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Iată cîteva cifre care ridică 
serioase semne de întrebare :

— La Uzina „Vulcan'1, în pe
rioada 1973—1975 au fost înca
drați 1 200 de tineri și au plecat 
peste 800. Din aceștia, 70 la su
tă simț uteciști.

— 65 la sută din absențele ne
motivate pe uzină sint ale ti
nerilor. Merită a fi reținut fap
tul că toți acești tineri sint în
cepători în profesie.

Pornind să investigăm cau
zele care au generat tema an
chetei noastre am avut in ve
dere, de-a lungul itinerarului 
prin secțiile uzinei, o anumită 
categorie socioprofesională de 
interlocutori, aceea a tinerilor 
încadrați deplin în muncă, toc
mai. pentru că ea implică posi- 
bilitateg. unei analize clare a 
întregii problematici pe care o 
dezbatem.

Așadar, de ce pleacă tinerii 
de la „Vulcan" ? Care sint pro
blemele pe care le ridică și so
luțiile pe care le așteaptă tână
rul aici ?

O primă condiție care favori
zează aceste mișcări ține de o 
realitate indiscutabilă : eforturi
le de industrializare a tuturor 
localităților țării. In aceste • con
diții, fluctuația forței de muncă 
înregistrează . caracteristici! ine
dite. Tinerii calificați profesio
nal intr-un centru cu puternice

Ancheta noastră 
la uzina Vulcan

tradiții industriale cum este Ca
pitala, se întorc să lucreze 
acasă. De aici întrebarea : cum 
acționează concret colectivul, 
conducătorii producției; orga
nizația U.T.C., pentru a-l atrage 
pe muncitorul tinăr, 
tru a-l determina 
drăgească profesia 
secția în 
Pe acest 
dițiile în care cea

pen- 
să-și in- 
■aleasă și 
lucrează ? 
în

„,r__ .... ___ __ mai
parte a tinerilor vin de la

care 
tărim, con- 

mare 
mari

(Continuare în pag. o lîl-a)

în atelierul de prelucrări mecanice al Liceului de electrotehnică din 
București
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Peste 10000 de repere și piese de schimb introduse

în- 
in-

Colectivele 
treprinderilor 
dustriale și de con
strucții din Dolj 
aa introdus în fa
bricație, in ultimii 
trei ani, mai mult 
de 10 000 repere și 
piese de schimb 
pentru mașinile și 
utilajele din dota-

re. Numai la Com
binatul chimic Ișal- 
nița au fost asimi
late 1 000 repere, 
la întreprinderea 
mecanică de ma
terial rulant Cra
iova — 2 300, iar 
la „Electroputere", 
Regionala de 
ferate

unități — între 500 
si 1 700 repere. Pe 
această bază s-au 
obținut însemnate 
economii de valu
tă, iar unitățile 
și-au creat condi
ții pentru desfă
șurarea normală a 
proceselor de pro
ducție.

distanțe, din alte' județe, unde 
se găsesc incă familia, prietenii, 
nu este ușor de acționat. Nu 
este ușor să schimbi in trei-pa- 
tru ani obișnuințe formate in 
18. Cu atit mai mult insă, este 
nevoie de o atenție deosebită, 
de tact, de chibzuință în acțiu- 

-nea de statornicire a unor le
gături sufletești ale tinerilor cu 
noul colectiv. Și in primul rînd 
cu profesia.

Din păcate, procesul acesta al 
integrării in viața colectivității 
uzinei lasă — după cum arată 
răspunsurile primite — mult de 
dorit. Printre motivele nesa- 
tisfacției. la loc de frunți am 
notat : lipsa de eficiență și con
ținut a unei generoase (cândva) 
inițiative : ..Prietenii noului în
cadrat" erodată, se pare, de for
malism ; proasta funcționare a 
ținor utilaje ; slaba aprovizio
nare cu materiale și materii 
prime, comportarea incorectă a 
unor conducători din secțiile u~ 
zinei. Dar iată, transcrise, cite
va din aceste opinii : „Sensibi
litatea adolescenței creează — 
se știe — in condițiile oricărui 
debut o emotivitate deosebită. 
Primirea in uzină la termina
rea școlii este un astfel de mo
ment, esențial pentru încadra
rea in climatul afectiv al colec
tivului. Nu mă gindesc la o 
primire festivistă, de talia unei 
serbări, deși aceasta ar fi, cred

BENONE NEAGOE

• RIDICÎND la cote superioare indicii de utilizare a agregate
lor și instalațiilor, energeticienii din cadrul întreprinderii electro- 
centrale Mintia-Deva au realizat in luna noiembrie o producție 
record, dînd în medie zilnic cite 1 400 000 kWh energie electrică 
peste prevederi. Muncitorii de aici au majorat astfel la 156 mi
lioane kWh producția de energie electrică livrată suplimentar 
sistemului energetic național de la începutul anului. Depășirea 
sarcinilor de plan s-a înfăptuit cu consumuri specifice mai mici, 
realizindu-se în acest fel o economie de peste 10 200 tone com
bustibil.

• MINERII din bazinul Domelor s-au înscris în rindul co
lectivelor sucevene care și-au onorat înainte de termen sarcinile 
anuale de plan. Calcule estimative arată că pînă la finele lunii 
decembrie aici se vor realiza, in plus, 24 700 tone minereu de 
mangan.

De menționat că Exploatarea minieră din Vatra Dorneî se 
prezintă la această dată cu o depășire a sarcinilor cincinalului de 
126 milioane lei la producția globală.

• ÎNDEPLININD angajamentele asumate în întrecerea socia
listă pe anul 1975, oamenii muncii din industria municipiului 
Petroșani au realizat ele la începutul anului o producție marfă 
suplimentară in valoare de peste 58 milioane lei. La obținerea 
acestui succes o contribuție importantă au adus-o unitățile mi
niere din municipiu, care au extras și furnizat întreprinderilor 
siderurgice și energetice cu 171000 tone mai mult cărbune coc- 
sificabil și energetic decît în aceeași perioadă a anului trecut.

• ÎNTREPRINDERILE industriale din județul Mehedinți au 
economisit, în acest an, prin reducerea consumurilor specifice, 
aproape 2 000 tone metal. Cea mai mare parte din această can
titate a fost obținută la întreprinderea de vagoane „Meva", uni
tate al cărei colectiv a reușit ca prin reproiectarea unor repere 
de la vagoanele de marfă aflate în fabricație, prin trecerea la 
croirea și debitarea centralizată a reperelor din oțel și mai buna 
gospodărire a materialelor pe întregul flux de producție să de
pășească de aproape trei ori prevederea din angajamentul anual, 
însemnate cantități de metal au economisit, de asemenea. Șan
tierul naval din Orșova și unitățile de industrie locală din acest 
județ.

• COLECTIVUL hidrocentralei „Porțile de Fier" a raportat 
un nou și prestigios succes : îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an. Avansul ciștigat. rezultat al creșterii factorului de 
putere, indicator ale ■ cărui prevederi au fo.st depășite în fiecare 
lună cu 5—10 la sută, al preocupării energeticienilor pentru re
ducerea timpului de staționare a agregatelor in reviziile plani
ficate, pentru valorificarea integrală a potențialului energetic a* 
Dunării și funcționarea hidrogeneratoarelor la parametrii su
periori celor din proiecte, îi permite acestui colectiv să producă 
în plus circa 400 milioane kilowați-oră energie electrică.

CONTEMPORANEITATEA 
UNEI METAFORE

Nu o dată am auzit de la mai 
vîrstnicii mei concetățeni —îmi 
spunea recent tînărul Ion 
Marcu, secretarul organizației 
U.T.C. de la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Vas
lui — că oamenii acestor me
leaguri au fost obișnuiți să-și 
considere multă, multă vreme 
așezarea de baștină doar ca un 
loc de aducere aminte. Pînă 
mai ieri Vasluiul a fost un tîrg 
oarecare, viețuind din gloria 
unei bătălii victorioase „ adine 
încrustate în hrisovul țării. Un 
loc unde nu se intimpla mai 
nimic, unde timpul părea_ pen
tru vecie încremenit. Astăzi — 
aceiași oameni trăiesc în miezitl 
unor transformări care fac din 
Vaslui un loc.de unde se scru
tează cu îndrăzneală viitorul, 
unde timpul se derulează în- 
tr-un ritm care, * adeseori, iți 
taie respirația. Avind în minte 
acest' sentiment nou, vasluienii 
se gindesc cu toții la nașterea 
industrială a orașului și la fiii 
lor aflați la virsta arzătoare a 
tinereții.

De unde provine această ra
dicală modificare a conștiinței 
de sine a cetățenilor Vasluiu
lui, pe ce se întemeiază situa
rea tinerilor în inima preface
rilor ce se petrec aici ? Între
barea este- firească, nu ? Mi-am 
adresat-o mie însumi, căutîn- 
du-i răspunsul potrivit în da
tele prezentului social-econo
mic al orașului, ale vieții și 
muncii tinerelor lui vlăstare.

Mai întîi despre oraș, în sen
sul strict al cuvîntului nici un 
vasluian nu se poate lăuda cu 
o vechime de activitate indus
trială mai mare de 10 ani.

Inaugurarea construcției socia
liste a găsit orașul doar cu ci- 
teva mici făbricuțe și ateliere, 
și acestea vechi de cind lumea, 
avind nici 400 de lucrători, cu 
toți sezonieri. De-abia ultimul 
deceniu a caligrafiat în biogra
fia orașului conceptul de indus
trie și calitatea de muncitor a- 
diacentă lui. Cum era normal, 
tinerii au fost și sint încă cei

REPORTAJUL 
NOSTRU1

Cunoaștere științifică
și imaginație creatoare

Acad. ȘERBAN CIOCULESCU
De la începuturile literaturii 

noastre moderne, scriitorii au 
fost mereu mai ispitiți de tre
cutul nostru istoric și de ambi
ția de a-1 reînvia. în toate ge
nurile literare, în versuri și in 
proză, s-au încercat să se apro
pie de o perioadă sau de un 
moment al istoriei noastre 
naționale,. fie ca să le slăveas
că și să le propună contempo
ranilor ca pe un model etic, fie 
ca să le reconstituie chipul cit 
mai veridic. Lectura letopisețe
lor a atras pe mulți cărturari 
de-ai noștri. încă din a doua ju
mătate a secolului al XVIII-lea, 
cînd ele nu fuseseră tipărite, 
dar circulau în numeroase co
pii manuscrise. Generația lite
rară de la 1840 și-a făcut din 
citirea acestor manuscrise o a- 
devărată pasiune ; Ion Ghica 
ne-a înfățișat acea scenă de 
neuitat din care vedem cum 
l-a ajutat pe mai tînărul și de
bilul său coleg Nicolae Bălces- 
cu să-șî adune de pe jos filele 
împrăștiate ale unei cronici, 
după o încăierare cu un găligan 
de la Colegiul Sfîntul Sava. 
Gheorghe Asachi a scris mai 
multe nuvele istorice, dar ca
podopera speciei ne-a dat-o 
Costache Negruzzi, cu Alexan-

dru Lăpușneanu (1840). pînă 
astăzi rămasă un model neîn
trecut... Autorul ei a redat 
gistral atmosfera de epocă, dar 
scena uciderii lui Moțoc 
imaginară, de un caracter mai 
mult simbolic decit istoric. în
suși caracterul sangvinar al

ma-
este

însemnări despre 
literatura de 

inspirație istorică

domnitorului a fost exagerat. 
Peste cinci ani, într-o scrisoare 
către un-prieten, din ciclul Ne
gru pe alb, Negruzzi schițează 
gestul de reabilitare a domnito
rului, de data aceasta lăudat că 
„va sparge cuibul și va strivi 
acest furnicar de intriganți ce 
făcea și desfăcea domni". 
Prin forța talentului, imaginea 
din nuvelă covirșește însă pe 
aceea din. aceșt text, ratificat 
de istoria modernă. Este însă

indiscutabil că Negruzzi se do
cumentase serios, că era un bun 
cunoscător al istoriei noastre și 
îndeosebi a Moldovei. în Apro
dul Purice el a dat o notă ero
nată despre Hroiot, învingătorul 
lui Ștefan cel Mare in lupta de 
Ia Șcheia, dar episodul a fost 
luminat abia în 1937, prin publi
carea de către Algierd Gârka a 
cronicii germane, comandată de 
Hartmann Schedel.

Scriitorii de • astăzi dispun de 
o documentare mult mai boga
tă și mai exactă decît înainta
șii lor din secolul trecut. Primul 
lor demers, cind încearcă în nu
velă, în roman, sau în teatru 
să reconstituie un moment isto
ric sau o figură reprezentativă, 
este acela de a-și însuși cu
noștințe cit mai temeinice, spre 
a putea cît mai bine să aproxi
meze adevărul. La pasiunea lor 
documentară, se adaugă, firește, 
cultul pentru trecutul de vitejie 
al poporului nostru, care și-a 
apărat existența cu arma in 
mină. In viitor, datorită infor
maticii și aparatelor electronice, 
scriitorii noștri vor putea dispu-

(Continuări In pan. a II-«)

Sensul muncu
Am auzit, uneori, afirmația 7 

„muncesc, ca să-mi ciștig exis
tența". Luată în sine, fraza e, 
desigur, întemeiată, dar rapor
tată la spiritul timpului și al 
societății în care trăim dove
dește un foarte îngust orizont de 
gîndire. Oare la atît să se re
ducă semnificația activității 
poastre creatoare, oare într-o 
astfel de simplă ecuație să poa
tă fi cuprinse aripile largi ale 
planurilor noastre de viitor ? De 
la axioma „muncesc ca șă-mi 
cîștig existența" se poate ajunge 
ușor la concluzia „am existența 
asigurată (din pensia părinților, 
din expediente, din afaceri nu 
tocmai curate ș.a.m.d.), deci, nu 
mai trebuie să muncesc". Viața 
însă refuză un asemenea rațio
nament care are un punct de 
plecare greșit, rupt de realitate 
și restabilește repede adevărul.

Că munca reprezintă mult mai 
mult decit un simplu mijloc de

cîștigare a existenței o dovedesc, 
în primul rînd, milioanele de 
tineri care iși identifică biogra
fia cu o activitate susținută, en
tuziastă. Am avut prilejul, de 
curînd, să stau de vorbă — pri
lejuri de acest gen se ivesc, de 
altfel, la tot pasul, aproape nu 
există tînăr care să nu se antre
neze, de la primele replici, în
tr-o discuție pasionată și pasio
nantă despre realizările și pro
iectele sale — cu unul dintre 
cei care ilustrează noua înțele
gere a sensului muncii. Tînărul 
se numește Simion Feraru, este 
inginer la întreprinderea de ma
șini grele București și se carac
terizează printr-un anumit mod 
de a gîndi și de a acționa, prin- 
tr-o seriozitate care nu exclude 
patetismul și luciditatea. Atitu-

din cafenele!
• „Cum se armează be

tonul ?" a fost întrebat fie- 
rar-betonistul' Dumitru Tra
ian, din strada Flămînda, 
sector 7. „Poate să fie și cu 
șpan !“ ; „Să dormi tu în ca
sa aceea !“, i s-a răspuns fie- 
rar-betonistului „pîrît" în 
meserie • înfierați în be
toane opinia lui „Atîta — 
Poate" (și nici atît nu face) 
căci naște prozeliți ! • Cinci 
cîștigi, zece mănînci, ce ră- 
mîne pune bine ! Acesta e 
contul „depunerilor" (spre
t ION MARCOVICI

ALEX. ȘTEFANESCU (Continuare In pag. a ZZ-a)

(Continuare In pag. a ll-e)

dinții chemați să-și dobîndeas- 
că acest modern certificat de 
existență. Ce altceva mai edifi
cator dedt faptul că pină^ a- 
cum 8 500 dintre ei au făcut 
deja marele salt de la molcoma 
muncă agrară la tumultuoasa 
muncă de tip industrial. Aflați 
acum la virsta tuturor posibi
lităților, socialismul oferă tine
rilor de astăzi privilegiul de a 
soarbe cu întreaga forță a virs- 
tei nectarul cutezător al tinere
ții. Și cind facem această afir
mație, adevărul ei este imediat 
atestat de întreprinderile nou 
construite în oraș — începînd 
cu 1965 — întreprinderi in care 
ponderea o dețin tinerii. Un a- 
semenea exemplu ni-l oferă în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului, înființată în 1967, un
de muncesc cîteva sute de ti
neri dintre care, pe unii, cițiva, 
este adevărat, am avut prilejul 
să-i cunosc.

Se înțelege de la sine că su-

angajăt eu ei 
jurul condi- 

r..._ ________ , de muncitor
tinăr. în faptele de muncă, în 
strădaniile lor de a face față 
cu cinste și demnitate exigen
țelor timpului căruia îi aparțin 
de drept am descoperit prefa
cerile unor conștiințe pentru 
care, evident, spiritul muncito
resc se află In plină acțiune, 
convertind în produse indus
triale, dar și în modul de viață 
și gîndire, timbrul epocii, ne
stăvilită devenire spre împlini
rea idealului unui om nou și 
a unei Pieți noi.

• Șansa vieții mele valorea
ză 2 miliarde de lei — îmi spu
nea cu vădită mindrie Vasile 
Ciopică din secția finisaj I. Nu 
vă mirați ! Atît costă întreprin
derea unde am venit să lucrez 
anul acesta, cu cîteva luni în 
urmă. Prețul mi se pare uriaș, 
îmi dau seama, gîndindu-mă la 
el, ce eforturi s-au făcut pentru 
realizarea acestei investiții, pen
tru ca mie, un tînăr de 21 de ani, 
să mi se ofere șansa unei vieți, 
civilizate, a unei munci desfășu
rate în condiții moderne. Sint 
fiu de țăran și am fost obiș-

TRAIAN GANJU

biectul dialogului 
s-a concentrat in 
ției de muncitor,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Deschiderea

agrozootehnic
în curînd va reîncepe în

vățământul agrozootehnic de 
masă, principala formă de 
pregătire profesională a ță- 
ranilor cooperatori, mecani
zatorilor, a lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de 
stat și stațiunile experimen
tale. Ca și în anii precedenți, 
învățămîntul agrozootehnic se 
organizează pe profile de ac
tivitate și pe formațiuni de 
muncă, in specialitățile cul
tura plantelor de cimp, a le
gumelor. pomilor, vițel de 
vie, creșterea animalelor și 
deservirea mașinilor agrico
le. Această activitate de îm
bogățire a cunoștințelor ne
cesare practicării unei agri
culturi moderne se va des
fășura în două etape și anu
me: prima în perioada de- 
cembrie-februarie, cînd vor 
fi parcurse temele teoretice, 
iar a doua parte în cursul 
campaniilor agricole, rezerva
tă aplicării în practică a cu
noștințelor dobîndite.

Un cercetător sovietic, profesorul V. Efi
mov, face cîteva afirmații care rețin aten
ția. Potrivit unor date științifice se consta
tă că, în majoritatea timpului, oamenii lu
crează doar cu una dintre emisferele cre- 
ierelor lor, cealaltă (de regulă cea dreaptă, 
după Efimov) aflîndu-se sub statutul.■. de... 
rezervă. O jumătate din creierul uman dor
mitează, deci, aproape toată viața, gata 
fiind să intre în acțiune în caz < de pericol 
(oboseală extremă, boală etc.). Pleciqd de 
la această descoperire, Efimov crede că 
este posibilă o dublare a capacității ere- • 
ierului uman printr-un antrenament de co
nectare și a celei de a doua emisfere.- Se 
vor înmulți Napoleonii, adică 
oamenii care pot executa mai 
multe operații deodată ? Res
pectivul cercetător răspunde 
afirmativ : el poate să scrie cu 
ambele mîini două texte dife
rite, poate asculta radioul și să 
privească în același timp tele
vizorul, poate citi și participa, 
concomitent, 
poate lucra 
tează alta... 
te cazuri, în 
aceste 
antrenament.

Cel mai de reținut fapt din ceea ce spune 
Efimov este, pentru masa largă a locuito
rilor planetei, faptul că oamenii în general 
folosesc efectiv numai o infimă parte a 
creierului. Un om de condiție „medie" uti
lizează în activitatea Iul numai 6 la sută 
din celulele creierului, celelalte stînd în 
așteptare, lată de.ee, opinează cercetăto
rul citat, trebuie sâ ne gîndim la om, in

viițor, ea la o ființă capabilă de mari ener
gii creatoare.

■ Desigur, - viitorul... Știința ne-a deprins, 
deja,, pe noi, oamenii secolului XX, să pri
vim prospectiv și să ne întrezărim 
în povestirile fantastice ale unei 
laboratoarelor. Așa este și în cazul 
sus. Intrarea în lucru frecvent a emisferei 
a doua va produce o revoluționare a capa
cității*  de gîndire și cei ce vor apuca acele 
vremuri de generalizare a metodei vor 

. avea capetele „de două ori mai mari", 
fără ca ele să fie umflate. Pînă atunci însă 
se cuvine, cred, să ne gîndim mai atent la

urmașii 
lumi a 
de mai

tivele gîndirii și, vai, nu vedem noi pe atîțîa 
semeni ai noștri care, dacă și-ar stoarce 
creierul măcar în 'proporție de șase la sută, 
încă ar fi geniali ?

întrebarea aceasta îmi aduce în memorie 
felurite tipuri, între care cel ce se zbate 
cu coatele să-și facă loc este tocmai unul 
la care voința acționează în direcție exact 
contrară. Ea, voința de tip negativ, a țesut 
puternice garduri de mărăcini în jurul cre
ierului pe care-l posedă respectivul ins : 
îl ferește de efort. îl apără de pusul la 
muncă. Starea lui de bine e adormirea pe 
viață. Te uiți la el : de dni de zile de sub 
fruntea

Emisfera a doua
de Eugen Florescu

la o discuție,.
la o carte în timp ce proiec- 
Excepționalul constă, în aces- 
faptul că el nu s-a născut cu 

aptitudini, ci le-a dobîndit prin

cele șase procente sărmane cu care ne-am 
obișnuit sâ ne înnobilam existența. De ce 
numai șase la suta ? De ce drămuirea 
aceasta a efortului intelectual ?

Foarte interesant, Efimov crede, și de
monstrează, câ aici un rol more îl joacă 
lucrarea asupra propriei personalități, dez
voltarea voinței de a-ți pune creierul la 
muncă și a stoarce din el ace! miraculos 
carburant pentru rachetele gîndirii de mare 
altitudine. între procentul de eficacitate a 
ceea ce avem mai bun în noi, dramul de 
uraniu activ al gîndirii, și trăsăturile per
sonalității, există o legătură directă. Slăbi
ciunea voinței subțiază aburul din locomo-

lui n-a țîșnit nici cea mai mică 
idee — „a lui". A deprins’ în 
școală tniște formule. Acum le 
repetă mecanic. Sau se lasă 
împins din spate. Uneori e sin
cer : recunoaște că „n-are idei". 
Dar are pretenții, li place situa
ția de funcționar, dacă funcția 
reprezintă un fel de cartelă 
perforată : ceva „înregistrări", 
ceva „ieșiri", pe urmă o recre- 

ere pe teme de fotbal în grădină la Cis- 
migiu. Și, • neapărat, vreo cîteva cafele. Ca 
să-și stimuleze omul gîndirea după marele 
consum de materie cenușie.

Și azi, și mîine, și poimîine.
O viață, dacă asta se poate numi 

viață.
Mă uit la el, adesea. E mulțumit și zîm- 

*_'-Zw;“,; lucruri ebitor. Autocritica acestei stări de 
incompatibilă cu ființa sa.

Mă uit la el și mă întreb : cum 
să-i punem în funcționare măcar 
întîia ? Și încă, din aceasta, măcar acele 
infime procente, ca la toți oamenii ?

sâ facem 
emisfera

loc.de
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Practică de specialitate, 
nu de meșteșugari!

• PE ȘANTIERE - VIITORII INGINERI CONSTRUCTORI PRINTRE 
FRUNTAȘI • LA METALURGIE - SECRETELE PROFESIEI SE DESCI
FREAZĂ DIN ANUL I • STUDENȚII DE LA CALCULATOARE INTR-0 
NEDORITA POSTURA - MUNCITORI NECALIFICAȚI LA DIDACTICA

La diverse nivele ale Blocu-
Iui 2—3 Petricani, echipe de 
studenți constructori, anul III, 
Facultatea de construcții civile, 
lucrează la zidărie, la monta
tul timplăriei, la tencuieli și fi
nisaje. Mai multe echipe (prin
tre care cele conduse de Mihai 
Marinescu și Marcel Axanei) 
și-au luat angajamentul ca în 
timpul celor 7 săptămîni de 
practică să termine 8 aparta
mente. Coteje realizate pînă în 
prezent de studenți permit pro
nosticarea depășirii substanțiale 
a. obiectivelor propuse. Un prim 
beneficiu al practicii efective le
gate de profesiune ni-1 mărtu- z 
risește studentul Mihai Mari
nescu : „Avem posibilitatea să 
cunoaștem diverse procedee 
tehnologice în construcții și să 
participăm la realizarea lor. 
învățăm, nu numai să a- 
preciem munca, dar să și 
cunoaștem toate solicitările 
diverselor meserii din con
strucții. Am trecut prin toate 
punctele de lucru ale șantieru
lui pentru a ne completa cu
noștințele dobîndite la cursuri". 
Valoarea manoperei planificate 
și efectuate de studenți este 
Zilnic depășită.

La șantierul-școală 602 M stu
denții Facultății de construcții 
aerospațiale, anul II, grupa 923, 
participă la realizarea unor re
pere înscrise în contracte cil 
I.M.G.B. sau I.C.P.T.S.C. Fie
care grupă, ne spune tovarășul 
inginer Teodor Voicu, are un 
șef de echipă, tehnolog, dispe- 
c r, controlor de calitate. Aceas
tă organizare a permis o spo
rire a productivității muncii, 
creșterea responsabilității fie
cărui student față de calitatea 
reperelor realizate. Realizarea 
unor produse diverse, printre 
care se înscrie și o producție 
de serie mică a unor mașini de 
sudat in puncte, comandate de 
M.E.Î. contribuie la evitarea 
monotoniei, la familiarizarea 
studenților cu operații diverse 
în cadrul sectoarelor prelucrări 
mecanice și lăcătușerie.

Studenții de la Metalurgie 
încep chiar din anul I să lu
creze intr-un atelier-școală, bi
ne dotat, cu tehnologii specifice 
domeniului lor. €.a turnătoria 
de aliaje neferoase componen- 
ții grupei 1211 participă deja 
la principalele operații : for
mare, turnare, debavurare, în 
vederea realizării unor repere 

• CONTINUĂRI • ( OM IM ARI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI ©

Sensul muncii „Stele“ din cafenele!
dinea sa se explică poate și 
prin faptul că, înainte de-a de
veni inginer, a lucrat ca strun
gar la întreprinderea mecanică 
din Plopeni, unde a cunoscut 
direct exigențele activității pro
ductive și a învățat să gindească 
în spirit muncitoresc. își amin
tește și acum, cu emoție și re
cunoștință, grija cu care maistrul 
său — Aurel Crican — i-a îndru
mat primii pași, transmițindu-i 
o nerăbdare și o bucurie de a 
munci neatenuate de trecerea a- 
nilor. în prima sa vacanță de 
student, Simion Feraru a simțit 
că o „cură“ de lucru la strung 
i-ar prinde cel mai bine și s-a 
incadrat Ia „Semănătoarea". Dis
ciplina muncii, formată în pe
rioada de ucenicie, îi intrase în 
șihge și îl făcea să simtă ne
voia unui asemenea mod bărbă
tesc de a-și petrece timpul liber. 
La terminarea facultății, în fața 
comisiei de repartizare, tînărul 
știa deja de ce natură va fi 
locul pe care și-1 va alege. Deși 
avea posibilitatea să opteze pen
tru o muncă de birou, a ales, 
fără să șovăie, producția. „Lu
crez, acum, la sculări® — îmi 
spunea el — și cred că nicăieri 
nu mi-ar plăcea mai mult, pen
tru că aici se realizează acele 
obiecte pe care eu le numesc 
active, în înțelesul că vor fi fo
losite, în continuare, pentru 
producerea altor obiecte. Astfel, 
munca mea intră ca parte com
ponentă în munca atîtor și atîtor 
oameni, astfel simt că vihța are 

pentru I.O.R. „Un avantaj deo
sebit pentru noi, ne spunea stu
dentul Andrei Constantin, 11 
constituie și faptul că printre 
îndrumătorii noștri, muncitori, 
tehnicieni, cadre didactice, se 
află și colegii din anii mari". 
Această măsură contribuie mai 
eficient la formarea capacității 
de îndrumare și organizare a 
viitorilor absolvenți. Din caie
tul de evidență a ^sarcinilor de 
producție, se remarcă notele de 
9 și 10 primite de toți studenții 
pentru calitatea lucrărilor rea
lizate.

Grupele 1113 și 1114, Faculta
tea de inginerie chimică, lucrea
ză. în atelierul-școală producînd 
modele și cutii de miez din ră
șini epoxidice, repere cu im-

Bnvațămint, 
cercetare, 

producție

portante calități economice (re
ducerea ciclului de execuție cu 
350’ la sută și a prețului de cost 
cu 300 la sută). In timpii morți, 
impuși de procesul tehnologic, 
se studiază literatura de specia
litate sau se lucrează la traduceri. 
Necesare întreprinderilor de 
construcții de mașini, reperele 
realizate aici formează obiectul 
unui contract de 500 000 lei, în
cheiat cu Institutul de cerce
tări și proiectări tehnologii sec
toare calde.

Următorul popas al raidului 
nostru l-am făcut la atelierul 
303, unde studenții anului III, 
Facultatea de automatică stă
teau degeaba. După realizarea 
unor produse înscrise în con
tractele încheiate cu întreprin
derea „ Automatica", absența 
ritmicității în aprovizionare 
(lipseau siguranțe și armături 
metalice pentru prize) a provo
cat un nedorit gol de producție. 
Principala răspundere revine, 
desigur, întreprinderii, care în
cheind numai în trimestrul 3 
contracte în valoare de peste 2 
milioane lei, trebuia să asigure 
toate condițiile pentru onorarea 
acestora.

La întreprinderea de mate
rial didactic, studenții aceleiași 

un sens, că fac parte dintr-o 
mare familie.“

O distanță incredibilă ii separă 
pe asemenea tineri de cei care, 
avînd „din ce trăi", consideră 
că nu mai trebuie să muncească. 
Așa cum în matematică unele 
teoreme se demonstrează prin 
reducere la absurd, degradarea 
morală a așa-zișilor „inși fără 
ocupație" nu face decît să pună 
din nou în evidență funcția im
portantă a muncii, oferindu-ne 
imaginea concretă, dezolantă a 
ceea ce înseamnă refuzul ei.

Am cunoscut, de pildă, la mi
liția din Buzău (este inevitabil 
ca asemenea subiecte să fie gă
site mai ales la miliție !) cazul 
unui tînăr — Toma Frățilă — 
care, deși urmase o școală pro
fesională și avea calificarea de 
electrician, prefera să-și „ciștige 
existența" prin mijloace con
damnate de lege. După ce, în 
urma unui furt, a fost arestat, 
a găsit cu cale că singura soluție 
de a se sustrage pedepsei est® 
să simuleze un dezechilibru psi
hic. Vorbirea incoerentă, gestu
rile de mascaradă constituiau cea 
mai fidelă reprezentare a con
secințelor nefaste pe care le au 
inactivitatea și lipsa de răspun
dere.

Refuzul muncii este o atitudi
ne pe care o refuză însăși viața. 
Muncim, desigur, și pentru a ne 
cîștiga existența, dar muncim, 
mai ales, pentru a da un sens 
înalt acestei existențe, pentru a 
ne realiza ca oameni deplini ai 
unui timp viu și înnoitor.

facultăți, secția de calculatoare, 
anul III, aveau ca principale 
sarcini de producție secționa
rea materialelor pentru trusd 
de biologie, completarea tru
selor de greutăți, sortarea unor 
plăcuțe sau lipirea unor fișe 
de mase plastice. Singurele o- 
perații mai apropiate de uni
versul profesiei ar fi fost bobi- 
narea unor transformatoare și 
montajul acestora (5—10 locuri 
de muncă pentru 70 de stu
denți). „Printre cauzele acestei 
situații, ne spunea profesorul dr. 
ing. Sergiu Călin, se numără și 
faptul că I.M.D., care inițial 
comandase un lot de 1 000 bu
căți surse stabilizate proiectate 
și omologate cu contribuția ca
drelor didactice din facultate, a 
renunțat în mod nejustificat la 
contract. Acesta putea fi reali
zat in p.telierul școală 302, unde 
s-ar fi asigurat atît, locurile de z 
muncă, cit și un conținut al 
practicii corespunzător pregă
tirii studenților".

Situații similare ne-au fost 
semnalate de studenți și pen
tru alte unități, cum ar fi în
treprinderea de medicamente, 
Șantierul nr. 3 al întreprinderii 
de instalații și montaj izolații, 
întreprinderea chimică Dudești 
unde conținutul practicii nu a 
avut o compatibilitate reală cu 
pregătirea și profilul' speciali
tății studenților, utilizați în ge
neral la munci necalificate.

Faptul că studenții pot fi uti
lizați la activități calificate în 
domeniul profesiunii lor este 
dovedit chiar de primele sec
vențe ale raidului. Trebuie să 
se acționeze, însă, mai rapid, și 
mai concret pentru definitiva
rea, măsurilor privind înființa
rea, organizarea și funcționarea 
unităților de producție incluse 
în structura institutelor de In- 
vățămint.

De asemenea, și asociațiile 
studenților comuniști pot inter
veni mai eficient prin repre
zentanții în consilii și senate 
la rezolvarea imediată a unor 
neajunsuri sesizate In practică. 
O singură inițiativă notabilă 
am întilnit la Facultatea de in
stalații, unde comisia profesio
nală va lansa, o anchetă pri
vind practica, ale cărei rezul
tate vor fi supuse analizei con; 
Siliului profesoral.

Realizarea acestor deziderate 
ar putea duce, într-un timp 
scurt, la eliminarea aspectelor 
negative înregistrate încă în
tr-un important capitol al inte
grării invățămîntului.

CALIN STANCULESCU

■
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Noua casă de cultură din Deva
Foto : STOICAN NICOLAE

SÂPTÂMiNA
TEATRULUI „NOTTARA"

Intre 4 și 10 decembrie se 
desfășoară in Capitală Săptămî- 
na Teatrului „Nottara". manife
stare menită să pună in evidentă 
activitatea acestui teatru, locul 
său in peisajul artistic bucu- 
reștean, modalitățile folosite pen
tru sirîngerea contactului intre 
colectivul teatrului și spectatori.

Săptămina se va deschide cu 
premiera piesei „întoarcerea la 
Micene* * *de  scriitorul grec Evan- 
ghelos Averoff Tossizza, care va 
avea loc în prezența autorului. 
Totodată, se va inaugura o ex
poziție cuprinzînd schitele și de
corurile semnate de Constantin 
Russu pentru această piesă. A- 
ceeași premieră va prilejui, in 
ziua următoare, o întâlnire cu 
cadre didactice și studenți de la 
facultățile de filologie și istorie 
ale Universității bucureștene. 
Una din zilele săptăminii va fi 
dedicată, in întregime, dramatur
giei românești r vor fi astfel 
prezentate piesele „Ultima oră*  
de Mihail Sebastian — care va 
constitui și obiectul unui schimb 
de păreri între realizatori și cri
tici dramatici; „Dilema*  de Radu 
F. Alexandrul „Șoc la mezanin*

valori negative) aparținînd 
lui Mircea Dragnea, flotant 
pe Berzei, dar nu la „conu* 
Mihai" • Șontîc, șontîc in 
frontul generației • „Flo- 
tanții" Capitalei, aciuiați la 
un prieten, la o tușă, s-au 
„calificat", vînd semințe pră
jite • „In sezon de toam
nă șed in hol la cinema cu 
o stea... de cafenea'* — spu
ne Marin Niculaie, născut 
în anul 1950, tocmai în co
muna Găneasa din județul 
Ilfov • Zone poluate, mai 
grav decît folclorul, sub re
flectorul opiniei publice • 
„Zoo-rama" pestriță din ho
lul cinematografelor „Lucea
fărul", „Capitol", „Festival", 
„Scala", „Central", „Bucu
rești", „Modern", „Patria", 
„Melodia", de la cofetăria 
„Scala" și la „Rapid-Ex- 
pres", de pe străzile istorice 
ale breslelor Lipscani, Co
vaci, Șelari, Gabroveni, Ca* 
vafi, de pe strada Rahova, 
din Obor, Tei și din crîșma 
„La cinci lei".

★
Am vrut să merg la cinema

tograf. îmbiat de reclama con
vingătoare de la „Patria* dau 
să intru în holul lăcașului cul
tural. Sint oprit, încă de la in
trare, de feluriți indivizi sus- 
pecți care imi întind „pe șest*, 
făcindu-mă complice cu „dis
creția* lor — bilete de cinema 
cu suprapreț. îmi dispare subit 
dorința de a vedea filmul aces
ta și mă îndrept spre șirul ci
nematografelor de pe bulevard, 
„Central*, „Capitol*, „Bucu
rești*, „Festival*. Dar și aici, 
aeeeași situație ; indivizi in-

tinzind cu miini umede bilete 
de cinematograf cu suprapreț. 
Samsari culturali. Nu sint. je
nați, tiu le este teamă, dimpo
trivă; se simt in largul lor, le 
priește . holul cinematografelor 
și te sfidează cind refuzi bile
tul. La „casa de bilete*  nu mai 
sint bilete, in mîinile și în bu
zunarele lor tainice, bilete din 
belșug ! De ce ? Recurg casie
rele la „difuzori voluntari ?*.  
Aici, in aceste holuri, se refu
giază in sezonul rece, luind diri 
căldura caloriferelor și din hu
ma colorată de pe pereți, toți 
„flotanții*  Capitalei. Ca să nu 
piardă timpul, vînd bilete. Paul 
Cobzaru, din Turnu Măgurele, 
este „flotant*  (la o tușă) de 4 
ani ! Nu vinde bilete, vinde se
mințe ! Asta face pe aici, ia? 
cei de-acasă îl cred la muncă, 
undeva, calificat. Prelungirea 
vizei pentru această „importan
tă îndeletnicire*  — semințe pră
jite , — i-a făcut-o, fără să știe, 
circa a 4-a de miliție. Ce caută 
acești „flotanți*  aici, ce nevoie 
au stațiile de tramvai de ei 7 
Și străzile și localurile ! 7

Dincolo, la „Festival*  freacă 
pereții Marin Niculaie, un tânăr 
de 25 de ani, sosit din Gănea
sa, județul Ilfov, cu Oga Dă- 
nilă, „stea de cafenea*,  prota
gonista a 30 procese-verbale de 
contravenție (neachitate) pen
tru... diverse și diverși. El, ca
lificat, in meseria de sudor, ea 
a fost odată țesătoare ! „De ce 
ați muncit doar 3 ani după ab
solvirea școlii profesionale ?*.  
„Atît am putut !*.  Lingă ei, 
prozeliții lui „Atâta — Poate*  : 
Crișan Marin, 21 de ani, Ilie 
Traian, 22 de ani, Vasile Izbă- 
șoiu, 22 de ani, Fior ea Chișlegi,

# ..................... ..

de I. D. Șerban, „A opta zi diș 
de dimineață*  de Radu Dumitru, 
„Trei întâlniri*  de Aurel Storin 
și Ion Bădărău. în cursul săptă
minii a fost programată, de ase
menea, lucrarea lui Horia Lovi- 
nescu „Ultima cursă*.  Specta
colul „Patru lacrimi*  de V. 
Rozov va fi prezentat la Liceul 
„G. Coșbuc*  și va fi urmat de 
discuții, iar „Nu am încredere 
tin bărbați*  de A. Sofronov va fi 
rezervat colectivului întreprin
derii „Automecanicâ* . în cadrul 
unei mese rotunde cu tema „Ro
lul artei in educația tineretului 
șl pregătirea lui pentru muncă 
și viață*,  regizori și actori ai 
teatrului vor discuta cu cadre' 
didactice și elevi ai Liceului 
„Gh. Șincai*.  Iubitori ai artei 
scenice din întreprinderi și in
stituții ale Capitalei vor fi invi
tați, in cursul aceleiași săptă- 
mini la repetițiile unor specta
cole care vor vedea lumina ram
pei la Teatrul „Nottara*  — „Ul
ciorul sffyrimat*  de Kleist și 
„Sizwe Bansi a murit*  de Athol 
Fugard.

(Agerpres)

26 de ani. $i ei, „stele de cafe
nele*,  au avut cindva o mese
rie, și ei au muncit cindva, 
2—3 ani, atît au putut, iar de 
eitva timp speculează bilete, ne
gociază timpul celor ce vin de 
departe la cinematograf. Mirea 
Marin, 25 de ani, muncitor la 
„Filatura*  fuge din schimb, la
să „războiul și suveica*,  să bea 
un șpriț la Matache, apoi a- 
doarme la cinematograf. Il tre
zim să-l întrebăm, cum merge 
treaba, acolo, fără el, cum poate 
să lipsească din fabrică 7 „Ah*,  
sența mea nu se simte, mun
cesc și eu cit pot ; alții mai 
mult, mie mi-ajung'e. Ce-mi tre*  
buie „miile*  ?, eu am nevoie 
de sute pentru circiumă /X- Mar 
rinică este și ef „pe-acolO"„prin 
fabrică, ca să se afle în trea
bă, nu ca să fie in frunte, ală
turi de tovarășii de muncă* ; 
merge și el șontic-șonticr în 
frontul generației, lăsind, pe al
ții in față, el doarme prin do
suri, la eăldurică, își petrece 
timpul la cinema, la crîșma. 
Mai sprintenă-i suveica decît 
el, se conservă băiatul, pentru 
distracții ! Altcineva : Nică Ia- 
na, din Tei, de 21 de ani. După 
ce a vîndut pungi de plastic 
pentru pește, vine să investeas
că ceva capital la „Capitol*.  A 
părăsit școala profesională de 
zugravi, trăiește din alocația de 
stat a fraților mai mici...

Privindu-i, dar nu „privitor 
ca la teatru*,  ci luind o atitu
dine promptă, oricine trebuie 
să-și pună întrebarea : „Ce fa
cem cu acești pierde-vară, le 
mai prelungim vizele de flotant 
și în iarna aceasta, tolerăm in 
continuare înmulțirea acestor 
paraziți ?*.  Soluția, defetistă, 
de-a abandona, noi, cinemato
grafele — rămînînd doar ei, 
speculanții, și să nu mai aibă 
cui vinde biletele,. nu este po
sibilă ! Trebuie întreprins ceva, 
urgent, eficace, fără a le mai 
dresa procese-verbale de con
travenție ; zadarnic se depla
sează poștașul pînă în Tei, la 
Cringași, pe Dudești sau pe Ra- 
hqva fiindcă nu le .duce aces
tora o noutate !

La Editura Eminescu a apă
rut în condiții grafice sărbăto
rești o versiune românească în 
versuri, datorată poetului Gheor- 
ghe Tomozei, a Cronicii lui Sta- 
vrinos despre viața de jertfă și 
vis a voievodului primei Uniri, 
Mihai Viteazul. O trainică punte 
peste timp, un patetic dialog al 
generațiilor unesc „sub semnul 
eternei aspirații a românilor de 
a trăi în libertate și de a-și 
apăra ființa națională și inde
pendența" cea dinții tălmăcire în 
stihuri (publicată în 1837 de Teo
dor M. Eliat) și ediția actuală, 
dovedind încă o dată statornicul 
interes al cărturarului român 
pentru trecutul poporului său. 
Logodite, dealtfel, perpetuu, încă 
de la începuturile literaturii 
noastre, istoria și versul deviiț, 
privite din această perspectivă, 
simbolice coloane ale idealului 
național, și nu întimplător 
Gheorghe Tomozei mărturisește 
că imboldul de a aduce în vers

Ciclu 
de inițiere 

muzicală
La Liceul „Gheorghe Lazăr” 

din Capitală s-a Înființat zilele 
trecute un Ciclu permanent de 
inițiere muzicală destinat elevi
lor cursurilor de zi și serale, or
ganizat cu sprijinul Uniunii com
pozitorilor, Conservatorului „Cl- 
prian Porumbescu" și Operei 
Române.

Ideea unei asemenea acțiuni 
aparține tinerei profesoare de 
muzică Elena Văcărescu, care 
cu sprijinul conducerii liceului 
și al organizației U.T.C. a reu
șit — de curînd — să dea viață 
acestui valoros ‘-proiect prin 
susținerea în amfiteatrul liceu-

■ lui ci primului concert-lecție.
Desfășurat sub șemmjl recen

telor -evenimente majore din 
.viața tineretului nostru — Con
gresul al X-lea al U.T.C. și Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R. — 
acest concert inaugural susținut 
de o valoroasă orchestră came
rală: a Conservatorului „C. Po- 
rumbescu" — formată în între
gime din studenți ai anului III 
și dirijată de conf. univ. Gri- 
gore Iosub — a reușit prin in
termediul programului prezen
tat (alcătuit din lucrări de Co
relli, Hăndel, Cimarqsa și D. 
Popovici), cit și pj?in explica
țiile teoretice . ale cunoscutului 
dirijor să creeze numeroșilor 
liceeni o imagine de apsamblu 
asupra muzicii preclasice in
strumentale.

Credem că o asemenea iniția
tivă ar merita extinsă, de 
Inspectoratul școlar municipal 
și în cadrul altor licee ale Ca
pitalei și chiar al școlilor de 
cultură generșlă. Firește, în a*  
cest caz se impune cu necesi
tate sprijinul unor formații 
profesioniste sau de amatori și 
chiar aportul celor cinci școli 
generale de muzică și al celor 
două licee specializate prezența 
Acestora reprezentînd modul de 
concretizare a legăturii dintre 
învățămînt și practica produc
tivă.

ALEXANDRU POPA * 

românesc populara cronică a 
vistierului Stavrinos i-a fost dat 
nu de gustul rafinat pentru ar
haisme, ci de convingerea că 
poeții de azi au datoria de a 
traduce toate textele care ilu
minează istoria noastră. Cu ta
lentul poetului de autentică vo
cație, Gheorghe Tomozei traduce 
creînd. Fără a sacrifica adevărul 
literal al textului (după cum 
m-am convins consultînd o va
riantă în proză a „preafrumoa
sei narațiuni"), el îl ridică in 
sfera lirismului baladesc de su
perioară extracție folclorică, 
transformind pretențioasa cro
nică rimată intr-un emoționant 
cîntec de vitejie. Este, cum se 
vede, o echivalență aflată în per

fectă consonanță cu specificul 
nostru național. Poate mai mult 
decît în originalul grecesc, Vi
teazul e aici viu și memorabil : 
umblă ca un fulger prin oaste, 
cu baltagul ridicat, se-nvîrte la 
Călugăreni printre dușmani ca 
un leu „împăloșat", certîndu-i 
cu sabia aidoma lui Gruia lui 
Novac, pierind prin trădare ca 
un alt Toma Alimoș, pentru a 
fi plins în final, in mișcătoare 
versuri de bocet, de întregul 
univers : „O, soare, / infioare-se 
razele tale, -nfioare, / plîngi 
lună / nebună, / viteji, plingeți 
voi răul / ce-i dete bărbatului 
celui bun pe călăul, / plingeți 
nedreptatea și clevetirea / ce 
i-au întors lui iubirea, / plîn- 
geți-1 pe falnicul june / știut din 
răsărit pînă la soare-apune ! / 
Cer și soare / înfioare-se, înfi- 
oare, / munți / cărunți, / plîn- 
geți-1 fără pace / și plîngeți-1 
și voi dobitoace, / că astăzi stîl- 
parea creștinilor / zace sub ciz
ma hainilor". Traducerea lui 
Gheorghe Tomozei restituie în 
mod exemplar cititorilor o carte 
de profund interes patriotic.

IOAN ADAM

Confesiuni

un punct critic : aceasta din ur
mă, aflată la vîrsta primei iu
biri, o acuză pe prima de lipsă

CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ 
Șl IMAGINAȚIE CREATOARE

(Urmare din pag. I)

șe de totalitatea materialului 
informativ. Atunci sareina lor 
va fi numai în aparență ușoa
ră, deoarece le va rămîne gri
ja de a selecționa dintr-o puz
derie de note pe cele cîteva 
semnificative, pentru luminarea 
unei personalități sau a unui 
colectiv.

La baza operei literare rămî
ne însă intuiția inițială, acel 
nucleu de imagini în jurul că
ruia se polarizează întreaga ac
țiune și se folosește documen
tația. Alexandru Odobescu a 
fost și el un mare cunoscător 
al istoriei naționale și nuvelele 
lui istorice dovedesc o vastă 
cultură arheologică, pusă în 
serviciul imaginației, cu un deo
sebit talent descriptiv. Pri
mejdia cea mare este deopotri
vă în ignorarea sau greșita cu
noaștere a trecutului, ca și în 
acumularea excesivă a amănun
telor nesemnificative. Un fru
mos exemplu de. evitare a am
belor capcane ni l-a dat Camil 
Petrescu cu vasta lui frescă is
torică din Un om între oameni, 
în care trăiesc cu. egală inten
sitate toate clasele sociale din 
trei decenii ale secolului trecut, 
precum și figura de aprins pa
triot și militant a lui Nicolae 
Bălcescu. înseși scenele imagi
nate relevă un mare talent de 
punere în scenă a maselor.

Camil Petrescu a strins o do
cumentare uriașă, care însă nu 
l-a copleșit, lăsîndu-i libertatea 
de a se mișca în voie printre 
eroii săi reali și fictivi, aceștia 
din urmă tot atît de vii ca și 
ceilalți. în fond, nuvelistul, ro
mancierul și dramaturgul mo

de înțelegere, iar mama pentru 
a se justifica, pentru a arăta cit 
de apropiată sufletește i-a fost 
mereu fetei, începe să-și isto
risească viața. Astfel incepe ro
manul Marianei Ceaușu : Joc 
de oglinzi. Oricit ar fi de 
convențional pretextul „reme
morărilor", nu el arc importanță, 
firește, ci calitatea literară a 
povestirii. Deși tot timpul se 
face caz în carte, uneori de că
tre autoare în numele persona
jului principal, alteori de către 
autoare pur și simplu, de since
ritate, tocnțai sinceritatea (in
tr-o accepție profundă) este 
calitatea care lipsește acestui 
volum. Protagonista a trecut to
tuși prin evenimente suscepti
bile de a fi tratate artistic la o 
temperatură înaltă : anii de 
război, in care naratoarea-ado- 
lescentă se află față in față cu 
nenorocirea și moartea, primele 
ei încercări literare (personajul 
este scriitor), două căsnicii eșu
ate. Zadarnic clamează însă au
toarea despre necesitatea spu
nerii adevărului „total", în toată 
complexitatea și duritatea lui, 
căci nimic adevărat nu găsim, 
în fond în această carte, fiecare 
rind, fiecare propoziție aproape, 
fiind contaminate de un gust al 
exprimării artificioase insupor
tabil. Iată cum ni se descrie mo
mentul în care personajul nara
tor, copil încă, a căpătat o luci
ditate care nu este a vîrstei ino
cenței. „Ochii îi crescuseră în 
brațe, în creștet, la ceafă; ochii 
care văd în lumină și în întu
neric și peste care nu se mai 
lasă pleoapele". Noblețea mora
lă a mamei eroinei-naratoare 
e afirmată în aceeași modalitate 
umflată, discursivă — „Bunăta
tea mamei, bunătatea ei fără 
prihană o ajută și pe copilă să 
spere și să uite“. Orice trăire 
posibil sinceră e falsificată prin 
relatarea făcută într-un stil 
pompos, aparținînd unei oratorii 
dezagreabile. Fiind vorba de o 
scriitoare (mă refer la personaj) 
sensibilitatea Ia literatură va fi 
deosebită încă din anii școlii. Ma
riana Ceaușu relatează extazul 
protagonistei și al colegelor ei 
de clasă în contactul cu capodo
perele în felul următor : „în 
orele de literatură descifrau cu
tremurate versurile lui Reiner 
Maria Rilke, scandau pline de 
admirație odele marilor poeți, 
recitau pasaje faimoase din o- 
pera mereu noului Will“ etc. 
Nu lipsesc nici încercările lite
rare (ale protagonistei) date Ia 
iveală cu generozitate în carte, 
nici notațiile scurte, cu pretenții 
aforistice. Din păcate, totul este 
dominat de semnul perisabilului. 
Nu numai imaginile poetice fo
losite prea de multă vreme s-au 
„tocit", dar și „cugetările" pre
cum cele ce le spicuim : „Ade
vărata putere e calmă. Tot
deauna am crezut asta. Nu striga, 
nu comanda, nu impune ascul
tare". Dealtfel e și greu cu a- 
semenea cugetări !

V. ATANASIU

dern, care „atacă" . un subiect 
istoric, trebuie să fie în egală 
măsură un poet și un sociolog, 
prin alte cuvinte, să dispună'''de
opotrivă de o puternică imagi
nație creatoare și de cunoâ^te- 
reâ științifică a epocii respec
tive. Romanticilor le era îngă
duit să se lase dominați de ima
ginație și să se mulțumească cu 
o cunoaștere superficială a tre
cutului. Modernilor li se cere 
însă cunoașterea temeinică a 
societății și a evoluției ei în
tr-un moment oarecare, iar a- 
poi îndrăzneala de a se ridica 
deasupra materialului informa
tiv și de a născoci acțiuni și 
conflicte imaginare, de ordinul 
însă al posibilităților și al ve
racității. Literatura de imag’^a-^ 
ție nu este altceva decît poten
țarea, prin mijloace artistice, a 
realității, care diferă însă sensi
bil de la o epocă la alta. Fic
țiunea nu poate trece peste fi
zionomia adevărată a unei epoci, 
pe care autorul este dator să 
și-o însușească prin studiu. Pe 
de altă parte, el este liber, după 
ce s-a „atmosferizat" deplin 
cu trecutul, să născocească per
sonaje secundare și episoade 
imaginare, menite să lărgească 
și să însuflețească tabloul epo
cii. Un frumos exemplu etic 
ni l-a daț Mihail Sadoveanu cu 
Nicoară Potcoavă, reluînd după 
cincizeci de ani de la Șoimii și 
îmbogățind aceeași temă, cu o 
sporită experiență de romanci
er și de gînditor social.

Izvor nesecat de inspirație șl 
de meditație, trecutul nostru is
toric va continua să ispitească 
pe scriitorii noștri de toat® 
vîrstele și în toate genurile li
terare.

-„LUNA CAD©URIL©R."
Decembrie, ultima lună a anului, a devenit prin tradiție și „Luna cadouri
lor". în magazinele comerțului de stat, împodobite sărbătorește, forfota nu 

contenește, de dimineață pînă seara tîrziu. Cadoul, care nu are vîrstă, dar 

este pentru toate vîrstele, trebuie ales din timp. Dacă alegerea cadoului 

n-a fost încă hotărîtă, vă amintim cîteva produse, care pot fi oferite ca da- 

ruri celor dragi: paltoane, pardesie, raglane, canadiene, pantaloni și echipa

ment pentru sporturile de iarnă, rochii, taioare, fuste, pulovere, jachete, sa- 

couri și cămăși; fulare, baticuri, eșarfe, bascuri, pălării și mănuși; ghete, bo

canci, cizme, galoși și șoșoni; genți, sacoșe, umbrele și multe alte articole.
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MUNCA ENERGICA, RĂSPUNDERE SPORITA
PENTRU BUNUL MERS AL PRODUCȚIEI!
La Hoghiz,
în aceste

de iarnă
Aici, pe marele șantier al 

Combinatului de lianți, într-un 
fel se poate spune că a început 
numărătoarea inversă : se a-

I de
primele

propie clipa cînd linia 
fabricație va produce 
cantități de ciment.

Pentru constructori, 
locuitorii acestor meleaguri, de- 
opotrivă, momentul inaugural 
este așteptat cu firească nerăb
dare. O confirmă faptele. Căci 
aici, Ia Hoghiz, constructorii, ti
neri în majoritate, tocmai prin 
faptele cotidiene de muncă se 
străduiesc sa-și apropie cit mai 
mult „evenimentul"

La execuția montajului utila
jelor, de pildă, în paralel s-a

Pentru noile obiective 
planificate să se con
struiască în următorul 
cincinal la întreprinderea de 

țevi din Roman sint nece
sari 2 311 muncitori și 215 
cadre cu studii medii și supe
rioare. Complexitatea sarcinilor, 
dimensiunea răspunderilor la 
care vor trebui să răspundă 
viitorii muncitori și specialiști 
este cu atît mai evidentă, cu 

• cit pentru fiecare loc de muncă 
statul va cheltui peste 1,1 mili
oane lei. Pînă în 1980 capacită
ților de producție existente a- 
cum in întreprindere li se vor 
adăuga 
te condiții, 
țială a activității organizațiilor 
U.T.C. de la marea întreprin
dere metalurgică din Roman a 
devenit asigurarea, împreună cu 
ceilalți factori, 
nerilor potrivit 
torului cincinal.

cei mai apropiați ai maiștrilor în 
această responsabilă acțiune 
sint secretarii U.T.C. Progresele 
evidente. înregistrate în pregă
tirea elevilor aflați în practică 
la laminorul de 6 țoii și la tră
gătoria de țevi, 
secții, arată că
U.T.C. reușesc să asigure par
ticiparea activă, conștientă a ti
nerilor la însușirea temeinică a 
cunoștințelor necesare pentru a

în celelalte 
organizațiile

turnătorie. Substanța acestor 
profesii este dată tot mai mult 
de cunoștințele teoretice și mai 
puțin de deprinderile practice, 
în înțelesul obișnuit al cuvîn- 
tului. Pențru că munca opera
torului la aceste pupitre de co
mandă este, în primul rind o 
muncă intelectuală, se depăr
tează tot mai mult. de munca 
fizică. In aceste condiții acti
vitatea efectivă la pupitrele de

pentru

Șantierele tineretului

un 
î- 

nu-

executat și rodajul. Astfel, s-a 
putut obține chiar prima șarjă 
(deocamdată experimental) „de 
făină" fără de care nu se poate 
concepe producția dc ciment.

Desigur, nu neapărat o premi
să tehnică absolută dar pentru 
montajul utilajelor și rodarea 
lor simultană au fost necesare 
pricepere. îndemînare, iscusință, 
in primul rind, efort și perse
verență. Sint tineri ca insta
latorul Marin Meșterelu, lăcă
tușii Nicolae Paraschiv și Io
sif Laszlo, sudorul Sandu Stroe 
care nu părăseau șantierul cite 
12 ore zilnic, cfectuînd numai 
lucrări de bună calitate. Dinco
lo, la cuptorul de cliTlcher, 
uriaș tub suspendat h 8 ni 
nălțime și spectaculos, nu
mai prin dimensiuni (100 metri 
lungime, 6 metri in diametru), 
acționează detașamentul briga
dierilor conduși de Vasile Fet- 
cu. Suspendați în chingi ore 
in șir, Gavrilă Bardoși, Traian 
Dima sau Alexandru Ionescu 
și-au tras pe urechi căciulile de 
iarnă și cu corpul protejează 
flacăra aparatului de sudură să 
nu o stingă rafalele vîntului.

In „cartea realizărilor" (căci 
există și o cronică a acestui 
șantier al tineretului), iar în 
dreptul brigăzii de montare, con
dusă de lăcătușul Vasile Butil- 
că. Ștau scrise cu majuscule : 
500 tone utilaje montate la linia 
I fabricație! în urma montori- 
lor, dar în întrecere cu ei, ac
ționează echipele de electricieni 
condhse de Otto Gross. Și pen- 
trauLei dimensiunea timpului se 
măspară în realizări deosebite în 
eons£#s cu efortul general al 
tinepîor de aici. Șantierul 
este-o școală a educației comu
niste, unde se modelează desti
nele^. se împlinesc biografii.

A. VELEA

altele noi. în aces- 
o direcție esen-

a calificării ti- 
exigențelor vii-

PREGĂTIRE 
CERINȚELOR

ADECVATĂ
producției

Forța de muncă 
pentru noile obiective, 
din timp și temeinic

„Practic, nu___ , __este vorba nu
mai de o creștere a numărului 
de muncitori pe care trebuie 
să-i pregătim, ci și de o modi
ficare de profunzime a conți
nutului profesiilor tradiționale, 
ne spune inginerul Constantin 
Săndescu, șeful serviciului per
sonal, învățămint, retribuire. 
Instalațiile și utilajele extrem 
de complexe ce vor dota noile 
capacități de producție necesita 
o creștere a volumului de cu
noștințe teoretice și practice pe 
care trebuie să le posede fie
care muncitor. De aceea, în ela
borarea programului de pregă
tire a forței de muncă necesare 
în viitorul cincinal, am ținut 
seama de aceste schimbări și 
consider că am găsit soluții 
bune de rezolvare a lor. Se va 
construi o clădire nouă, mo
dernă. pentru liceul metalurgic 
și ateliere-școală bine dotate, 
pentru toate profesiile. în ca
drul celor cinci ateliere-școală 
din întreprindere, amenajate de 
curînd, elevii din anul I — sub 
îndrumarea unor maiștri in
structori — iși însușesc primele 
deprinderi de muncitori. In 
continuare, principalii răspunză
tori pentru calitatea pregătirii 
lor sîntem noi. cei din întreprin
dere". Intr-adevăr, toți profe
sorii de tehnologie și desen 
tehnic sînt ingineri cu o bogată 
experiență în producție ’și tot 
ei sînt aceia care răspund și de 
instruirea practică a elevilor. 
„Obișnuim ca în fiecare*  săptă- 
mînă să verificăm felul în care 
elevii și ucenicii repartizați să 
facă practică la noi iși însu
șesc cunoștințele teoretice pre
date la școală, ne spune mai
strul Gheorghe Goldăn. de la 
laminorul de 6 țoii. Avem o 
sală amenajată anume pentru 
ei, aici în secție, unde ne adu
năm și le explicăm qe n-au în
țeles. le prezentăm unele as
pecte ale funcționării instalații
lor și utilajelor, le transmitem 
cite ceva din experiența pe care 
o avem aici la laminoare". La 
fel procedează maistrul Alexan
dru Tudor pentru instruirea 
lăcătușilor de întreținere a la- 
minoarelor, ca dealtfel toți mai
ștrii din întreprindere, cărora li 
s-a încredințat răspunderea 
pregătirii muncitorilor pentru 
noile obiective. Colaboratorii

pregătită
stăpîni cu competență cele mai 
complexe instalații și procese 
tehnologice.

INSTRUIRE PRACTICĂ 
MULTILATERALA

Meseria de bază pentru care 
se vor pregăti cei mai mulți 
muncitori in următorii cinci ani 
este cea de operator la pupitrele 
de comandă. Dar nu-i același lu
cru să fii operator la pupitrele 
de comandă ale mașinilor de la 
trăgătoria de țevi sau de la 
noul laminor de 6 țoii, de la un 
cuptor de tratament termic sau 
o complicată instalație de la

comanda necesită un volum su
perior de cunoștințe teoretice 
despre utilaje și tehnologie. Cu 
toate acestea, muncitorii cali
ficați la întreprinderea de țevi 
din Roman se integrează rapid 
in producție, obțin rezultate 
bune încă de Ia încadrare. Ex
plicația trebuie căutată în te
meinica pregătire teoretică du
blată de o instruire practică 
multilaterala. înainte de absol
virea școlii profesionale, fie
care dintre ei a lucrat efectiv 
pe toate utilajele din secția 
unde a fost repartizat, și-a în
sușit deprinderile necesare pen
tru a face față la orice loc de 
muncă. Este cazul celor 12

muncitori, absolvenți ai școlii 
profesionale, încadrați în urmă 
cu cîteva. luni la laminorul de 
6 țoii. Dar nu numai al lor. 
Exemplul cel mai concludent 
riiri.,. oferă . tinerii țrefilatori de 
ia trăgătoria de țevi. „Datorită, 
pregătirii lor temeinice, trăgâ- 
toria de țevi a atins parametrii 
proiectați cu 6 luni mai devre
me, ne spune ing. Constantin 
Rugină, șeful secție. în același 
fel, adică asigurindu-Te1 condiții 
sâ lucreze efectiv pe mașini, la 
pupitrele de comandă, ii vom 
pregăti și pe 
sari 
ce
Pe 
muncitorii titulari la pupitrele 
de comandă vor fi în stare, de
sigur. să-i înlocuiască. în același 
mod se procedează și la lami
noare. Peste tot, la pupitrele de 
comandă sint cite doi oameni : 
„profesorul" și elevul. Cu pre
cizarea că și „profesorii" sînt. 
la rîndul lor elevi ai cursurilor 
de perfecționare profesională 
organizate în întreprindere. Tot 
ei. profesorii muncitorilor de 
mîine, studiază bibliografia teh
nică indicată de comitetul 
U.T.C. pe întreprindere cu în
crederea că vor cîștiga, un loc 
fruntaș în concursurile, olimpia
dele pe meserii în care au fost 
cuprinși aproape toți tinerii 
muncitori de la 
trăgătoria de țevi.
buni dintre noi vor 
noile obiective, toți știm asta, 
ne spune Constantin Predoaia. 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la secția prelucrări mecanice și 
autoutilări. Este un motiv în 
plus care îi determină pe ti
neri să manifeste mai mult 
interes pentru ridicarea gradu
lui de calificare și pregătire 
profesională".

muncitorii nece- 
noilor obiective. După 

vor lucra efectiv aproa- 
un an, dublîndu-i pean,

toți ____
laminoare și 

,Cei mai 
lucra la

IUSTIN MORARU

Pregătirea
CENTRUL ATENȚIEI

■ ■producției anului viitor
Pregătirea producției anului 1976 în industria 

construcțiilor de mașini este avansată. Ministerul 
de resort evidențiază preocuparea colectivelor 
din întreprinderi pentru asigurarea cofidițiilor 
de dezvoltare în continuare, in ritmuri înalte, a 
producției — în special a celei de sisteme inte
grate de mașini, de agregate și utilaje cu per
formanțe tehnice ridicate, de utilaj tehnologic 
necesar dotării economiei naționale. S-a urmărit, 
astfel, nominalizarea din vreme a producției pe 
fiecare unitate productivă, ceea ce a ușurat rea
lizarea, pînă la această dată, într-o proporție 
însemnată a sarcinii de contractare cu benefi
ciarii, precum și a aprovizionării cu materii pri
me și materiale. întreprinderea de vagoane din 
Drobeta-Turnu Severin, de pildă, și-a creat 
condiții pentru un spor substanțial al producției. 
Ea va realiza în anul viitor o cincime din tva- 
goanele de marfă într-un număr de 18 tipuri. 
Stabilirea unui program de fabricație, cu sarcini

precise, va da posibilitate 
vreze primele vagoane de 
lui 1976 chiar din zilele de început ale acestui 
an. Aceeași preocupare pentru pregătirea te
meinică a producției anului viitor este manifes
tată și de colectivul întreprinderii „7 Noiembrie" 
din Craiova. Aici a fost nominalizată întreaga 
producție și s-au încheiat — in proporție de 100 
la suta — contractele cu furnizorii de materii 
prime și materiale și cu mai mult de 90 la «sută 
din beneficiari. Pentru anul 1976, constructorii 
de mașini craioveni au realizat de pe acum pro
totipurile unor tractoare specializate care vor 
îmbogăți nomenclatorul întreprinderii din primul 
semestru al anului viitor. în afară de acestea, 
prin aplicarea unui program de măsuri, care 
vizează organizarea superioară a proceselor teh
nologice s-au creat premise pentru sporirea pro
ductivității muncii cu 12 la sută față de 1975.

întreprinderii să li- 
marfă din producția

Integrarea tinerilor
în producție

(Urmare din pag. I)
eu, bine venită, ci la necesita
tea izvorită din chiar obligația 
factorilor de răspundere din în
treprindere de a-i ajuta pe ti
nerii absolvenți in înțelegerea 
importanței saltului de la elev 
la muncitor. Mă gindesc la ex
plicarea drepturilor și îndatori
rilor noi ce le revin, a locului 
lor în cadrul muncii intregii 
societăți, atelier sau uzină, ca 
muncitor conștient de importan
ța muncii sale, care știe ce are 
de făcut, în ce condiții^ și cu 
ce drepturi. Cu toate că lucrez 
de un an într-o secție, nu-mi 
amintesc să mă fi prezentat 
cineva, ba mai mult, n-am fost 
întrebată de nimeni de unde 
vin, ce fac. Dincolo, firește, de 
cunoștința cu tovarășii de la 
serviciul personal. Cred că ci
neva ar fi trebuit să mă înso
țească în secție, să mă prezinte 
colegilor, maistrului, să-mi ur
mărească 
sională și cea a raporturilor cu 
colecțivul de muncă". (Maria 
Moacă — sudoriță, atelierul țe- 
vărie 2).

„Sint la noi în uzină mulți 
șefi de echipă care, atenți doar 
la realizarea planului, îi privesc 
cu neîncredere pe noii veniți. 
Preluată cu ușurință și trans
portată fără discernământ de la 
un capăt la celălalt al uzinei, 
această neîncredere duce, ine
vitabil, la folosirea incompletă 
a. energiilor și capacității unei 
părți însemnate a personalului. 
Un asemenea fenomen îngreu
iază integrarea profesională, în
scrierea în categoria respectivă. 
In afară de greutățile practice, 
propriu-zise, de minuire a ma
șinilor, apar discuții, neînțele
geri cu cei care fac repartiza
rea : cu maiștrii, șefii de echi
pă, de ateliere, care preocupați 
de îndeplinirea planului repro
șează răminerile in urmă toc
mai acestor tineri, aruncă vina 
asupra lor". (Mihai Mogoș, 
membru al comitetului U.T.C.).

„Mulți dintre tinerii secției 
noastre execută, zile la rind, 
numai piulițe, și șuruburi pe mo
tivul că lucrările mai grele sint 
mai bine plătite, iar noi, proas
peții lucrători, neavînd familie, 
n-aveni nevoie de prea multi 
bani. Nu ne sînt încredințate 
lucrări mai importante, mai gre
le. spunîndu-ni-se că șuruburile 
9tnt urgente, pentru plan. De

apoi evoluția profe-

ce nu sintem puși. la încercare, 
crede cineva că noi sintem lip
siți de ambiție ? Cînd să ne de
săvârșim, in meserie dacă nu in 
anii tinereții ?“ (Dinu Lila, 
muncitoare la secția 2, meca- 
nică-reducție).

Investigațiile făcute au 
la iveală, desigur; și alte 
pecte in care se impuneau in
tervenții hotărite din partea 
organizațiilor U.T.C. Raportu
rile dintre tineri și organizația 
lor sint sporadice și de cele mai 
multe ori superficiale. în cele 
10 cămine de nefamiliști ale în
treprinderii locuiesc cîteva mii 
de tineri. Dar ce probleme are 
fiecare dintre acești băieți 
și fete, ce preocupări, ce 
interese, ce necazuri, ce bucu
rii — nu știe nimeni. Pentru 
că prea puțini sint cei care au 
timp să vină la ei să stea de 
vorbă cu fiecare în parte. Ter- 
minind școala profesională și 
lucrind în uzină, mulți dintre 
cei mai dotați muncitori s-au 
înscris la cursurile serale, la 
liceu, hotăriți să-și continue 
studiile. Fapt firesc in cea mai 
mare măsură. E vorba la acești 
tineri de o voință demnă de 
admirat. Ne întrebăm de aceea, 
de ce mulți dintre ei au reușit 
să găsească înțelegere pentru a 
urma liceul, doar după înde
lungi intervenții la conducerea 
uzinei, la comitetul U.T.C. ?

Nu putem, desigur, absolutiza 
constatările făcute mai sus. Am 
prezentat doar cîteva aspecte. 
Am insistat asupra celor care 
vizează comitetul U.T.C., pen
tru că acesta are nu numai 
obligația de a acționa primul 
atunci cînd este vorba despre 
multiplele probleme cu care 
se confruntă tinerii, ci și toate 
posibilitățile să o facă. Năzuin
ța către ordine, ce transpare 
din cuvintele tinerilor, nu-și 
poate afla un temei decît prin- 
tr-o serie de acțiuni concrete. 
Le-am aflat cu prilejul anche
tei de față numele. Sintem con
vinși că ele vor rodi sub sem
nul încrederii și participării, 
așa cum rodnică este întreaga 
muncă a oamenilor de la 
„Vulcan".

Și totuși, de ce pleacă tine
rii de la „Vulcan" ? Răspunsul 
la aceste întrebări, în partea a 
doua a anchetei noastre, pe ca
re o vom publica într-un număr 
viitor al,ziarului.

MASURI FERME PENTRU
REALIZAREA SARCINILOR STABILITE

Ferma zootehnică a coopera
tivei agricole de producție Mă
gureni reține atenția prin cî
teva elemente semnificative, 
proprii majorității fermelor eu 
acest profil din agricultura 
noastră cooperatistă. Faptul cel 
mai important ni se pare adop
tarea unui program de dezvol
tare care să ducă în cele din 
urmă la atingerea indicatorilor 
de producție stabiliți de docu
mentele celui de al XI-lea Con
gres al partidului. După opinia 
șefului fermei, tovarășul Ale
xandru Ioniță, trei sînt direcții
le în care trebuie să se acțio
neze pentru ca zootehnia să 
atingă nivelul producțiilor pre
conizate și anume: ameliorarea 
raselor, furajarea animalelor, ri
guroasa respectare a programu
lui de grajd. Evident, interlocu
torii noștri și-au susținut^ afir
mațiile oferind ai'gumente djiv 
propria lor „activitate, . can . cete. 
ce au întreprins pînă Ta ora ac
tuală, din cele ce și-au propus 
să realizeze în perioada imediat 
următoare. Și pentru ra discu
țiile în legătură cu experiența 
cooperatorilor din Măgureni, cu 
strădania lor de a obține pro
ducții pe măsura cerințelor să 
se desfășoare pe un teren, con
cret. amintim că ferma dispu
ne de un efectiv de , 315.,capete 
bovine și 1 410 oi. Deci, o fermă 
de nivel mediu. ,

Sarcină prioritară: a agricul
turii, subliniată cu deosebită- in
sistență de documehtele celui de

al XI-lea Congres al partidului, 
ameliorarea raselor s-a bucurat 
și la Măgureni de atenția cu
venită. Anul acesta a fost mar
cat de obținerea, prin însămîn- 
(ări artificiale, a primilor 100 
de viței. „Sigur, sublinia șeful 
fermei, acțiunea de ameliorare 
a raselor este condiționată, în 
primul rînd, de calitatea mate
rialului seminal folosit și pînă

Din experiența 
cooperatorilor din 
Măgureni — Ilfov

acum nu avem a ne plînge de 
acest lucru. La fel de impor- 

.tantăȚ^tste calificarea . cacțreior,. 
șhemâte. să lucreze în apeși; sec/ 
toi?, disciplina, controlul și con
știinciozitatea cu care acțiunea 
este realizată. Din acest punct 
de vedere beneficiem de con
tribuția unui cadru bine pregă
tit, competent și de o rigurozi
tate deosebită în introducerea 
unei discipline ferme a muncii. 
Este vorba de tînăra Dumitra- 
Suditu care, concomitent. înde
plinește funcțiile de economist 
si de operator îns amin țări arti
ficiale".

Buni gospodari, cooperatorii 
din Magureni au asigurat din 
vreme furajele necesare — în

cantități suficiente și diversifi
cate — pentru tQt anul și, în
deosebi, pentru iarnă. Baza fu
rajeră este constituită din lu- 
cernă, iarbă perenă, paie de 
griu, coceni, vreji de legumi
noase etc. Ceea ce le lipsește 
— și la acest capitol s-ar cere 
o intervenție mai hotărîtă a Di
recției agricole județene — sint 
nutrețurile combinate.

Un capitol important al acti
vității l-a constituit întărirea 
disciplinei, introducerea în zoo
tehnie a unui program de lu
cru la fel de riguros ca în uzină. 
Dacă într-o singură zi progra
mul de grajd nu este respectat 
întocmai urmările se simt o pe
rioadă îndelungată. Acordul glo
bal la nivelul fermei, măsurile 
politico-organizatorice întreprin
se, spiritul de echipă ce s-a 
creat, conștiinciozitatea oameni
lor .au făcut ca în prezerft să 
nu se înregistreze nici o abatere 
de Ia program, nici o absență 
nemotivată.

Iată deci că printr-un program 
riguros urmărit și respectat, prin 
întronarea unei discipline a 
muncii la fel ca în uzină, coo
peratorii din Magureni nu nu
mai că și-au depășit substanțial 
planul la livrări către fondul de 
stat, dar au și pus bazele ațin- . 
gerii — într-un viitor foarte 
apropiat — a parametrilor sta
biliți de Directivele Congresului 
al XI-lea al P.C.R

AL. DOBRE

MIRCEA BORDA

reș al U.T.C., lansata pentru pe
rioada de iarnă, ca fiecare tinăr 
din agricultură să fertilizeze un 
hectar de teren.

de coope- 
anga.i in

și să im-

Inginerul loan Giurgiu și maiștrii Romulus Hazoni și Ign Bura, la Uzina de prelucrare a minereurilor 
din Baia Borșa, consultindu-se pentru rezolvarea unor probleme curente de producție

Foto : GH. CUCU

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din pag. I)

nuit cu munca de sezon. A- 
cum, însă, știu că dacă cîmpul 
te mai așteaptă, mașina în nici 
un caz. în întreprindere efortul 
trebuie să fie continuu, zilnic, 
minut de minut. Nu se mai 
poate munci uitîndu-te la cer 
să vezi dacă plouă sau e soare. 

’ în întreprindere soarele trebuie 
să lumineze 
muncii mele.
care mi l-am 
în cele cîteva 
cînd lucrez la 
de

fiecare clipă a 
Iată gîndul pe 

întărit în minte 
luni de zile de 

Întreprinderea 
prelucrare a lemnului — 

gîndul că totul înseamnă mun
că, faptă, efort.

• Cu peste 6 luni în urmă 
lucrătorii întreprinderii de pre
lucrare a lemnului au raportat 
îndeplinirea sarcinilor actualul 
lui cincinal. Printre artizanii a- 
cestui succes de prestigiu se 
numără și tinărul Iancu Tu- 
naru, din 1969 făcînd parte din 
colectiv. „Experiența acumulată 
în acest răstimp mi-a impus un 
adevăr esențial pentru viața de 
muncitor, mai ales tînăr. Con
dițiile tehnologice, faptul că 
munca fiecăruia depinde nemijlo
cit de munca celuilalt dove
desc că aici .nu se poate ac
ționa pe cont propriu, că so
lidaritatea. spiritul colectiv sînt 
cerințe obiective pentru o

muncă de calitate. De cînd sînt 
în întreprindere producția glo
bală a crescut de peste două 
ori și jumătate. Fără unitate in 
faptă și gînd era imposibil sâ 
se producă o creștere așa de 
mare. Vreau să spun că so
lidaritatea muncitorească in-

• MUREȘ
îri județul Mureș. lucrătorii 

ogoarelor desfășoară o intensă 
activitate destinată pregătirii te
meinice a condițiilor pentru ob
ținerea unor recolte sporite în 
anul viitor. Una din direcțiile în 
care tinerii de la sate și-au pro
pus să-și aducă contribuția este 
fertilizarea terenurilor, îndeo
sebi prin valorificarea îngrășă
mintelor naturale existente la 
cooperativele agricole de pro
ducție și în gospodăriile popu
lației. în numeroase unități agri
cole. acțiunea a început. Astfel, 
peste 1 200 tineri din Acățari. Si
ghișoara, Albești. Zau, Zagăr și 
din alte localități s-au consti
tuit în echipe mixte 
ratori-mecanizatori. 
du-se să transporte 
praștie în livezi și pe ogoare 
peste 50 000 tone îngrășăminte 
naturale. Ei sînt primii care au 
trecut la înfăptuirea inițiativei 
consiliului tineret sătesc din ca
drul Comitetului județean Mu-

• BIHOR
In timp ce locuitorii satelor 

din partea de sud-est a țării de
pun eforturi în vederea dega
jării de zăpadă a căilor de ac
ces și a drumurilor interioare, 
a asigurării furajelor și apei 
pentru animale, a încălzirii co
respunzătoare a adăposturilor și 
serelor, cooperatorii din jude
țele Dolj. Caraș Severin, Timiș, 
Arad și-au concentrat toate for
țele umane și mecanice pentru 
a încheia în cel mai scurt timp 
arăturile pentru însămînțările de 
primăvară. Concomitent, se lu
crează la fertilizarea solului prin 
administrarea de îngrășăminte 
naturale și chimice precum și 
la pregătirea ogoarelor și a pa-

tului germinativ pentru cultura 
sfeclei și cartofului.

In județul Bihor, de exem
plu, după cum ne relata tova
rășa Elisabeta Horvat, președin
ta Consiliului tineret sătesc de 
la Comitetul județean Bihor al 
U.T.C., peste 7 000 de tineri par
ticipă în aceste zile la întreți
nerea și stropirea plantațiilor 
pomicole, lucrarea fiind pe ter
minate, la lucrările de investi
ții care se execută în fermele 
zootehnice, la punerea la adă
post a tuturor furajelor nece
sare hrănirii animalelor. Tot
odată. un număr mare de tineri 
sprijină în aceste zile pe mem
brii cooperatori în acțiunea de 
fertilizare, participînd la trans
portul îngrășămintelor pe cîmp. 
Pînă Ia această dată, pe mai 
bine de 5 000 ha au fost îm
prăștiate peste 250 tone gunoi 
de grajd. Printre unitățile agri
cole care au obținut cele mai 
bune rezultate la lucrarea amin
tită se numără Firișul Negru, 
Salonta, Diosig, Tarcea, Cefa ș.a.

DUMITRU DUCA

ța tinerilor de aici ? Ne-o spu
ne Adriăn Pricop din secția 
mașini II : . „Orice tinăr care 
pășește pe porțile întreprinderii 
noastre iși dă seama că pășește 
într-un spațiu în care noul se 
descoperă la prima vedere. Ma
șini noi, '
noi. A fi fideli acestei situații 
presupune în mod logic un e- ■ gindesc la ziua de 
fort novator care să pună în 
valoare, să ridice la un nivel 
calitativ ''mai înalt situația pre-

oameni noi, sarcini

vă spun că mă gindesc .serios 
la viitor. Ceea ce am învățat 
pînă acum la școală nu va fi 
suficient pentru o muncă de ca
litate în condițiile noului cin
cinal. Sint convins că va fi ne
voie de mai multă inteligență, 
de mai multă pasiune, de mai 
multe cunoștințe. Iată de ce mă 

mîine, mă 
străduiesc să-mi gindesc viito
rul de muncitor. Dealtfel, după 
cum văd la muncitorii mai cu

a fi un om dintr-o bucată. A- 
ceastă morală a. privirii deschise 
față de ceilalți și față de tine 
însuți îmi pare a fi principalul 
ciștig obținut în anul de cînd 
lucrez. Și nu este vorba doar 
despre gînduri și sentimente 

.omenești, ci și. despre fapte 
muncitorești. Pentru că, am ob
servat. cinstea și sinceritatea 
scurtează foarte mult drumul 
ce duce la efortul productiv 
material".- . .

Contemporaneitatea unei metafore
seamni disciplină și ordine, ele, 
disciplina și ordinea, certifică 
existența ta ca membru al unui 
colectiv muncitoresc, coagulează 
acel unic efdrt capabil să ducă 
la îndeplinirea sarcinilor ce ne 
tevin tuturor".

• Cu siguranță, nu ne-am fi 
făcut o imagine edificatoare 
despre prezenta activă a tine
rilor in întreprinderea de pre
lucrare a lemnului fără să fi 
reținut printre realizările lor de 
seamă deja foarte cunoscutul 
in oraș „Club al tinerilor ino
vatori. Economiile realizate 
prin activitatea creatoare a 35 
de tineri se cifrează la multe 
milioane de lei, astăzi.- ajungind 
să. creeze mașini unicate în 
țara. Cum s-a născut ideea clu
bului și ce loc ocupă el in via-

zentă. Cu toții știm că ne 'este 
interzis să batem pasul pe loc. 
Din această stare de spirit s-a 
născut Clubul inovatorilor; din 
convingerea că inițiativa, ambi
ția autodepășirii permanente 
sint trăsături specifice persona
lității muncitorului. Condițiile 
materiale pe care le avem ne 
sint favorabile și ne obligă la 
acest lucru. Clubul inovatorilor 
este un argument al competi
ției pe care noi, tinerii munci
tori, o ducem cu noi înșine".

• Vasile Ciobanu este încă 
ucenic, dar la sfîrșitul lunii de
cembrie va obține certificatul 
de muncitor. „Încheierea uce
niciei mele coincide cu începe
rea cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice. Sper că n-o sd 
vi pară curios dacă am să

experiență că se preocupă de 
îmbunătățirea pregătirii lor pro
fesionale, luciditatea cunoașterii 
viitorului meseriei tale, a locu
lui tău de muncă, cred eu, fac 
parte din conștiința de munci
tor. Și mi se pare cu atit mai 
necesare mie, astăzi ucenic, 
mîine muncitor, aflat, deci, in
tr-un proces de formare".

• „Sint de un an de zile 
aici — mărturisește Relu Marcu 
din secția tapițerie. Am avut 
ocazia să învăț multe lucruri. 
De impresionat, însă, cel mai 
mult m-a impresionat felul de 
a fi al oamenilor. Există prin
tre muncitori o stare de spirit 
clădită pe cinste și sinceritate, 
pe încrederea că nu poți fi 
muncitor, nu poți face parte 
dintr-un colectiv industrial fără

țară. Peste tot aceeași competi
ție cu timpul, aceeași întrecere 
cu noi înșine pe care partidul 
ne îndeamnă și mobilizează să 
o susținem.

Conștiința cu care se poartă 
această competiție se vădește în 
manifestarea energică a spi
ritului muncitoresc despre care 
ne-au vorbit tinerii vasluieni. 
Mai mult decît o stare de con
știință, spiritul muncitoresc în 
acțiune devine un mod de a 
trăi, un mod de:i..fțt *ff,  de 
a te dovedi tinăr în.'f.ielele 
noastre. Cu. atit . mult
cu ..cit aceasta este .stăȚ^dfde 
existență a întregii noastre... na
țiuni, condiția specif ied g. efor
turilor țării. Activitatea ■ organi
zației U.T.C. de la întrejyrinde-

Revenind la cele spuse la în- rea de prelucrare"'a țtinnului 
ceputul acestui reportaj-anche- dedicată educării memlfritpr săi 
tă, secretarul organizației ținuse în concepția 
să sublinieze în finalul discu
ției noastre : ' „Pentru noi, vas
luienii, să știți că bătălia de 
la Vaslui nu este o simplă me
taforă. Astăzi această bătălie se 
duce mai departe; în alte con
diții, dar urmindu-i pilda de 
patriotism și abnegație. Și mă 
gindesc, în primul rînd, la noi 
tinerii." Intr-adevăr, gîndurile 
ilustrate prin glasul cî'torva u- 
teciști sună la fel de firesc în 
gura oricărui alt tinăr din co
lectivul de la întreprinderea de 
prelucrare a*  lemnului ; la fel 
de firesc sună în glasul orică
rui tinăr din România soci alls tă 
de astăzi. Ceea ce se petrece la 
Vaslui se petrece in întreaga

muncitorească a- 
supra vieții și : muncii este în 
fapt un răspuns 'firjesfi- la. niște 
comandamente pe care, după 
cum am văzut, tinerii le Ț înțeleg 
foarte bine și le traduc, in prac
tică. Pentru ei a fi ^nilncitor e- 
chivalează cu a fi om, demn de 
timpul pe care-l ■. tfăieșc ~~ să 
acționezi, să inovezif s^: privești 
cu îndrăzneală viitorul, să'-ju
deci cu sinceritate și luciditate 
ceea ce sintem astăzi și ceea ce 
putem și trebuie să fim mîine.

In ultimă instanță prezența spi
ritului muncitoresc în vi-ața noas
tră decide această' hofărftoare 
translație in timp spre împlini
rea. realizarea de sine'a tinereții.
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Produse electme și 
electronite ta parametrii 
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Pentru a primi la domiciliul I 

dumneavoastră orice piese de * 
schimb pentru radioreceptoa
re, magnetofoane sau televi
zoare, rețineți adresa : Ma
gazinul „Dioda", B-dul 1 Mai 
nr. 126, sectorul 8, București

de aparate electronice
Un nhmăr tot mai mare de cumpărători achiziționează în a- 

ceastă perioadă televizoare, aparate de radio, tranzistoare, din 
magazinele de specialitate. Numai în Capitală, zilnic, sînt vîn
dute peste 1 000 asemenea aparate. Pe lingă preocupările facto
rilor de răspundere din comerț și din întreprinderile producă
toare, de a trimite in magazine aparate ou calități tehnice și 
funcționale ridicate, prezentate într-o gamă de culori moderne, 
plăcute, am reținut și grija pentru continua diversificare a aces
tor produse, pentru sporirea numărului de aparate noi, cu carac
teristici îmbunătățite. Pentru a afla ce noutăți ne rezervă indus
tria electronică în anul viitor ne-am adresat tovarășului Savel 
Duca, șefiil serviciului aparate 
Ministerul Comerțului Interior.

electrice și electrotehnice, din

— înainte de a vă vorbi des
pre produsele noi ale anului 
viitor, aș vrea să vă spun cite
va lucruri despre noutățile de 
ultimă oră din magazinele noas
tre. De citeva zile au fost puse 
în vînzare noile tipuri de tele
vizoare „Diamant", „Compli
ment", „Astronaut". De ase
menea, tot la „vitrina noutăți
lor" mai putem vorbi despre 
noile modele de radio-recep
toare „Eurocord de lux", 
Brahms", „Milcov 3", ,,Royal 

1". ..Bucium 1“ și. despre apara
tul de radio portabil „Madrigal 
1". în urma încheierii contrac
telor cu uzinele producătoare, 
vă putem spune că în anul vii
tor vom pune la dispoziția cum
părătorilor peste 28 de tipuri 
de radio-receptoare, 17 modele 
de televizoare și 14 diferite ti
puri de aparate electroacustice.

Iul sortimentelor de radio-re
ceptoare peste 65 la sută -sînt 
noi, iar la televizoare procentul 
noutăților este și mai mare : 
peste 82 la sută. De curind, au 
fost expuse în magazine televi
zoarele portabile „Sport", cu ca
lități funcțidnale și estetice ri
dicate. Aceste televizoare au o 
greutate de circa 9 kg., 
funcționa la ~’t 
volți sau la un acumulator de 
12 volți, sînt complet tranzisto
rizate și costă 2 870 lei.

pot
rețeaua de 220

— Pentru că sîntem la „capi
tolul" televizoare, vă rugăm să 
ne spuneți care sînt caracteris
ticile principale ale noilor ti
puri. ce vor fi puse în vînzare 
anul viitor.

cu selector și programator elec
tronic pentni schimbarea cana
lelor (pînă acum se făcea me’ 
canic). Alături de modelul 
„Compliment ’75". pus în vin
zare de curind, din familia te
levizoarelor cu diagonală de 50 
și 61 cm se vor mai desface noi
le tipuri de aparate „Compli
ment E" și „Modern E“. Primul 
va avea o nouă prezentare, ca
nalele fiind amplasate lateral, 
iar al doilea va avea o construc
ție simetrică (difuzorul situat 
într-o parte a tubului cinesco- 
pic, canalele în cealaltă parte), 
Televizorul „Diamant" cu dia
gonala de 61 cm îl vom întîlni 
in magazine sub alte patru for
me : „Diamant ’75", „S“, „L“ și 
„E", diferind între ele ca for
me de prezentare a casetei, a 
schimbătoarelor de canale șț 
potențiometrelor așezate liniar 
sau circular. Vă mai putem 
spune că în trimestrul III — 
1976 vom prezenta cumpărăto
rilor televizorul „Napoca", cu 
un grad mai mare de tranzis- 
torizare, caracteristică ce va 
mări rezistența în exploatare a 
aparatelor.

— Ce noutăți vom găsi în ma
gazine, din categoria electro- 
acusticelor ?

— Cite dintre aceste tipuri 
se vor găsi pentru prima dată 
în rafturile magazinelor ?

vorbi 
al ca- 
vor fi

— Voi începe prin a 
despre aspectul exterior 
setei. Toate televizoarele 
prezentate în casete furniruite,
cu o linie modernă, simetrică și 
cu ecrane care vor ușura citi
rea textelor la filme. Toate mo
delele anului -1976 sînt dotaț'e.

— Elementul de noutate va 
predomina în această perioadă 
mai mult ca orieînd. Din tota-

Magazinul „Electrotehnica" din Capitală — unitate comercială 
specializată în buna servire

— Și aici vor fi o mulțime 
de noutăți. Vom găsi în maga
zine noi tipuri de picupuri cu 
putere de ieșire mai mare și 
posibilități de racordare a mai 
multor difuzoare, amplificatoa- 
re, incinte acustice cu unul sau 
două difuzoare, cu casete din 
lemn simplu sau sculptate, fapt 
ce le va permite o armonizare 
perfectă, ca estetică, cu toate 
tipurile de radio-receptoare e- 
xistente. în cea de-a doua ju- 
mătate a anului, este prevăzut 
să apară în comerț primele două 
tipuri de casetofoane de fabri
cație românească. Pentru pose- 
sorii de autoturisme se vor găsi 
în magazine noi tipuri de insta- 
lății pentru radio-receptoare 
auto. Doresc să vă mai spun că 
stă în intenția noastră ca în 
viitoarele luni să deschidem 
mai multe magazine specializate 
în vînzarea de produse 
trice și electrotehnice, de 
magazinului TELEROM, 
chis în luna octombrie pe 
da Lipscani din Capitală.

elec- 
tipul 
des- 
stra-

ÎN MAGAZINELE DE SPECIALITATE

Articole sportive pentru 
sezonul de iarnă

Magazinele specializate în desfacerea articolelor sportive, 
foarte des vizitate de tineri .în .această perioadă cunosc o ani
mație deosebită. Recent, in rafturile acestor unități comerciale 
au fost expuse spre vinzare noi sortimente de articole sportive 
pentru sezonul rece.

De un farg interes din partea publicului cumpărător ș-au. bucu
rat'. noile țipurț de schiuri pentru copii. Ușoare, flexibile, avînd 
dimensiuni de la 60 la 150 cm, prevăzute cu dispozitive speciale 
de fixare pe bocanci, noile modele de schiuri sînt foarte mult 
solicitate de micii cumpărători. în magazine au mai fost expuse 
schiuri tip „Super", din lemn cu canturi metalice, pentru adulți. 
schiuri tip „Combi" din lemn cu canturi din plastic, de dimen
siuni pină la 220 cm, un bogat și variat sortiment de patine 
artistice și cu cheie, săniuțe, bocanci de schi, tricotaje de iarnă. 
In scopul asigurării unei bune aprovizionări a populației cu arti
cole sportive pentru sezonul de iarnă, în magazinele de specia
litate au fost organizate expoziții cu vînzare, vitrine speciale 
și s-au întreprins numeroase acțiuni menite să asigure'ritmici
tate In aprovizionarea Și desfacerea acestor produse.

în toate magazinele 
de specialitate- 
o gamă variată 

de bunuri 
de larg consum

Un capitol im
portant, din amplul 
program de măsuri 
elaborat de Minis
terul Comerțului In- 
terior pentru îmbu
nătățirea aprovizio
nării populației eu 
bunuri de consum, 
se referă la acțiu
nile ce se vor în
treprinde în această 
perioadă pentru di
versificarea produ
selor electrocasnice 
și a celor menite 
să înlesnească mun
ca femeii in gospo
dărie. în acest scop 
planurile de aprovi
zionare pe anul 1976 
prevăd asimilarea în 
fabricație a unui nu
măr mare de apa; 
rate, dispozitive și 
instalații complexe 
de uz casnic, per
fecționarea calită
ții celor existente, 
aprovizionarea ma
gazinelor cu acest 
fel de bunuri. Este 
de prevăzut posi
bilitatea de a pu
tea cumpăra din 
magazine o mașină 
electrică de spălat 
vase, -de gabarit mic, 
produsă de între
prinderea de arti
cole electrocasnice 
din municipiul Satu 
Mare. Tot ca nou
tate, întreprinderea 
„Flacăra" din Plo
iești va produce cu
rind o mașină elec
trică de tocat multi
funcționala pentru 
carne, cartofi, zar
zavaturi, legume, in
clusiv varză. Emai
late, cu accesorii din 
aluminiu sau niche
late, aceste aparate 
au un consum foar
te mic de energie 
electrică, se întrețin 
ușor și sînt ușor de 
manevrat, au calități 
estetice deosebite.

Rezultatele bune 
pe care le-a dat 
oala de fiert sub

presiune, numeroa
sele solicitări pen
tru aeest produs au 
determinat pe pro
ducători să introdu
că din acest an în 
fabricație încă două 
noi tipuri de astfel 
de oale de 3,8 litri 
și respectiv 6 litri. 
Am mai reținut, din 
prevederile planului 
de aprovizionare pe 
anul viitpr, înnoirea 
gamei vaselor de 
menaj din fontă 
emailată și aluminiu 
cu bandă de inox, 
noi tipuri de cuțite 
și tacîmuri inoxi
dabile.

Noutăți vom găsi 
și în domeniul apa
ratelor de încălzit și 
gătit. Noi tipuri de 
reșouri, sobe elec
trice sau cu com
bustibil solid stau la 
dispoziția cumpără
torilor în toate ma
gazinele de speciali
tate. Dintre noutăți
le de ultimă oră a- 
mintim reșoul de 
gătit cu două ochiuri 
și cuptor, tip -Felix, 
cuptorul electric cu 
consolă, care poate 
fi ridicat pe un su
port pînă la înălți
mea mesei de bucă
tărie, o mașină elec
trică de gătit cu 
trei ochiuri, radia
toare electrice cu 
ventilatoare sau tur
bină, radiatoare e- 
lectrice statice tip 
„Cămin", plite elec
trice de gătit cu 
unul sau două o- 
ehiuri, sobe de în
călzit de diverse 
tipuri.

în cooperare cu 
unitățile UCECOM 
au fost fabricate și 
puse în vînzare o 
gamă largă de pro
duse noi de menaj. 
Alături de articole
le existente în uni
tățile comerciale de 
specialitate, în raf

turile magazinelor 
-au mai apărut un 
dispozitiv de bătut 
frișca, un dispozitiv 
complex de tăiat le
gume, dispozitivul 
de stors fructe citri
ce, seturi pentru 
condimente, mașini 
de stors fructe și 
roșii, dispozitive de 
scos sîmburi din 
fructe, teascuri pen
tru răzuit legume și 

. fructe. Lista acestor 
noutăți este comple
tată de un -,nou tip 
de mașină de spălat 
de mică capacitate, 
un dispozitiv pentru 
condiționarea aeru
lui în bucătării și 
în alte încăperi, dis
pozitiv de lustruit 
mobila, cărucioare 
pliante pentru copii 
care după întrebuin
țare se string ca o 
umbrelă, jiiverse for
me pentru prăjituri, 

, accesorii auto dintre 
care amintim noul 
tip de portbagaj 
pentru autoturisme, 
dispozitive din sti
clă pentru fiert lap
te, dușuri din plas
tic. pentru excursii, 
benzi impregnate 
pentru șters încăl
țămintea. încă din 
primele săptămini 
ale anului viitor, 
vom găsi în maga
zine și un nou tip 
de robot de bucă
tărie cu multiple în
trebuințări și calități 
funcționale deose
bite. De asemenea, 
pentru anul 1976, 
sînt prevăzute să a- 
pară pe piață peste 
100 noi sortimente 
de aparate și dispo
zitive de uz casnic 
și de menaj, din ca
re mai mult de’ju
mătate sînt menite 
să ușureze munca 
femeii în gospo
dărie.

~~ „DIODA" “ 
o experiență care 

trebuie urmată
în rafturile mari, in vitri

nele spațioase ale maganizu- 
lui „Dioda" din București se 
găsește tot timpul un bogat 
sortiment de piese de schimb 
pentru toate tipurile de apa
rate de radio, mpgnetofoane, 
picupuri, televizoare, aparate 
electrotehnice, existente in 
comerțul nostru. Dat fiind 
faptul că din construcția an
cestor aparate complexe, une
ori fac parte mii de repere, 
colectivul acestui magazin a 
venit în sprijinul cumpărăto
rilor construind panouri spe
ciale cu schemele de funcțio
nare ale principalelor tipuri 
de radio-receptoare, televizoa
re sau magnetofoane, pe care 
au montat piesele componen
te ale instalației, și au scris, 
apoi, sub fiecare dintre ele, 
denumirea exactă, prețul, ca
racteristicile tehnice. Cumpă
rătorul, odată intrat în ma
gazin, se îndreaptă spre pa
noul care cuprinde instalația 
aparatului, caută piesa pe 
care o dorește, după care se 
adresează vînzătorului de la 
raionul respectiv și o cum
pără. Se economisește, astfel, 
o mare cantitate de timp, a- 
tit din partea vinzătorilor, 
care nu mai trebuie să ghi
cească ce anume tranzistor" 
dorește clientill, cit- și din 
partea cumpărătorilor, care 
sint ’serviți prompt, cu măr
furile pe care le doresc. Ge
stionari cu înaltă calificare, 
tehnicieni servesc pe cetă
țeni, dau indicații despre ca
litățile unor piese sau apara
te, probează calitățile piese
lor vîndute la instalațiile mo
derne cu care este dotat ma
gazinul. Dar dacă unitatea 
este vizitată zilnic de citeva 
mii de oameni, care cumpără 
diferite piese de schimb pen
tru aparate electrotehnice, al
te citeva sute de oameni se 
adresează magazinului în 
scris, cerindu-i sprijinul, din 
toate colțurile țării. în ziua 
cind am vizitat magazinul, 
numărul scrisorilor înregis
trate în registrul de intrări 
ajunsese la cifra 12 300. Zil
nic sosesc pe adresa maga
zinului 50—60 de scrisori din 
Botoșani, Craiova, Havtfrna,

Belcești, Dezna, Roșcani, Ho- 
răști, Jilțu, Orlești, Colibași, 
Lupeni, ca sa citez doar ci
teva dintre localitățile desco
perite pe citeva din plicurile 
pe care le-am răsfoit — 
scrisori care aduc aici rugă
mintea expeditorilor de a li 
se trimite la domiciliu piese 
de schimb pentru aparatele 
lor electrotehnice. Formulări 
ca : „Vă rog să-mi trimiteți 
urgent un set de tranzistoa- 
re KDF...“, sau : „Am nevoie, 
cit mai curind posibil, de un 
potențiometru pentru un 
tranzistor „Mamaia"..., „Vă 
rog respectuos să mă ajutați 
să-mi repar televizorul, tri- 
mițindu-mi o lampă TFA..." 
nu lipsesc din nici o scrisoare. 
Gestionarii din secția „ram-. 
burs" a magazinului înregi
strează imediat cererea, după 
care se caută piesa, in maga
zin, depozite sau chiar la 
fabricile producătoare. Apoi, 
aceste piese sint împachetate 
și expediate solicitantului.

De la șeful magazinului 
„Dioda". Dumitru I. Dumitru, 
am. aflat că pină acum au 
fost expediate astfel de ca
iete în toate colțurile țării' și 
că, lunar, sint rezolvate pe 
loc cel puțin 85 la sută din 
solicitări. în cazul in care 
piesele sau/-aparatele cerute 
lipsesc d.e pe piață . sau nu 
se pot expedia firtâi poștă 
datorifâțyplurmihli lor. prea 
mare sau fragilității acesto
ra — i se răspunde imediat 
cumpărătorului, printr-o car
te poștală, cu rugămintea să 
mențină legătura cu magazi
nul sau să se prezinte — 
personal — să ridiee piesa 
dorită.

Pentru locuitorii din Bucu
rești' său din localitățile a- 
propiate,. magazinul a înfiin
țat de curind o casă de co
menzi care răspunde la te
lefonul 65 31 35. Piesele sau 
aparatele solicitate la acest 
telefon sint transportate cu 
mașinile magazinului la do
miciliile cumpărătorilor unde, 
lucrători ai magazinului se 
deplasează pentru a acorda, 
cind este nevoie, asistență 
tehnică la repararea aparate
lor sau la montarea acestora.

Dacă produsul cerut se vin
de și cu plata în rate ( ma
gazinul desface și aspiratoare 
de praf, mașini de spălat ru
fe, frigidere, aragaze, televi
zoare și alte aparate de uz 
casnic), actele necesare se în
tocmesc la domiciliul cumpă
rătorului..

Datorită bunei aprovizio
nări, a preocupărilor pentru 
o servire promptă și de cali
tate. a tuturor solicitanților, 
păstrării și expedierii în con
diții optime a pieselor și a- 
paratelor, magazinul „Dioda" 
și-a căpătat o largă populari
tate in întreaga tară. Zilnic, 
pe lingă scrisorile in care 
cetățenii solicită diverse piese 
sau aparate, pe adresa maga
zinului sosesc! și scrisori, în 
care se aduc calde mulțumiri 
colectivului de muncă de aici 
sau în care lucrătorii maga
zinului sint felicitați pentru 
promptitudinea și calitatea 
serviciilor. Redăm mai jos ci
teva din rindurile expediate 
de Gavrilă Vijdea (strada 
Tudor Vladimirescu, bloc D 2, 
apartament 34, Lupeni): „Țin'"- 
să mulțumesc din suflet con
ducerii și întregului colectiv •' 
al magazinului „Diodă" pen- >u 
tru serviciul1 ireproșabil adus 
publicului cumpărător: 'Cu a- 
ceasta ocazie, vreau să aduc 
la cunoștința magazinului' că-''r 
am primit piesa soticitată, 
timp și in bune condiții, și 
să urez fericire, noroc tutu
ror lucrătorilor din această : 
unitate".. Cuvintele calde, de 
prețuire și respect, melodiile 
„expediate" adesea de zeci 
de prieteni necunoscuți din 
toate colțurile țării la emi
siunile de la radio sint ade
vărate motive de mîndrie și 
satisfacție pentru toți cei ca
re, la magazinul „Dioda", 
poartă grija bunei funcționări 
a aparatelor noastre de radio, 
a magnetofoanelor, a serilor 
pe care dorim să ni le pe
trecem liniștiți, in fața tele
vizoarelor din căminele noas
tre. Experiența acestui, ma
gazin credem că trebuie, cit 
mai curind urmată și de alte 
unități comerciale din Capi
tală sau din țară.

TELEROM. O nouă și modernă unitate comercială, specializată în vînzarea tutu
ror tipurilor de televizoare

Aspiratoare „Ideal" și „Practic", calorifere, plite electrice, de vinzare in toate maga
zinele specializate din țară

—NOI SPAȚII
Urmare firească a sporirii permanente a pro

ducției de bunuri materiale și a creșterii con
tinue a venitului real, populația țării a benefi
ciat și va beneficia în etapa următoare de o 
cantitate sporită de mărfuri. Astfel, față de pro
dusele inițial planificate, în acest cincinal s-au 
pus la dispoziția populației mărfuri și servicii 
suplimentare în valoare de peste 9,4 miliarde 
lei și s-au construit peste 5 000 unități noi de 
servire a populației. In centrele mari, care 
polarizează activitatea comercială a fiecărui ju
deț, au fost date în folosință mari și moderne 
unități în care se desfac toate sortimentele de 
mărfuri. Notăm dintre principalele noi magazi
ne deschise în numeroase localități din țară doar

COMERCIALE
citeva dintre acestea : „Tomis" (Constanța), 
„Diana" (Tulcea), „Dacia" (Buzău), „Trivale" (Pi
tești), „Cozia" (Rm. Vîlcea), „Modern" (Galați), 
„Ulpia" (Deva), „Parîngul" (Tg. Jiu), „Oltul" 
(Slatina), „Luxor" (Tg. Mureș), „Bega" (Timi
șoara), „Central" (Miercurea Ciuc), „Putna" 
(Focșani), „Crinul" (Alexandria), „Nera" (Reșița).

Importante unități comerciale au fost deschise 
în ultimul timp și în municipiul București. Re
țeaua comercială a Capitalei a sporit de la în
ceputul anului și pînă în prezent cu 135 de noi 
unități de desfacere care însumează o suprafață 
totală de aproape 40 000 m.p. Cea mai mare parte 
a acestor magazine amplasate Ia parterul blocu
rilor din noile zone de locuințe, Colentina, Do-

ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN ȚARĂ
robanți sau in cartierele Titan, Militari, Berceni, 
Drumul Taberei dispun de utilaje și instalații 
moderne pentru expunerea și păstrarea mărfu
rilor in condiții bune și au un profil variat, co
respunzător cerințelor de aprovizionare a lo
cuitorilor din aceste centre. Dintre magazinele 
date în folosință în ultimele luni în Capitală 
amintim magazinul general „BIG" Berceni, „Ma- 
terna“ pe Calea Dorobanți, magazinul de mobilă 
„Ambianța" și un magazin de piese auto pe 
Șoseaua Pantelimon. In zilele următoare vor mai 
fi inaugurate două mari complexe comerciale cu 
o suprafață de 7 000 m.p., în blocurile 59—60 și 
43 pe Șoseaua Pantelimon în cadrul cărora se 
vor deschide unități de metalo-tehnice, un ma

gazin alimentar cu autoservire, librărie, agenții 
P.T.T. și C.F.R, Trei asemenea complexe de 
servire a populației vor mai fi puse în funcțiu
ne în cursul lunii decembrie la parterele blocu
rilor 13 din Bulevardul Nicolae Titulescu, C—12 
din cartierul Drumul Taberei, M—II 3 din Bu
levardul Brincoveanu. Totodată in rețeaua co
mercială a municipiului București continuă ac
țiunea de specializare a unor magazine în scopul 
aprovizionării populației cu o gamă cit mai largă 
de produse.

Pagină realizată de 
NICOLAE MILITARU

Foto : O. PLECAN
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AI1EN1IA
PLECĂRI

O delegație guvernamentala 
română, condusă de tovarășul 
Paul NicUlescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru. al 
guvernului, ministrul educației 
și învățămîntului, a plecat în 
cursul nopții de luni spre Phe
nian. pentru a participa la lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei înterguvernamentale 
consultative în problemele rela
țiilor economice și tehnico-ștâin- 
țifice dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană.

★
O delegație parlamentară ro

mână, condusă de Nicolae Gio- 
san. președintele Marii Adunări 
Naționale, a plecat, marți, Îs 
Islamabad pentru o vizită ofi
cială în Pakistan.- la invitația 
Adunării Naționale a acestei 
țări.,

★
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala dr. Idham . Chalid, pre
ședintele Adunării Populare Con
sultative și al Camerei Repre
zentanților Poporului din Repu
blica Indonezia, caro a făcut o 
vizită oficială în țara noastră la 
invitația președintelui Marii A- 
dunări Naționale.

★
Marți dimineața a plecat sprș 

Bogota tovarășul Gheorghe Do
bra, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
care va reprezenta Partidul Co
munist Român la cel de-al 
XII-lea Congres al P.C. din Co
lumbia.

SOSIRI
Marti seara, a sosit in Capi

tală Evanghelica Averof Tos- 
sitza. ministrul apărării naționale 
al Republicii Elene, care, la in
vitația ministrului apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, face o vizită oficială 
in tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspe
tele a fost salutat de general de 
armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale, general-colo
nel Ion Coman, prim-adiunct al 
ministrului apărării naționale si 
șef al Marelui Stat Major, ge- 
n^ral-maior Gheorghe GomOlu, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior, adjuncți 
ai ministrului, apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

Erau de față Dimitri Papada- 
kis, ambasadorul Republicii 
Elene la București, general de 
brigadă Panayotls Ilipopulos. a- 
tașat militar, aero și naval și 
membri ai ambasadei.

★
Marți a sosit în Capitală o 

delegație de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de tovarășul PStschke 
Gunter, adjunct al șefului secției 
Agitație a C.C. al P.S.U.G., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
efectua o vizită pentru schimb 
de experiență in țara noastră. 

MANIFESTĂRI

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Cu prilejul apropiatului Con

gres al VII-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez — 
ale cărui lucrări se vor deschide 
la 8 decembrie la Varșovia — am
basadorul Poloniei la București, 
Wladislaw Wojtasik, s-a întilniț, 
marți, in cadrul unei conferințe 
de presă, cu ziariști români și 
corespondenți ai presei străine 
acreditați la București. ,

Relevind însemnătatea acestui 
eveniment, ambasadorul polonez 
a înfățișat succesele obținute de 
poporul său în înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a con
strucției socialiste, formulat de 
al VI-lea Congres al P.M.U.P.

Ambasadorul a relevat, de a- 
semenea, evoluția favorabilă a 
relațiilor polono-române, însem
nătatea întâlnirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și E- 
dward Gierek pentru adîncirea 
continuă a colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

TELEGRAMĂ
Președintele Marii Adunări 

.Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a pri
mit o telegramă de mulțumiri 
din partea președintelui Adună
rii Naționale a Republicii Isla
mice Mauritania, Abdoul Azi? 
Sail, pentru felicitările ce i-au 
fost adreșate cu ocazia alegerii 
sale în această funcție.

ÎNAPOIERI
Marți s-a reîntors, de Ia So

fia. delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Constantin 
Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.B., a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență In R.P. 
Bulgaria.

★
Marți s-a reîntors de la Praga 

delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Alexandru Fodor, se
cretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
făcut o vizită in schimb de ex
periență în R. S. Cehoslovacă

★
Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă de Gheorghe Take, se
cretar al Comitetului Județean 
Timiș al P.C.R.. care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., a făcut o 
vizită pentru schimb de expe
riență în R. P. Ungară, s-a re
întors, marți, de la Budapesta.

DINEU
Cu prilejul deschiderii liniei 

aeriene directe București- 
Amman, ambasadorul Regatu
lui Hașemit al Iordaniei la Bucu
rești. Hani Khasawneh, a oferit, 
marți, un dineu.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tova

rășul Porfir Negrea a fost numit 
în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Republica Democrată Sao Tome 
și Principe.

A apărut 
almanahul 

„ELORE"-1976

Centenarul unor renumite 
unități culturale

Reuniunea de cîntări „Hilaria" 
din Oradea, a fost distinsă re
cent cu Ordinul „Meritul cultu
ral clasa 1“ cu prilejul împlini
rii unui veac de activitate.

Membrii reuniunii — români, 
maghiari și de alte naționali
tăți — au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă 
de mulțumire în care se arată 
între altele : Ne angajăm ca. 
prin conținutul întregii noastre 
activități să cîntăm patria și 
partidul, viața houă pe care o 
trăim, să promovăm o creație 
artistică pătrunsă de un patos 
umanist și revoluționar, inspirată 
din viața clocotitoare a poporu
lui nostru, din marile înfăptuiri 
ale prezentului socialist, ca și din 
trecutul istoric al națiunii noas
tre.

★
Cetățenii din comuna Stoilești, 

județul Vîlcea, au sărbătorit îm

Începînd din acest an, Federația româna de box 
organizează competiția destinată promovării 

talentelor pugilismului românesc

..CRITERIUL TINERETULUI '
împreună cu ziarul
în fiecare an se organizează 

competiția de box rezervată pu- 
giliștilor între 17—19 ani, denu
mită sugestiv „Criteriul tinere
tului". Această întrecere de se
lecție își propune descoperirea 
și promovarea talentelor auten
tice pentru pugilismul românesc, 
începînd cu ediția din acest an, 
Federația de box va organiza 
„Criteriul tineretului" împreună 
cu ziarul „Scînteia tineretului". 
Explicația stă la indemîna ori
cui : conjugarea eforturilor de 
depistare a tinerilor înzestrați 
pentru acest sport, cu grija pen
tru educarea, urmărirea evolu
ției și popularizarea lor. Boxul 
este un sport al forței și cu
rajului, al inteligentei și cute
zanței, calități care caracterizea
ză tineretul nostru. Propunîndu- 
ne colaborarea, am acceptat cu 
bucurie inițiativa federației de 
specialitate.

Anunțăm cititorii noștri, pe 
amatorii de box, că turneul final 
al ediției din acest an a compe
tiției va avea loc sîmbătă, 6 de
cembrie a.c., în Sala Sporturilor 
din municipiul Brăila. Participă

• HANDBAL. Ieri au început 
întrecerile celui de-al șaselea 
campionat mondial feminin de 
handbal, găzduit la actuala edi
ție de trei mari orașe din 
U.R.S.S. Iată primele rezultate : 
Kiev : R. D. Gcrmană-U.R.S.S. 
10—10 (6—6) ; Vilnius : Ceho
slovacia-Japonia 21—13 (10—3) ; 
Rostov pe Don : Iugoslavia-Da- 
nemarca 16—9 (7—5).

Meciurile echipelor României, 
S.U.A. și Tunisiei, sosite cu în
târziere din cauza timpului ne
favorabil, au fost reprogramate 
pentru joi, 4 decembrie. După 
cum se știe, selecționata Româ
niei care evoluează în grupa de 
la Vilnius, urma să întîlnească în 
primul său joc formația Norve
giei.

• HOCHEI. Sîmbătă și dumi
nică pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" se 
va desfășura întîlnirea interna
țională de hochei pe gheață din
tre echipele României și R. D. 
Germane. în ambele zile, me
ciul începe la ora 17,00.
• BOX. Competiția de box 

„Memorialul Puiu Nicolae" va 
reuni la această ediție pe unii 
dintre cei mai valoroși pugiliști 
ai centurilor Steaua, Dinamo, 
Metalul, Rapid și altele. Cele 
două gale, sînt programate în 
zilele de 9 și 18 decembrie, în 
sala sporturilor de Ia Floreasca. 

plinirea unui veac de la înfiin
țarea primei școli din această 
localitate.
Participanții la festivitatea care 

a avut loc cu acest prilej au a- 
dresat' o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care.se spune : 
Vă încredințăm că munca noas
tră de fiecare zi se ‘desfășoară 
și se va desfășura sub semnul 
indicațiilor și îndemnurilor dum
neavoastră, în spiritul înaltelor 
exigențe pe care partidul le 
pune în etapa actuâlă în fața 
învățămîntului, că vom face to
tul pentru ca școala din comuna 
noastră să-și îndeplinească cu 
cinste menirea de a forma un 
tineret bine instruit, capabil să 
se integreze în marele eșalon al 
făuritorilor socialismului și co
munismului din patria noastră.

„Scinteia tineretului"
ciștigătorii fazei de zonă, desfă
șurată în două localități, Pitești 
și Oradea, între 1—5 octombrie, 
la care au luat startul peste 300 
de pretendenți la gloria sportivă, 
întrecerile se dispută la 12 ca
tegorii, apare deci categoria cea 
mai mică, hîrtie, obișnuită la 
juniori, cu greutatea de 45 kg. 
Cei 24 de concurenți care își 
vor disputa titlurile, sîmbătă 
seara, la Brăila, sînt speranțe 
autentice ale boxului românesc, 
care se pregătesc cu asiduitate 
pentru consacrarea pe plan in
tern și internațional, în secțiile 
de performanță din municipiul 
București și din cîteva orașe 
care se constituie în adevărate 
pepiniere pentru boxul v româ
nesc : Timișoara. Brăila, Arad, 
Cluj-Napoca, Iași, Cimpulung- 
Muscel, Constanța etc.

Finala din acest an are ca 
obiectiv constituirea lotului lăr
git de juniori și tineret care să 
intre în5 pregătiri pentru Cam
pionatele europene de tineret ce 
se vor desfășura, toamna viitoa
re, în Turcia.

Vom reveni și cu alte amă
nunte. (C.V.)

• MERIDIAN • MERIDIAN •
• TENIS : „TURNEUL CAM

PIONILOR". „Turneul campio
nilor", concurs de amploare care 
încheie sezonul de tenis din 
acest an, a continuat la Stock
holm cu desfășurarea altor par
tide. Arthur Ashe <S.U.A.) l-a 
învins cu 7—5, 6—3 pe italianul 
Adriano Panatta, iar argentinia
nul Guillermo Vilas a dispus cil 
6—4, 6—0 de mexicanul Râul 
Ramirez. în proba de dublu a- 
mericanii Frad Mcnair și Sher
wood Stewart au învins cu 6—0, 
6—3 pe spaniolii Juan Gisbert și 
Manuel Orantes.

Aseară, la Stockholm, într-o 
partidă pentru turul II al com
petiției de tenis „Turneul cam- 
Rionilor", jucătorul român Ilie 

ăstase l-a învins cu 3—6, 6—4, 
6—4 pe spaniolul Manuel Oran
tes.

• ȘAH. în U.R.S.S. a fost in
stituit titlul de mare maestru in 
șahul feminin, titlu atribuit cam
pioanei mondiale Nona Gaprin- 
dașvili. Pot deveni, de asemenea, 
mari maestre șahistele care se 
califică de două ori în decurs 
de șase ani în finala campiona
tului mondial, cîștigă de trei ori 
în șase ani titlul de campioană 
unională sau cîștigă de două ori 
campionatul țării și se califică 
o dată în finala meciului pentru 
titlu.

• PATINAJ. Proba feminină 
din cadrul concursului interna
țional de patinaj artistic pentru 

în preliminariile 
olimpice

Astăzi în orașul Blois (170 km 
de Paris) se va desfășura me
ciul internațional de fotbal din
tre echipele României și Fran
ței din cadrul turneului preolim- 
pic. Jocul se va desfășura în 
nocturnă cu începere de la ora 
21,30 (ora București). întâlnirea 
este așteptată cu deosebit in
teres de amatorii jocului cu ba
lonul rotund din cele două țări. 
Din această grupă preliminară 
în afara echipelor- României și 
Franței mai face parte și repre
zentativa olimpică a Olandei. 
Meciurile se vor juca tur-retur 
urmînd ca echipa care va cîști- 
ga grupa respectivă să se cali
fice pentru turneul final de Ia 
Montreal. în meciul de astăzi 
formația olimpică a României va 
avea următoarea componență : 
Moraru, Mateescu, G. Sandu, 
Sameș, Lucuță, Dinu, Georges
cu, Bălăci, Troi, Iordănescu, Lu- 
cescu. Echipa Franței va intra 
pe teren în următorul ,.11“: 
Larrieu, Chazottes, Pettier, Stas- 
siewicz, Meynicu, Fernandez, 
Rubio, Rouyer, Scliaer, Platini, 
Amisse. Jocul va fi condus de 
arbitrul englez Home Wood.

întîlnirea de fotbal România- 
Franța va fi tranșmisă la postu
rile noastre de radio începînd 
din jurul orei 21,25, pe progra
mul I 

premiul revistei „Nouvelle de 
Moscou" a fost cîștigată de tânăra 
patinatoare moscovită Elena Vo- 
dorezova, în vîrstă de numai 12 
ani. Deși participă pentru prima 
oară la un concurs de anver
gură, eleva antrenorului Sta
nislav Juk a lăsat o impresie 
deosebită, prin stilul său acroba
tic. Învingătoarea a totalizat 
177,68 puncte și a fost urmată 
de sportiva americană Wendy 
Burge — 175,44 puncte și Karin 
Enke (R. D. Germană) — 171,52 
puncte. Doina Mitricică (Româ
nia) a obținut 148,52 puncte.

• FOTBAL. în preliminariile 
turneului olimpic de fotbal, la 
Dakar s-a disputat meciul dintre 
echipele Senegalului și Zair. 
Fotbaliștii senegalezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (1—1). 
Returul acestui joc se va desfă
șura la 14 decembrie, la Kin
shasa.

• CENTRU DE ÎNCHIRIAT 
MATERIALE SPORTIVE ȘI E- 
CHIPAMENT DE IARNA. In 
stațiunile montane, sezonul de 
schi este în plină desfășurare. 
Bucureștenilor, pasionați de a- 
cest sport, centrul de închiriat 
materiale și echipament de iarnă 
de la, stadionul Republicii (intra
rea prin Puțul cu apă rece) le 
pune la dispoziție schiuri, 
bocanci, hanorace, pantaloni, pu
lovere etc. Centrul este deschis 
zilnic (cu excepția duminicilor) 
între orele 10—13 și 16—20.

A sosit anotimpul 
sporturilor de iarnă 
Ce facem?
Cum aefionam?

Tn acest an iarna și-a făcut 
o apariție timpurie și impună
toare : în cîteva zile au căzut 
zăpezi abundente pe aproape 
întreg cuprinsul țării, mercurul 
termometrelor a scăzut mult sub 
zero grade. Dar primii fulgi, pri
mele troiene, pe lingă grijile î- 
nerente care le-au adus, au pro
vocat bucurii și satisfacții co
piilor, tinerilor amatori să prac
tice sporturile de iarnă și a 
căror materie primă este zăpa
da și gheața. Schiul, patinajul și 
sania sînt sporturi care exerci
tă o atracție irezistibilă.

Condițiile extrem de prielnice 
pe care natura ni le-a oferit atât 
de devreme trebuie valorificate 
fără întârziere. La 2 noiembrie 
s-a dat startul oficial în noua 
ediție — de iarnă — a Cupei 
tineretului. Anul acesta se orga
nizează întreceri, începînd cu 
etapa de masă, pînă la finala pe 
țară, la o serie de discipline 
sportive specifice acestui se
zon, între care la loc de cinste 
figurează schiul, sania și pati
najul. Intrucît organizației U.T.C. 
îi revine, prin hotărîri de partid 
și de stat, rolul principal în or
ganizarea activității sportive 
pentru tineri este de datoria or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
să pornească, de îndată, Ia ini
țierea unor acțiuni concrete : ne 
referim la posibilitățile pe care 
le au de a amenaja, cu tinerii, 
mai întîi locurile de concurs și, 
în mod special, pîrtiile de 
schi, sanie și terenurile pen
tru patinoarele naturale. Apoi, 
trebuie să manifeste preocupa-* * 
re pentru procurarea și recon? 
diționarea schiurilor și a altor 
materiale sportive. Există o ex
periență bună în acest sens. 
Dacă pentru pîrtii nu mai este 
nevoie de cărat zăpada, în 
schimb, pentru patinoare se cer 
înlăturate troienele de pe su
prafețele destinate acestui sport 
— curțile pavate sau bitumini- 
zate ale școlilor, terenurile de 
sport sau alte suprafețe propice 
pentru asemenea amenajări — 
ridicarea de rigole din zăpadă 
bătucită și turnarea apei nece
sare. Acestea, pe măsură ce sînt 
folosite, au nevoie de întreținere, 
ceea ce presupune o curățire a 
lor și o refacere, prin noi can
tități de apă, a stratului de 
gheață.

Cu prilejul sărbătorii națio- 
nale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, marți, la 
cinematograful Capitol din 
București, a avut loc un specta
col de gală cu filmul „Splen
doarea pulberii”.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Islamice Mauritania, 
la Casa de cultură a Institutului 
roijnân pentru relațiile culturale 
ou;străinătatea a avut loe, marți 
după-amiază, o manifestare cui” 
turală.

★
Cu prilejul Zilei Forțelor ar

mate revoluționare ale Republi
cii ‘ Cuba, ambasadorul cubanez 
la București, Humberto Castello 
Aldamas. a avut, marți, o întâl
nire cu cadre și elevi ai Școlii 
militare de ofițeri activi de ar
tilerie antiaeriană și radiolcca- 
ție „Leontin Sălăjan", cărora 
le-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat.

★
în numele Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, tovarășul 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 

'al consiliului a oferit, marți, o 
masă cu prilejul turneului pe 
care-1 întreprinde in țara noas
tră ansamblul de cîntece și dan
suri „Liaonin" din R.P. Chineză.

★
La sala de concerte a Conser

vatorului Ciprian Porumbescu 
din Capitală a avut loc marți 
seara comemorarea a 25 de ani 

.de la moartea pianistului și 
compozitorului Dinu Lipatti.

Esențial, în această perioadă, 
cînd condițiile climaterice permit, 
este să se organizeze întreceri 
dacă e posibil zilnic, bunăoară, 
pentru desemnarea campioni
lor la schi fond sau alpin, la pa

tinaj viteză și la sanie, pe aso
ciație, pe sat sau pe comună, 
pe clasă sau școală, ori pe lo
calități. Se pot institui ad-hoc 
diferite „cupe” sau concursuri 
dotate cu trofee și premii în ca
drul cărora sâ-și încerce puteri
le tineri din localitățile vecine 
sau elevii mai multor școli. în 
județul Harghita, de exemplu, a 
devenit o tradiție ca în fiecare 
iarnă să se organizeze un cam
pionat de hochei, tur-retur, la 
care participă cele mai bune e- 
chipe reprezentative din școli sau 
comune, desemnînd formația 
campioană. Pasiunile și ambi
țiile stârnite au condus la cointe
resarea populației mature a 
acestor localități, exprimată nu 
numai prin aceea că ia loc in 
tribune, la pasionantele dispu
te, ci și prin participarea directă 
la dezvoltarea bazei materiali 
s-a ajuns, astfel, pînă acolo, in
cit în județ sînt citeva patinoa
re cu tribune și instalație de 
nocturnă. După cum succesul 
de participare nu va fi asi
gurat decît prin desfășurarea 
unei intense popularizări a tutu
ror acțiunilor, folosind mijloa
cele cele mai eficace, de la 
afiș la stațiile de radioampli
ficare.

Deoarece este vorba de niște 
sporturi care cer cit de cît o 
pregătire prealabilă, sugerăm 
factorilor de organizare să an
greneze Ia aceste activități pro
fesorii de educație fizică, spor
tivii fruntași sau instructori 
pricepuți, buni cunoscători și 
practicunți ai sporturilor de 
iarnă, atașați sincer ideii de 
răspîndire a acestor discipline. 
Beneficiind de sprijinul lor se 
pot organiza centre de inițiere 
în schi, sanie, patinaj și ho
chei, care pot funcționa în fie
care școală, sat sau întreprin
dere. Reamintim, cu acest pri
lej, o altă experiență extrem 
de interesantă, întîlnită iernile 
trecute în mai multe comune 
din județul Brașov, unde orele 
de educație fizică se desfășurau 
la pîrtia de schi sau la patinoar.

Pledăm, de asemenea, pentru 
reactualizarea experienței reu
șite din unele județe și localități, 
unde, pe timpul iernii, spatiile 
căminelor culturale și ale caselor 
de cultură au fost rezervate și 
pentru activități sportive, corn- 
pletînd, astfel, fericit manifestă
rile din aceste lăcașuri și atră- 
gînd. pe multiple planuri, tinere
tul spre ele.

VASILE CABULEA

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBER
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CĂLINA ROȘIE; Patria (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

EVADATUL : Scala (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 1.45; 10.45; 12,45; 14,45; 
16.45; 19; 21).

UN REGE LA NEW YORK : Ca
pitol (orele 9.13; 11.30: 13,43; 16; 
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15: 
11.30: 13,43; 16; 18,15; 20,30).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Luceafărul (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,15: 20,30), Festi
val (orele 9; u.15; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL. : 
Central (orgie 9,1$; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30), Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,15).

CAZUL A AVUT DEZNO- 
DAM1NT fericit j Feroviar (0- 
rele 9; 11,18; 13,36; 16; 15,15; 20,15). 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,13; 30,30), Modem (orele t: 11.11; 
13.30; 18; 18,15; 30.30).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Tim
puri Noi (orele l; 11.11: 13.31;
15,45; 18; 30,19).

MARELE GATSBY : Exceliior 
(orele 9; 13,30; 15; 19,30). Gloria 
(orele 9; 12; 10,19; 19,19).

CANTEMIR : Doine (orele 11; 
20). Flacăra (orele 19,30; 15: 20.15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : Doina (orele 9,30; 11,15; 19; 
14,30; 16,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Victoria (orele 9,15; 11,30;
16; 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
8; 11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,15).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Co- 
trocenl (orele 10; 12; 14: 16: II; 
20), Miorița (orele 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

POLIȚISTA : Dacia (orele 9: 
11,15; 13.30; 19.49; 18: 20,15), Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,19).

mastodontul e Bucegi (orele 
15,45; 18; 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU stan și bran î Giuiești ca
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 15; 20,15), 
Aurora (orele 0; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15). Tomis (orele 8; 11,15:
13.30: 15.45: 18; 80.15).

RAPSODIE NORDICA: Unirea 
(orele 16; 18; 20), Lira (orele 14; 
18: 20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Arta (orele 15; 17,45 : 20).

LEGĂTURA PIERDUTA : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

COMEDIE FANTASTICA î Fe
rentari (orele 15,30).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI : Ferentari (orele 18; 20,15).

ANA ȘI COMANDORUL ! Viito
rul (orele 15,30; 18; 20).

SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI î 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

MUȘCHETARUL ROMÂN : Moși
lor (orele 15,30: 18: 20), Munca (o- 
rele 15,45; 18; 20).

HYPERION : Cosmos (orele 
20,15).

ÎNTOARCEREA LUT COLȚ ALB î 
Cosmos (orele 15,30; 18).

EVADAREA : Crîngași (orele 17).
FLACĂRA : Progresul (orele 

18; 19).
ULTIMUL BAL LA PISCINA 

DIN ROZNOV ; Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 18 ANI 7 Vitan 
(orele 15.30; 18; 20).

NU FILMAM SA NE-AMUZAM : 
Rahova (orele 16; 18; 20).

ROMANȚA PENTRU ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Drumul Sării (orele 
15,30; 18: 80,15).

MIERCURI, 3 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10.90 Reportaj 
TV : „Pentru cine răsare soarele'1.
10.20 Cu suflet iibrînd pentru țară 
— cîntece pentru tineret. 10,40 
Meridiane literare. 11,40 Vetre 
folclorice : Țara Oașului. 12.00 Te
lex, 12,05 închiderea programului. 
16,00 Teleșcoală — Ctitori de teme
lii. 16,30 Curs de limba rusă. 17.00 
Telex. 17,05 Ateneu popular TV. 
17,40 Tragerea Pronoexpres. 17,50 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,20 Tribuna TV. 18.43 
Campionatul mondial de handbal 
feminin : România — Japonia. 
Transmisiune directă de la Vilnius.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE , CEAUȘESCU ÎN IRAN. 
20.35 Telecinemateea: „Casa păpu
șilor". 22,10 24 de ore.. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL 2

20,35 Studio ’75. 20,50 Preferin
țele dv. muzicale sînt și preferin
țele noastre. 21:40; Telex. 21.45 Ro- 
man-foileton: „Familia Thibault". 
Episodul XI. 22,30 închiderea pro
gramului..

întreprinderea 
de piese radio și 

semiconductor!*
Băneasa

cu sediul în București — 
str. Erou Iancu Nicolae nr. 
32, sector 2 — încadrează 
urgent:

— tehnicieni, merceologi, 
șeti depozite, magazioneri, 
pentru Serviciul aprovizio
nare.

Totodată anunți scoate
rea la concurs a următoa
relor posturi :

— șef serviciu contabili
tate, șef serviciu financiar, 
șef birou retribuirea mun
cii, șef birou contabilitate, 
contabil, șef secție.

Solicitantii trebuie să 
aibi domiciliul stabil in 
Capitală sau in comunele 
subordonate și să îndepli
nească condițiile prevăzute 
de Legea nr. 12/1931.

Relații suplimentare la 
telefon — 79 3195 — și la 
telefon — 33 38 30 — inte
rior - 127 și 171.

TRAGERE SPEtIRIRPRONOEXPRES
7 DECEMBRIE 1975

««atribuie cîștiguri în> 
AUTOTURISME,
BANI și excursii în U.R.S.S., 
R.D.GERMANĂ

excursii la OLIMPIADA ALBĂ*  INNSBRUCK-AUSTRIA

Se acordă 
cîștiguri 

suplimentare 
din fond 

special
Excursii peste hotare 

pe itinerarii de neui
tat I Tn U.R.S.S. - pe 
ruta Kiev - Leningrad 
■r Moscova. In R. D. 
Germană pe itinera- 
riul Berlin - Dresda - 
Leipzig.

Procurați d-in vreme 
biletele.

LOCURI PENTRU CURĂ BALNEARĂ
LA EFORIE NORD ȘI MANGALIA

1 “ 31 dec.

O gamă diversă de articole pot fi oferite in 
dar celor dragi : jucării, produse cosmetice și de 
parfumerie, bibelouri, podoabe, lenjerie fină, tri
cotaje, galanterie, confecții elegante, ceasuri, 
aparate foto, electrotehnice și alte numeroase 
obiecte utile în orice cămin.

Alegeți-le, după preferințe, din

MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM!

In xeesstă perioadă OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM au 
pus in yinzare locuri in complexele hoteliere din stațiunile Eforie 
Nord și Mangalia pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomo
tor șl ale sistemului nervoe periferic, dermatologice, ginecologice, 
respiratorii, neurologice centrale și asociate (afecțiuni O.R.L. și 
cardiovasculare).

Numeroase posibilități de agrement vă stau la dispoziție (jocuri 
mecanice, terenuri de sport, piscine acoperite etc.) precum și 
excursii variate in Dobrogea și pe litoralul bulgăresc.

Se acordă reduceri de tarif cu 5#% la transportul pe C.F.R.
Biletele se pot obține de la țoale OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE DIN BUCUREȘTI, sau direct la Filiala O.N.T. 
Litoral din ~Eforie Nord și Mangalia.

PUBLITURISM

care.se


I Dialogul la nivel înalt de la Teheran

IW S'H PAS llfAIW
PE CALEA RODNICEI COLABORĂRI

Președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria a primit pe ministrul 

român al industriei construcțiilor

m iiomâxu și nun IN DEZBATERE LA O.N.U „Noua ordine de mașini

Situația din Orientul
economică

Profunzimea relațiilor româ- 
no-iraniene, evoluția lor poziti
vă constantă și-au găsit o ilus
trare elocventă în vizita oficială 
pe care președintele Republicii 
Socialiste Roinânia, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, au între- 
prins-o în Iran, între 27 noiem
brie și 1 decembrie, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, Șahinșahul Iranului, și a 
Maiestății Sale Imperiale Farah 
Pahlavi, Șahbanu a Iranului. 
Dialogul româno-iranian la cel 
mai înalt nivel a reflectat, încă 
o dată, spiritul prietenesc și de 
bună înțelegere sub semnul că
ruia se dezvoltă legăturile din
tre cele două țări, legături cu 
vechi și trainice rădăcini în is
torie. Dealtfel, cu prilejul vizi
tei, tradiția acestor legături a 
fost puternic subliniată de pre
ședintele României, care arăta 
că acum două milenii perșii și 
dacii întrețineau relații, iar pri
mul ambasador al Persiei și-a 
făcut apariția pe pămintul ro
mânesc, deja cu cinci secole in 
urmă. In pofida distanțelor și a 
trecerii timpului, aceste relații 
cunosc astăzi o puternică înflo
rire ia noile condiții cind și 
România și Iranul desfășoară o 
politică susținută de dezvoltare 
economico-socială, de pace și 
colaborare internațională. Așa 
cum a demonstrat și recenta vi
zită, prezentul relațiilor româ- 
no-iraniene este definit prin 
dinamism, printr-o extindere 
constantă, prin valorificarea pe 
multiple planuri a posibilităților 
pe care le creează progresul ce
lor două țări.

întreaga desfășurare a vizitei 
reprezintă o grăitoare mărturie 
a faptului că în lumea de astăzi 
raporturile de cooperare dintre 
state cu orînduiri social-politice 
diferite sînt nu numai posibile, 
ci și necesare. „Așezate pe prin
cipiile deplinei egalități, respec
tului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului 
reciproc, relațiile româno-ira- 
niene corespund pe deplin in
tereselor de progres și prospe
ritate ale popoarelor noastre, 
cauzei generale a cooperării și 
păcii internaționale", sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Aprecierile șefilor de stai ro
mân și iranian asupra stadiului 
actual al relațiilor reciproce și 
a importanței ce revine dialogu
lui dintre cele două state co
incid pe deplin, fapt care reiese 
și din declarația făcută de Șa
hinșahul Iranului : „Frecventele 
noastre îniîlniri îmbracă efectiv 
aspectul unei plăcute tradiții, 
simbolizind evoluția fericită șl

intensificarea relațiilor de prie
tenie și cooperare intre Iran și 
Roinânia. îmi este plăcut să re
amintesc că aceste vizite, întot
deauna fructuoase, nu se limi
tează Ia șefii de stat ai celor 
două țări, intrucît, in aceeași 
perioadă, numeroase înalte per
sonalități române și iraniene 
s-au întilnit". Este interesant de 
reamintit că vizita solilor ro
mâni în Iran este a șaptea în
tâlnire care are loc, in ultimii 
ani, între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Ira
nului și că aceste întâlniri 
s-au înscris de fiecare dată 
ca monțente de cea mai 
mare însemnătate in evoluția 
relațiilor dintre țările noastre, 
ele stabilind coordonatele fun
damentale ale acestor raporturi, 
orientările și direcțiile de acțiu
ne pentru continua întărire a 
prieteniei și cooperării multila
terale româno-iraniene.

Dezideratul de a amplifica e- 
forturile atît pe plan bilateral 
cit și multilateral a fost eviden
țiat de ambele părți, Comunica
tul comun relevînd hotărîrea lor 
de a acționa în sensul eforturi
lor generale pentru promovarea 
condițiilor de pace și securitate 
in întreaga lume și pentru dez
voltarea relațiilor prietenești în
tre națiuni. Documentul răspun
de aspirațiilor de pace și de în
țelegere ale statelor noastre, 
subliniind hotărîrea de a dez
volta și în viitor relațiile dintre 
ele, precum și relațiile cu alte 
state, pe baza principiilor uni
versal valabile ale dreptului 
internațional, înscrise și in De
clarația solemnă româno-ira- 
niană din 1973.

în scopul 
a relațiilor 
România și 
tei au fost 
acorduri și , 
rare economică, cei doi șefi de 
stat pronunțîndu-se pentru pro
movarea schimburilor comer
ciale de o asemenea manieră, 
încit în 1980 volumul total al 
comerțului bilateral să atingă 
cifra de un miliard de dolari.

Cum era și firesc, dialogul ro
mâno-iranian la nivel înalt a 
prilejuit, în afara evocării pro
blemelor bilaterale, și un amplu 
schimb de vederi cu privire la 
principalele probleme interna
ționale actuale, moment în care 
s-au evidențiat importante punc
te de convergență și înțelegere. 
Comunicatul comun constituie, 
astfel, o nouă verigă în amplul 
proces*  ce se afirmă tot maî 
puternic în lumea de azi în di
recția democratizării raportu
rilor internaționale, în concor
danță cu interesele dezvoltării 
libere, nestingherite, a fiecărei 
națiuni, cît și ale colaborării,

dezvoltării continue 
economice dintre 

Iran, in timpul vizi- 
semnate mai multe 
înțelegeri de coope-

destinderii și păcii mondiale, 
Apreciind cu satisfacție muta
țiile pozitive care au avut loc pe 
arena mondială și care au con
tribuit la procesul de extindere 
a cooperării și înțelegerii între 
state, cei doi șefi de stat au 
reafirmat că în relațiile inter
naționale un număr tot mai 
mare1 de țări, indiferent de mă
rime, de sistem social-politic, a- 
partenență sau neapartenență la 
alianțe militare sau economice, 
sînt hotărîte să participe activ 
și direct la examinarea și solu
ționarea problemelor care pri
vesc pacea și securitatea în 
lume. În această ordine de idei, 
arătînd că mai există în lume 
numeroase focare de tensiune, 
un mare număr de probleme 
care trebuie să fie rezolvate, 
președintele României și Șa
hinșahul Iranului au scos in e- 
vidență necesitatea sporirii efor
turilor tuturor statelor pentru 
reglementarea problemelor liti
gioase pe cale pașnică.

în cursul convorbirilor a fost 
evidențiată importanța majoră 
pe care o reprezintă reducerea 
și lichidarea decalajelor econo
mice dintre state, problemă a 
cărei rezolvare corespunzătoare 
este de interes vital pentru vii
torul întregii omeniri. Dialogul 
româno-iranian (a reliefat, de a- 
semenea, hotărîrea comună a 
celor două țări de a acționa in 
vederea adoptării unor măsuri 
practice și efective pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și în primul rind a celei 
nucleare, exprimindu-și spriji
nul lor activ pentru punerea în 
aplicare a inițiativelor de creare 
a unor zone denuclearizate în 
diferite părți ale lumii.

Schimbul de păreri a permis 
examinarea situației din Orien
tul Mijlociu, Golful Persic, Ci
pru. Comunicatul comun men
ționează rolul pe care ambele 
părți îl atribuie Organizației Na
țiunilor Unite ca unul din mij
loacele importante de care dis
pune omenirea pentru rezolva
rea problemelor internaționale.

Apreciată de către Comunica
tul comun drept un nou și re
marcabil moment al dialogului 
româno-iranian, ca o contribu
ție de mare însemnătate la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Iran, la cauza 
generală a destinderii, păcii 
și colaborării în întreaga lume, 
această vizită a fost salutată cu 
deosebită căldură de opinia pu
blică din țara noastră, care a 
urmărit cu viu interes acest 
nou pas înainte pe calea cola
borării fructuoase româno-irani-

Apropiat
și cooperarea 

internațională"

Plenara Adunării Generale a O.N.U. dezbate în prezent unul 
dintre cele mai importante puncte ale agendei sale — situația 
din Orientul Apropiat — dezbateri care au fost precedate de 
adoptarea de către Consiliul de Securitate a rezoluției vizînd 
prelungirea cu încă șase luni a mandatului foițelor Națiunilor 
Unite pentru supravegherea dezangajării pe înălțimile Golan.

Această măsură, cît și acordul 
interimar încheiat între Egipt și 

* Israel sînt apreciate drept semne 
de bun augur pentru eforturile 
întreprinse in vederea soluțio
nării pe cale pașnică a conflic
tului din regiune. De o apreciere 
pozitivă se bucură și prevederea 
rezoluției menționate a Consi
liului de Securitate care creează 
condițiile pentru a se acționa în 
direcția participării Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la 
dezbaterile din cadrul Consiliu
lui de Securitate privind situația 
din Orientul Apropiat, care ur
mează să înceapă la 12 ianuarie 
1976.

Dezbaterile din plenară au ca 
obiective principale și elemente 
de referință retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate prin forță, rezolvarea 
problemei poporului palestinian, 
prin respectarea drepturilor și 
aspirațiilor sale legitime, inclu
siv crearea unui stat indepen
dent și asigurarea dreptului la 
existență a tuturor statelor din 
Orientul Apropiat.

Este general recunoscut faptul 
că, pentru ca procesul de solu
ționare a conflictului din Orien
tul Apropiat să primească un 
impuls viguros, O.N.U. trebuie 
să contribuie in mod efectiv la 
demararea negocierilor și la rea
lizarea unor înțelegeri pentru e- 
liminarea pericolului pe care îl 
prezintă încordarea din această 
zonă pentru pacea și securitatea 
întregii lumi. între mijloacele 
avute în vedere se află, pe pri
mul plan, reluarea conferinței 
de la Geneva cu participarea 
tuturor părților interesate, inclu
siv a reprezentanților Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Prezentind poziția guvernului 
țării sale față de situația din 
zonă, reprezentantul Siriei, Mou- 
affak Al Allaf, a declarat că, 
atit timp cît trupele israeliene 
continuă să țină sub ocupație 
teritorii arabe, iar drepturile le
gitime ale poporului palestinian 
nu sînt recunoscute, nu poate fi 
pace și justiție in Orientul A- 
propiat. Vorbitorul a declarat că 
Siria consideră de datoria Con
siliului de Securitate să ia ur
gent în dezbateri situația din 
zonă, să abordeze problemele în 
profunzimea lor, cu participarea 
reprezentanților poporului pales
tinian. De asemenea, el a afir
mat că guvernul sirian nu va 
participa la nici un fel de nego
cieri de Iq. care sînt excluși re

prezentanții acestui popor. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru 
traducerea imediată în practică 
a rezoluțiilor Adunării Generale 
și Consiliului de Securitate în 
problema Orientului Apropiat.

• REPREZENTANȚII LA 
O.N.U. A ZECE STATE — 
Columbia, Filipine, Finlanda, 
Irlanda. Mexic, Nepal, Nigeria, 
Noua Zeelandă, Suedia și Ve
nezuela — au convenit să îna
inteze în Comitetul Politic Spe
cial al Adunării Generale a Na
țiunilor Unite, prin reprezen
tantul Australiei, un proiect de 
rezoluție in care se cere interzi
cerea tuturor experiențelor nu
cleare, inclusiv a celor subte
rane.

A
REUNIUNEA MONDIALĂ

TINERETULUI DE LA ORAN

La Oran, mare centru in
dustrial și cultural al Algeri
ei, se desfășoară în aceste 
zile, sub auspiciile UNESCO, 
reuniunea internațională a 
tineretului cu tema „Noua 
ordine economică și coopera
rea internațională".

La lucrări participă repre
zentanți din numeroase țări 
de pe toate continentele intre 
care și România.

Agenda lucrărilor cuprin
de probleme privind rolul și 
contribufia concretă pe care 
tineretul lumii o poate aduce 
la statornicirea unei noi or
dini economice, politice și 
mondiale, cerință obiectivă a 
dezvoltării tuturor popoare
lor lumii.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, a primit la 2 decem
brie pe loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme ale dezvoltării, în 
continuare, a colaborării și coo
perării economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre Roinânia și Bul
garia, modul în care sînt trans
puse în viață indicațiile date de

tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov pentru creșterea 
ponderii construcțiilor de mașini 
în volumul total al schimburilor 
dintre cele două țări.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Ton- 
cio Ciakirov, ministrul construc
țiilor de mașini și metalurgiei 
din Bulgaria.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

industrială română
Președintele Filipinelor, Ferdi

nand Marcos, a primit delegația 
română condusă de Alexandru 
Mihail, director general al „Uni- 
versal-tractor", prezentă 
această țară cu prilejul
sirii la Manila a primului lot 
de tractoare românești. La pri
mire au participat ministrul fiii— 
pinez al comerțului. Troadio Qu- 
iazon, și însărcinatul cu afaceri

în
so-

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD — Imagine dintr-o secție a întreprinderii textile Xicovina

a.i. ,al țării noastre Ia Manila, 
Bogdan Baltazar. A fost de față 

, Jesus Villegas, președintele fir
mei filipineze importatoare.

Mulțumind pentru primirea fă
cută, membrii delegației române 
au subliniat importanța ce se a- 
cordă în țara noastră dezvoltării 
largi a relațiilor comerciale și 
de cooperare bilaterală, traduce
rii în viață a importantelor a- 
corduri și înțelegeri încheiate In 
timpul vizitei efectuate în Fili
pine, în aprilie anul acesta, de 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La rîndul său, președintele 
Ferdinand Marcos a relevat că 
sosirea tractoarelor românești in 
Filipine constituie un eveniment 
pozitiv*,  o expresie vie a relații
lor continuu ascendente dintre 
cele două țări. Șeful statului fi- 
lipinez a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutările sale 
cordiale, prietenești, urări de să
nătate și noi succese în opera 
de propășire a României. De a- 
semenea, el a rugat să se trans
mită șefului statului român că. 
personal, va sprijini dezvoltarea 
și diversificarea cooperării din
tre cele două țări.

Declarația-program
a noului guvern

finlandez
Vizita președintelui 

S.U.A. în R. P. Chineză
Necesitatea reducerii

a-

Principala sarcină imediată a 
cabinetului constă în asigurarea 
unei ocupări bît mai depline a 
forței de muncă și adoptarea 
altor măsuri vizînd îmbunătăți
rea în ansamblu a situației eco
nomice — se arată în declarația- 
program a noului guvern fin
landez, prezidat de Martti Miet- 
tunen și format din reprezentan
ții a cinci partide politice. Docu
mentul relevă, totodată, necesi
tatea întreprinderii de acțiuni 
eficiente în direcția combaterii 
inflației și reducerii deficitului 
balanței comerciale. Pentru ela
borarea planului concret de ac
țiune în domeniul economie ur
mează a fi creață o copiisie mi-, 
nisterială.

în domeniul politicii externe, 
declarația-program subliniază 
hotărîrea cabinetului de a urma 
linia Paasikivi-Kekkorten, de a 
promova în esență o politică de 
neutralitate activă și pașnică. 
Guvernul, se afirmă, va contri
bui la traducerea în viață a 
principiilor și deciziilor adoptate 
de Conferința pentru securitate 
și cooperare. în Europa și va 
sprijini cu fermitate activitatea 
Organizației Națiunilor Unii

disproporțiilor economice dintreo După cum relatează 
genția China Nouă, la 2 de
cembrie, președintele Mao 
Tzedun s-a intîlnit cu , _ 
ședințele S.U.A., Gerald Ford.

In aceeași zi, la Pekin au 
avut loc convorbiri între 
Den Siao-pin, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și președintele Ge
rald Ford.

La convorbiri au luat parte 
secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, șl ministrul 
de externe al R. P. Chineze, 
Ciao Kuan-hua.

■țările bogate și cele în curs
RODICA ȚEPEȘ

HELSINKI

pre-

în Liban

dificultățile
asupra 

Matti

României la Națiunile Unite privind 
dezarmarea și creșterea rolului O.N.U

Ambasada țării noastre de la 
Helsinki și Asociația de priete
nie Finlanda-România au orga
nizat un simpozion în legătură 
cu propunerile românești la Or
ganizația Națiunilor Unite pri
vind dezarmarea și creșterea ro
lului O.N.U. Au participat re
prezentanți ai Parlamentului și 
Ministerului de. Externe finlan
dez, oameni politici, membri ai 
conducerii Asociației de priete-, 
nie Finlanda-România, ziariști. 
Au prezentat referate 
problemelor discutate
Koskelo, specialist în științe po
litice, ambasadorul Constantin 
Vlad și consilierul Laurențiu 
Micșunescu. Vorbitorii au evi-

dențiat valoarea celor două do
cumente românești prezentate la 
O.N.U., subliniind contribuția 

..definitorie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și promovarea politicii externe a 
României, care își găsește o 
nouă expresie în inițiativele ro
mânești la Națiunile Unite în a- 
semenea probleme de importan-1 
ță cardinală cum sînt dezarma
rea și creșterea rolului O.N.U. 
în. menținerea păcii și securității 
internaționale. în dezvoltarea 
cooperării dintre toate națiunile 
și promovarea normelor dreptu
lui internațional, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

R.P. POLONA - Fabrica de ciment „Malogoszcz

.Concorde”
încă n-au fost înlăturate

La Roma s-a deschis expoziția

„Cartea istorico-politică
din România"

La librăria „II Triton e" 
din Roma a fost deschisă 
expoziția „Cartea istori- 
co-politică din România".

e-

de dezvoltare
PRIMUL MINISTRU AL FRANȚEI DESPRE IMPERATIVUL 

INSTITUIRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE
Primul ministru al Franței, 

Jacques Chirac, a declarat că, la 
ofa actuală, criza economică, 
precum și „mondializarea mari
lor probleme" impun crearea 
unei ordini economice mai jus-

Expoziția prezintă o amplă 
selecție din lucrările consacrate 
istoriei poporului român, proble
melor politice, sociale și econo
mice ale României contempora
ne. Alături de lucrări în prin
cipalele limbi de circulație in
ternațională, se află expuse nu
meroase volume publicate în 
ultimii ani în Italia. Printre a- 
cestea, locul principal îl ocupă 
cele cinci volume de „Scrieri a- 

Nicolae 
editura 
Milano, 
i se o-

iese" ale președintelui 
Ceaușescu, apărute îq 
„Dai Calendario" din 
prin intermediul cărora
feră cititorului italian o imagine 
elocventă a activității pe care o 
desfășoară întregul nostru po
por, sub conducerea partidului, 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Sînt expuse, de asemenea, vo
lumul „Ceaușescu" al prof. 
Giancarlo Elia Valori, apărut în 

din Roma, și 
Nicolae

editura „Bulzoni1 
lucrarea președintelui 
Ceaușescu : „Noul curs pentru o 
colaborare internațională" recent 
publicată de editura „Rusconi". 
Expoziția cuprinde, totodată, 
numeroase volume consacrate

istoriei poporului român și 
tapelor celor mai semnificative 
ale mișcării muncitorești din 
țara noastră, tipărite de „Editori 
Riuniti" din Roma.

în cazul în care 
Statele Unite nu vor 
autoriza aterizarea 
avionului „Concor
de", în cadrul unor 
zboruri regulate, > la 
Washington și New 
York, Franța și Ma
rea Britanie vor pu
tea obține fără difi
cultăți dreptul de a 
stabili o legătură cu 
orașul Montreal — 
se apreciază în cer
curile oficiale cana
diene. Arătînd că e- 
ventualitatea unei 
linii Londra—Mont-

real a fost evocată 
frecvent de oficiali
tățile companiei 
„British Airways", 
agenția France Pres- 
se relevă însă că a- 
ceastă soluție ar su
prima principalul 
atu al supersonicului 
— rapiditatea. Aceas
ta, deoarece timpul 
cîștigat la traversa
rea Atlanticului va 
fi pierdut prin trans- 
bordarea pasagerilor 
de proveniență sau 
cu destinație ameri-

cană, care ar urma 
să constituie partea 
cea mai importantă 
a clientelei potenția
le a aparatului.

După cum este cu
noscut, oficialitățile 
americane examinea
ză în continuare ce
rerea franco-britani- 
că. O decizie finală 
asupra acesteia ur
mează a fi anunțată 
în prima parte a a- 
nului viitor, după o 
nouă serie de audieri 
publice în Congres.

La Beirut, primul ministru al 
Libanului, Rashid Karâme, a 
continuat marți consultările me
nite să ducă la lărgirea actua
lului său cabinet restrîns prin 
includerea în guvern a repre
zentanților diferitelor partide și 
grupări politice, în spiritul pro
gramului de reconciliere națio
nală. Din surse guvernamentale 
s-a anunțat, totodată, că pre
mierul Rashid Karame intențio
nează să aibă, în cursul acestei 
săptămîni, o întrevedere cu 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei, pentru a examina aspecte 
ale relațiilor dintre autoritățile 
libaneze și palestinieni.

în zona orașului Beirut, dar 
mai ales în orașele Zâhle și Tri
poli, au continuat, marți, ca și 
în noaptea precedentă, să se 
producă acte de violență, alte cî
teva persoane pierzîndu-și viața 
în urma schimburilor de focuri 
și a bombardamentelor cu ra
chete și proiectile de mortiere 
dintre grupările aflate in con
flict. De asemenea, au fost sem
nalate noi răpiri de persoane, 
în unele cazuri, trupele libane
ze au reușit, prin intervenția lor, 
să pună capăt ciocnirilor. Deși, 
în ansamblu, la Beirut situația 
s-a ameliorat, majoritatea băn
cilor au rămas marți închise, iar 
traficul a fost extrem de redus 
în cartierele comerciale ale ora
șului.

te. Potrivit opiniilor exprimate 
de premierul . francez actuala 
criză economică a statelor occi
dentale este datorată, printre 
altele, dereglării sistemului mo
netar și inflației. La acestea 
trebuie să se adauge, a spus 
Jacques Chirac, faptul că aproa
pe în totalitatea lor țările oc
cidentale industrializate s-au a- 
flat In aceeași fază a ciclului 
economic.

Primul ministru a arătat că 
înlăturarea efectelor crizei pre
supune promovarea „unei noi 
ordini economice internaționale, 
bazate pe reducerea disparități- 
lor excesive care există între ță
rile bogate și cele în curs de 

, dezvoltare". Totodată, este ne
cesară — a spus premierul — 
o revenire la stabilitatea mone
tară, condiție a unei relansări e- 
conomice durabile și echilibrate.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• TRAIAN DUDAȘ, ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, conducătorul delegației ro
mâne la cea de-a 50-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru transporturi, s-a întilnit 
cu Karoly Rodonyi, ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor din R. P. Ungară. A fost 
prezent loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta.

Cu acest prilej, au fost abor
date aspecte ale relațiilor bila
terale in domeniul transporturi
lor și telecomunicațiilor.

• LA 2 DECEMBRIE, Todor 
Jivkov, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, l-a pri
mit pe primul ministru al Tur
ciei, Suleyman Demirel, cu care 
a avut o convorbire referitoare 
la probleme ale relațiilor bilate
rale, și la alte probleme de in
teres reciproc.

• OPT MILITANȚI COMU
NIȘTI SPANIOLI, arestați la 15 
noiembrie sub învinuirea de 
„asociere ilegală", au fost eli
berați marți — s-a anunțat la 
Madrid. Printre ei se află Simon 
Sanchez Montero, membru al 
Comitetului Executiv al Parti
dului Comunist din Spania, pre
cum și scriitorul Armando Lo
pez Salinas.

GREVA PROFESORILOR 
DIN ITALIA

SESIUNEA 
SOVIETULUI SUPREM

AL U.R.S.S.

• LA 2 DECEMBRIE, la 
Moscova s-a deschis, în prezen
ța conducătorilor de partid și 
de stat sovietici, sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Sesiunea va dezbate planul 
dezvoltării economiei naționale 
a U.R.S.S. și bugetul de stat pe 
anul 1976.

• LA UNIVERSITATEA 
DIN NEUCHATEL a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
carte românească.

De o atenție deosebită se 
bucură lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Expoziția prezintă lucrări 
din domeniul literaturii po
litice și sociale, studii de is
torie, beletristică, volume de 
artă și lucrări de istoria ar
tei, critică literară, lingvis
tică, științe exacte și altele. 
Volumele prezentate în ca
drul expoziției au fost oferite 
în dar universității din Neu- 
chatel.

• APROXIMATIV 800 000 de 
cadre didactice de toate gradele 
au participat marți în Italia la 
o grevă de 24 de ore, organi
zată de cele trei mari centrale 
sindicale r- C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. Acțiunea s-a bucurat de 
sprijinul elevilor și studenților, 
care au demonstrat, alături de 
profesori, în fața sediului Mi
nisterului Educației din Roma. 
Greviștii revendică efectuarea 
unor reforme ample în domeniul 
învățămîntului, precum și ame
liorarea condițiilor de viață.

ATAC ÎNTREPRINS ÎN 
LIBANULUI DE AVIOANE ISRAELIENE

NORDUL Șl SUDUL

BEIRUT 2 (Agerpres). — La 
Beirut s-a anunțat, din surse 
oficiale libaneze că, marți di
mineața, formațiuni de avioane 
israeliene, cuprinzînd circa 30 
de aparate, au bombardat tabe
rele de refugiați palestinieni de 
la Baddawi și Nahr Al Bared, 
situate în nordul Libanului, lin
gă Tripoli, precum și tabăra pa
lestiniană de la Nabatieh, din 
sudul Libanului. După cum re-

latează agențiile de presă, care 
reiau surse palestiniene și liba
neze, în urma acestor 
aeriene cîteva zeci de 
au fost ucise 
fost rănite.

După cum
de presă, la __ ___ ____ .
firmat atacul întreprins în Liban 
de avioanele israeliene.

• O FURTUNA PUTERNICA, 
în cursul căreia viteza vîntului 
a atins 25 metri pe secundă, a 
împiedicat, marți, ieșirea din 
porturile de la Marea Baltică ale 
R.D. Germane a navelor de pes
cuit și a altor ambarcațiuni, 
transmite agenția A.D.N. Totoda
tă, a fost limitată la strictul ne
cesar activitatea marilor maca
rale din aceste porturi.

• GUVERNUL IRAKIAN a 
alocat peste un miliard di
nari pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate gra
dele. Ministerul învățămîntu- 
lui a elaborat programe spe
ciale potrivit cărora, anual, 
numărul elevilor din școlile 
elementare și medii va creș
te cu aproximativ cinci ia 
sută în toate regiunile țării. 
In vederea realizării acestor 
obiective, urmează să fie 
construite noi localuri des
tinate instituțiilor de învăță- 
mînt.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

LISABONA
Ridicarea stării de 

urgență parțială
Marți a fost ridicată starea de 

urgență parțială decretată la 25 
noiembrie de către președintele 
Portugaliei în regiunea militară 
Lisabona.

Tot marți, au fost reluate lu
crările Adunării Constituante, 
însărcinată cu elaborarea unei 
Constituții a Portugaliei, anunță 
agenția Reuter.

în cursul zilei precedente, 
președintele Francisco da Costa 
Gomes i-a convocat, la Palatul 
Belem, pe secretarii generali ai 
Partidului Comunist — Alvaro 
Cunhal, al ^Partidului Socialist 
— Mario Soares, și al Partidu
lui Popular Democratic — 
Francisco Sa Carneiro.

La rîndul său, șeful de cabi
net al președintelui Republicii a 
avut întrevederi cu reprezentan
ții celorlalte formațiuni politice 
care fac parte din Frontul Unit 
Revoluționar, între care Mișca
rea Democratică Portugheză, 
Mișcarea Stîngii Socialiste, Fron
tul Popular Socialist și Liga 
Unității de Acțiune Revoluțio
nară.

atacuri 
persoane 
altele au

★
transmit 

Tel Aviv
agențiile 
s-a con-

și multe

• alerta LA MUNCHEN. o alertă generală a fost lansată, 
luni, la Mtinchen. Un lup canadian de la grădina zoologică, 
profitând de o clipă de neatenție a îngrijitorilor, a reușit să 
fugă, făcînd o adevărată plimbare pe străzile orașului. în cele 
din urmă, animalul a putut fi înconjurat de un grup de poli
țiști și făcut inofensiv cu ajutorul unui cartuș conținînd un 
puternic narcotic • RECORD. Un avion „Boeing-747“ de con
strucție specială a parcurs, luni, distanța Ciudad de Mexico— 
Belgrad (circa 11 500 kilometri) fără escală, stabilind un nou 
record mondial de durată a zborului pentru acest tip de apa
rat • „POLUL NORD-23", noua stație sovietică în derivă, am
plasată pe o insulă de gheață la circa 600 km de litoralul 
Ciukotkâi, și-a început activitatea — relatează agenția TASS. 
Echipajul stației științifice execută un mare volum de cer
cetări prevăzute de programul „Experimental polar**.  Este stu
diată, mai ales, interacțiunea dintre apă, ghețari și atmo
sferă. Datele obținute cu prilejul cercetărilor permit prognozarea 
timpului și a situației ghețarilor. Stația „Polul Nord-23" fur
nizează aceste date flotei comerciale și aviației sovietice din 
Arctica • UN CUTREMUR DE PĂMÎNT, de intensitatea 3,4 
pe scara Richter, a fost înregistrat în regiunea Palmer (Alaska). 
El urmează unui alt seism, de intensitate dublă, care a zgu
duit, cu numai o zi înainte, întregul lanț al Insulelor Aleu- 
tine • BLOCARE. Mai multe zeci de nave se află blocate, în- 
cepînd de luni seara, în apropierea coastelor britanice, din 
cauza unei furtuni violente care s-a abătut asupra Canalului 
Minecii și insulelor britanice. Sînt mai ales vase comerciale 
și de pescuit franceze, engleze, daneze și olandeze • PREMIUL 
„CHATEAUBRIAND**.  Michel del Castillo, scriitor spaniol de 
limbă franceză, a obținut, luni, la Paris, premiul literar „Cha
teaubriand", pentru romanul său „Tăcerea pietrelor". Michel 
del Castillo s-a născut în anul 1933 la Madrid și este auto
rul a 11 romane • EXPLOZIE LA FALUN. O persoană și-a 
pierdut viața și patru au fost rănite ca urmare a unei ex
plozii produse la o fabrică de artificii situată în apropiere de 
orașul suedez Falun. Cauzele accidentului nu au putut fi 
încă elucidate • ENERGIA GEOTERMICĂ ar putea acoperi, 
pînă la sfîrșitul acestui secol, o parte din necesitățile în do
meniul energetic ale Marii Britanii, se arată într-un raport 
al oamenilor de știință englezi de la centrul de cercetări ato
mice Harwell. Comitatele Cornwall și Durham (din sud-vestul 
și nordul Angliei) fac parte dintre regiunile citate în raport 
care ar putea furniza cantități importante de energie geoter- 
mică. Savanții amintiți au cerut guvernului britanic să inves
tească circa 750 000 de lire sterline pentru desfășurarea unui 
program de cercetări de trei ani în domeniul energetic a LUNI 
A ÎNCETAT DIN VIAȚA, la New York, în vîrstă de 69 de 
ani, Anna Roosevelt Hâlsted, fiica fostului președinte al S.U.A., 
Franklin D. Roosevelt. în timpul celui de-al doilea război mon
dial ea a fost secretara lui Roosevelt • UN PUTERNIC IN
CENDIU a distrus aproape în întregime principala unitate de 
producție a marii rafinării din localitatea norvegiană Mongstad, 
situată la 60 km nord de orașul Bergen. Accidentul, ale cărui 
cauze nu sînt încă stabilite, a izbucnit în timpul probelor teh
nologice ale noilor instalații. începute cu numai cîteva zile 
în urmă. Conducerea rafinăriei a anunțat că pagubele mate
riale sînt importante, dar că nu au fost înregistrate victime. 
Rafinăria de la Mongstad urma să prelucreze țițeiul extras din 
zăcămintele situate în sectorul norvegian al platoului continen
tal al Mării Nordului, care au început să producă recent.
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