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Șl AL PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Multimilionarii
din Salcia

Salcia — Mehedinți, comu
nă cu 4 700 de locuitori din care 
aproape 1 500 sînt tineri, elevi, 
pionieri. Cu oameni harnici care

doi ani la rìnd titlul 
fruntașă pe județ în

Un dialog constructiv purtat de secretarul general, la fața locului, cu specialiștii,

cu oamenii muncii, o dezbatere care a condus la concluzii de mare valoare practică, cu o largă

aplicabilitate pentru atingerea obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

au ciștigat 
de comună 
acțiunea de înfrumusețare. Co
mună a cărei cooperativă agrico
lă de producție a fost distinsă cu 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste“ și medalia de aur „Secera 
și Ciocanul“ pentru rezultatele 
obținute în anul 1975. Oamenii, 
care din tată în fiu abia reu
șeau să agonisească cel mult un 
pogon de pămînt, cîștigă acum 
in medie circa 2 500 lei pe lună 
(în zootehnie), trăiesc in case 
arătoase (din cele 1 100 de case 
500 au fost construite în ultimii 
5 ani), au mobilă nouă și tot 
confortul unui trai care nu se 
deosebește cu nimic de cel de la 
oraș. Cinci ore i-au trebuit in
tr-o zi președintelui C.A.P. — 
Constantin Bădiță, ca să semne
ze contracte pentru cumpărarea 
diferitelor bunuri, între care 22 
televizoare, 15 frigidere, mobile 
etc. Cei 87 de copii născuți în 
1975, cele 40 de familii noi, cu 
fete și băieți frumoși cum este 
cimpul primăvara, poartă în
semnul acestei permanente îm
bogățiri, rod al muncii și price
perii, al răspunderii și dragostei

statornice pentru sat. Dorul de 
tărimul natal i-a făcut pe cei 
15 specialiști calificați la oraș să 
se întoarcă in Salcia. Ea nu este 
o comună oarecâre. printre mul
te altele, este o veșnică chemare 
sau, cum spunea Blaga, „mira- 
bila sămință, ce-nchide-n ea su
preme puteri“. Salcia înseamnă 
o producție globală de 46 mi
lioane lei ; dezvoltarea sectorului 
de prestație, adică 6 milioane lei. 
Aproape jumătate din producția 
globală se obține din. creșterea 
animalelor, tn acest an se vor 
atinge nivelurile stabilite pen
tru 1990.

Constantin Bădiță, care a pre
luat de la al său tată frînele 
gospodăriei obștești, cu 10 ani in 
urmă, ne prezintă următorul ra
port 6/39 milioane. Șase, sînt ti
nerii care vor lucra in ferma de 
nurci, condusă de Marin Cioba
nii, locțiitorul Secretarului comi
tetului comunal U.T.C., 39 mi
lioane lei suma ce se va obține 
după cinci ani în acest sector.

LIDIA POPESCU

(Continuare In pag. a ll-a)

IN unități industriale din ALBA IULIA,

MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL BRAȘOV
C£7A7£A UNIRII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fâcut, in cursul zilei de joi, o vizită de lucru in muni
cipiul și județul Brașov.

Secretarul general al partidului a fost însoțit in această vi
zită de tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, 
și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in acest puternic 
centru al industriei românești, acum, la începutul unui nou 
cincinal de muncă și creație, dobindește semnificații aparte. 
Inscriindu-se ca un moment însemnat in viața politică și eco
nomică a țârii, aflată in preajma primului Congres al consi
liilor populare județene și al președinților consiliilor populare, 
chemat să asigure sporirea contribuției organelor locale de 
stat și participarea largă a maselor de cetățeni la înfăptui
rea programului partidului, această vizită a prilejuit o analiză 
aprofundată a modalităților optime de înfăptuire a sarcinilor
de mare răspundere ce revin 
din județul Brașov.

în continuare oamenilor muncii

Evidențiind succesele pe care 
harnicul detașament al munci
torilor brașoveni le-a inscris în 
bogatul bilanț al cincinalului, 
încheiat cu un spor de produc
ție in valoare de 9 miliarde lei, 
dialogul de lucru pe care l-a 
purtat aici tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu specialiștii, cu 
oamenii muncii a condus la 
concluzii de evidentă valoare 
practică și la elaborarea unor 
indicații cu o largă aplicabili
tate privind căile cele mai po
trivite pentru atingerea obiec
tivelor stabilite de Congresul 
al. Xl-lea al partidului, pentru 
înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a planului pe acest an, 
baza de pornire pentru reali
zarea noului cincinal 1976—1980.

Exprimîndu-și bucuria reîn- 
tilnirii cu secretarul general al 
partidului, locuitorii bătrînului 
oraș de la poalele Tîmpei l-au 
intimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu sentimentul dato
riei Împlinite și expresia hotă- 
ririi lor de a face totul pentru 
continua dezvoltare a patriei 
socialiste.

întreaga vizită a secretarului 
general al partidului a constituit 
o adevărată dezbatere purtată 
la fața locului cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprin
derilor brașovene, asupra prin
cipalelor probleme concrete ale 
activității lor prezente și de 
perspectivă.

Oamenii muncii brașoveni, ex- 
primindu-și cu putere bucuria

de a fi primii care primesc în 
acest an vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, i-au adresat 
secretarului general al partidu
lui călduroase urări de bun so
sit. în manifestări emoționante, 
tineri și vîrstnici — bărbați și 
femei — harnicii lucrători ai în
treprinderilor brașovene îi a- 
dresează din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
apropiatei aniversări a zilei sale 
de naștere, tradiționalul „La 
mulți ani !“, urîndu-î multă să
nătate și putere de muncă, pen
tru a conduce destinele Româ
niei, pentru binele și fericirea 
întregului nostru popor.

Muncitorimea Brașovului a fo
losit acest prilej pentru a for
mula angajamente mobilizatoare 
cărora este hotărîtă să le dea 
viață cu aceeași fermitate și 
abnegație și în această nouă 
etapă de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

...Ora 10.00. La intrarea în 
municipiul Brașov. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpi- 
nat de tovarășii Virgil Trofin, 
membru al. Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid. Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid. primarul 
municipiului Brașov, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat care i-au urat, 
în numele tuturor locuitorilor 
orașului și județului un călduros 
bun venit.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se oferă, după datina străbună, piine ți sare

La Alba lulia. din falnica 
cetate habsburgică din seco
lul optsprezece au rămas, la 
intrare, porțile monumentale, 
trufașe, baroce, deasupra că
rora cvadriga este condusă 
de un cavaler care ridică 
spre cerul alb al iernii o 
mină ciuntită de timp și isto
rie. In curtea circulară, acolo 
unde Horia a fost tras pe 
roată, s-a inălțat un monu
ment vertical, care străjuieș
te de la înălțime orașul de 
jos și pare a străjui astfel 
întreaga tară transilvană. 
Monumentul este închinat 
acelor martiri sublimi ai 
neamului. Horia, Cloșca și 
Crișan care s-au jertfit pen
tru libertatea și piinea nea
mului lor. Măreț, viu și etern 
se ridică monumentul, chiar 
în fata cvadrigei ciuntite care 
a trecut cu roțile peste trupul 
lor, dar nu și peste dreptatea, 
visul și mindria lor de eroi 
cărora istoria le-a ridicat cel 
mai nepieritor monument, 
acela al venerației și neclin
titei aduceri aminte.

La Alba lulia, sus. in ceta
te. umbra voievodală a lui 
Mihai Bravul cheamă peleri

nii dragostei de țară. Pe sub 
poalele statuii lui trec oa
menii țării de azi și ei calcă 
mai mult in tăcere, copleșiți 
de memoria neadormită a ge
nerațiilor care urcă in singe- 
le lor, auzind tropotul cailor 
oștilor lui Mihai și vocea de 
bronz a voievodului. Aici, la 
Alba lulia, in „sfînta cetate 
de slavă și durere a neamu
lui nostru“, cum scrie pe so
lemna pagină a revistei care 
a apărut o singură zi, dar 
ziua aceea era 1 decembrie 
1918, Unirea pe care urmează 
s-o celebrăm din nou, așa 
cum facem de mai bine de o 
sută de ani și cum vom face 
in veacul veacurilor, capătă 
claritatea pe care numai gin- 
dul jertfei, luptei și suferin
ței pot s-o confere unui sen
timent și unei idei. Cetății 
de slavă și durere care l-a 
primit in urale pe Mihai, care 
a privit cu ochii groazei și 
mîniei tragerea pe roată a 
lui Horia i se cuvenea drep
tul de a consfinți dreptatea

SMARANDA JELESCU
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BRIGADA „SCÎNTEI1 TINERETULUI-
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INSULE CARE
SE NUMESC

După datina străbună, tovară
șului Nicolae Ceaușescu i se 
oferă, în semnul ospitalității lo
calnicilor, piine și sare. O gar
dă formată din ostași ai forțe
lor armate, membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei prezintă 
onorul. Se intonează Imnul de 
stat al Republicii.

Un grup de pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu bu
chete de flori. Miile de brașo
veni care au ținut să fie 
de față la sosirea secre
tarului general al partidului 
poartă portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pancarte 
cu urări călduroase de bun 
venit, scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu -

România“, „Ceaușescu și po
porul“.

Coloana oficială se îndreaptă 
apoi spre întreprinderea „Elec
troprecizia“ din orașul Săcele.

Localnicii — români, maghiari, 
germani — salută cu aplauze 
însuflețite pe secretarul general 
al partidului.

în centrul discuției de la ,,E- 
lectroprecizia“, ca, de altfel, și 
la celelalte întreprinderi vizitate, 
s-au situat problemele moderni
zării in continuare a structurii 
producției, a sporirii eficientei 
intregii activități, potrivit exi
gențelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

Raportind secretarului gene
ral al partidului că indicațiile 
sale date eu prilejul vizitelor 
pe care le-a făcut aici în anii 
1971 și 1974 au fost aplicate in

practică, directorul întreprinde
rii „Electroprecizia“, Gheorghe 
Bucerzan, a subliniat faptul că 
aceasta a asigurat condițiile 
materiale și tehnice pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor 
ce revin colectivului săcelean. 
Astfel, capacitatea sculăriei, una 
din secțiile de bază ale între
prinderii — specializată pe pro
ducția de motoare electrice și 
echipament de bord —, a fost 
practic dublată, ceea ce a dus 
ia îmbunătățirea întregului flux 
de producție. A fost, de aseme
nea, intensificată activitatea de 
autodotare, punîndu-se în func
țiune, in aceșt scop, o nouă uni
tate care a atins parametrii pre- 
văzuți înainte de data fixată 
prin angajament. Multe din uti
lajele moderne, destinate în 
special reglajului de finețe și

verificării funcționării produse
lor, prezentate pe parcursul vi
zitării secțiilor, au fost execu
tate de specialiștii uzinei după 
o concepție proprie.

Harnicul colectiv de la Săcele 
a înfăptuit cu deplin succes și 
o altă indicație . a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, referitoare 
la asimilarea în producție a e- 
chipamentelor electrice pentru 
autocamioanele și autoturismele 
de producție românească. Toate 
produsele din această categorie 
au fost introduse în fabricația 
de serie, acțiunea încheindu-se 
cu mult înainte de data stabilită 
inițial.

în același cadru de preocupări 
se înscrie și diversificarea pro
ducției de motoare electrice.

(Continuare in pag. a lll-a)

CLUBURI...
Brigada „Scinteii 

tineretului" a po
posit, de această 
dată, pe meleagu
rile județului Argeș. 
IN PAGINA A II-A, 
publicăm un am
plu reportaj pri
vind activitățile 
cultural-artistice ale 
tineretului, așa cum 
reies din constată
rile făcute de re
porteri in citeva 
lăcașe destinate 
exclusiv acestor ac
tivități

Și la ..Electroprecizia", secretarul general al partidului este intim
pinat cu aceleași urări călduroase de bun venit care i-au fost adre
sate pe parcursul intregii sale vizite de lucru efectuate ieri in 

municipiul și județul Brașov

Problemele privind modernizarea producției și concentrarea efortu
rilor in direcția creșterii eficientei economice au reținut atenția 
aeeretarului general al partidului și in cursul vizitei efectuate la

Întreprinderea de autocamioane „Steagul Roșu"

Doamna Monica Lovinescu, persoană care 
locuiește la Paris și radioglăsuiește prin 
antena-spion a postului „Europa liberă", de 
la München, are deosebita amabilitate de 
a părăsi din cind in cînd câpătîiul artelor 
românești Io care tot cobește de citeva de
cenii fără rezultat și de a trece la o mai 
veche marotă a sa, tineretul. Dar nu ori
care tineret, bineînțeles ! Tot la tineretul 
din România o duce inima sa generoasă, 
căci dumneaei, doamnei Monica, îi place 
în mod deosebit expresia „la noi". Așa se 
face că, nu prea demult, dum- _______
neaei s-a adresat din nou băie
ților și fetelor din „țară" pentru 
a-i lămuri care este situația 
lor... adevărată. Fiindcă, misio
nara Monique Lovinesco își dă 
seama că tot ceea ce trăiește și 
vede tineretul român cu ochii 
lui la el acasă... nu-i adevărul 
adevărat. E fals I

Ce griji ale societății ? Ce a- 
tenție ? Ce școli ? Ce condiții 
materiale ? Ce prețuire ?

Fals, minciună, propagandă comunistă I 
intitulat : „Locul tineretului în societatea 

românească", comentariul transmis de sus- 
numitul post începea astfel : „Din Sirius, un 
observator nepămîntean, dacă ar avea da
rul cititului și ziarele românești ar ajunge 
în constelații, ar putea crede 
gul acestui sfîrșit de toamnă 
toamna 1975, n.n.), tineretul 
loc de cinste în România".

Ce spuneam ? Loc de cinste generației 
tinere în țara noastră ? Nici pomeneală I 
Doar o ființă cosmică, trăitoare în Sirius, 
și-ar putea închipui așa ceva I Și încă im-

aceasta 
„inainte, 

Forum 
1975,

și-ar face-o 
în 

al 
cum

timpul 
tinereții 

ne

numai fi- 
și după" 
din 3-5 

informează

presia 
indcă 
marele 
noiembrie 
doamna Lovinescu, „presa a tămîiqt tinere
tul de parcă el ar domni la noi", bineînțe
les aceasta fiind în ochii ei o simplă „te
mă de circumstanță și propagandă"...

Desigur, respectivele „viziuni" asupra si
tuației tineretului nostru n-ar merita mai 
mult decît un zimbet ironic.

In cazul de față însă, nu atît pentru a o

cînd astfel întreaga problemă în seama 
unei filosofii sofistice, cu care crede că se 
poate „demonstra" orice.

Tineretul român — insinuează doamna 
Lovinescu, încereînd și o racolare psiholo
gică — „nu este liber" I

O spune sentențios, crezind că ne dă lovi
tura de grație...

Tema libertății a fost bătută și răzbătută 
în epoca contemporană. S-a ajuns la cla
rificări suficient de serioase pe plan filo
sofic și practic pentru ca o femeie cu „da

rul cititului", indiferent dacă 
trăiește la Paris sau în Sirius, 
să fi luat cunoștință de 
ele. Dacă, în ceea ce o pri
vește, 
doamna 
face 
„libertatea“ cu „bunul 
(fapt inadmisibil pentru 
telectual serios I) și ar 
științific vorbind, gradul 
bertate al unei generații 

chiar într-o țară independentă,

sofie și

CINE NE ATACĂ
DIN SIRIUS ? (I)

de Eugen Florescu

că, de-a lun- 
(e vorba de 
s-a aflat la

„combate" pe autoarea respectivului co
mentariu, cit pentru a înțelege noi înșine 
mai bine tehnica de calomniere și diver
siune pe care o folosesc unii transfugi, as
muțiți contra țârii noastre, o stăruință mai 
detaliată asupra argumentelor doamnei 
Monica Lovinescu ni se pare utilă.

lată, propunîndu-și să dezbată tema „Lo
cul tineretului în societatea românească", 
prima metodă de inducere în eroare la ca
re apelează este aceea de a uita că tră
iește in țara celui ce a creat sociologia, 
știință ce pretinde unei dezbateri pe pro
bleme sociole argumente foarte exacte, 
date culese cu o obiectivitate maximă, tre-

fi luat 
Dacă, în 

lucrurile ar fi stat așa, 
Lovinescu n-ar mai 

eroarea de a confunda 
plac” 

un in- 
ști că, 
de li
tinere, 

este 
puternic marcat de condițiile materiale 

care dispune. Dacă 
respecte, intr-adevăr, 

doamna Lovinescu ar

de
ar
ca
înțelege că aprecierea ritmului de progres 
și pe tărimul libertăților individuale se face 
ușor apelînd la metoda istorică, care i-ar 
da posibilitatea să compare ce a fost cu 
ceea ce este și, eventual, dacă nu i-ar fi 
prea greu, cu direcțiile viitoare de evoluție 
a problemei în România.

afirmare de 
dori să se 
intelectual,

(Continuare in pag. a ll-a)
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AlilXIIA
ACORD

In urma tratativelor desfășu
rate într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă, la 
București a fost semnat, joi 
după-amiază, Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Ungare privind schim
burile de mărfuri și plăți pe 
perioada 1976—1980.

Potrivit documentului, volu
mul schimburilor bilaterale va 
spori in acest cincinal de peste 
două ori față de prevederile 
perioadei 1971—1975.

Din partea română. Acordul a 
fost semnat de Ion Pățan, vice-

SPORT • SPORT
• In optimile de finala 

ale turneului internațional de te
nis de la Catonsville (Maryland), 
jucătorul român Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 6—3, 6—3 pe australia
nul Allan Stone. In sferturile de 
finală, Ilie Năstase îl va întilni pe 
Phil Dent (Australia), învingător 
cu 6—4, 3—6, 7—5 în partida susți
nută cu americanul Dlck Stockton.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH pentru juniori de la Novi 
Sad a programat partidele rundei 
a 5-a.

In competiția feminină, jucă- 
toarea româncă ludit Kantor a 
cîștigat la Zahorovska (Cehoslova
cia) și a remizat partida întrerup
tă în runda anterioară cu Kovacs 
(Ungaria). ludit Kantor continuă 
să conducă în clasament, cu 4,5 
puncte,

în turneul juniorilor, șahistul 
român Iuliu Hegheduș, care în 
runda a 5-a l-a învins pe Jevtici 
(Iugoslavia), ocupă locul doi, cu 
3,5 puncte, după iugoslavul Po- 
povici, care totalizează 4,5 puncte.

• ECHIPA FEMININA DE VO
LEI Dinamo București, aflată în 
turneu în Polonia, a evoluat la 
Cracovia în compania formației 
locale Wisla. Voleibalistele român
ce au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (10—15, 15—10, 16—14, 7—15, 
16—14).

• ÎNCEPIND DE ASTĂZI ȘI 
PIN A DUMINICA, Sala Floreasca 
din Capitală va găzdui întrecerile 
Campionatelor internaționale de

MULTIMILIONARII
DIN SALCIA

(Urmare din pag. I)
S-a realizat deja o matcă de
6 000 de nurci. Se construiesc 
noi adăposturi. Bădițoiu, omul 
cu care ți-este drag să discuți, 
are un cult pentru tineri. Toate 
posturile de răspundere le au 
tinerii. îl ascult și mă străduiesc 
să nu scap nici un cuvînt.„M-am 
născut aici într-o familie cu copii 
și... 75 de ari. In 1950 am deve
nit membru cooperator. Am ur
mat toate treptele, cooperator, 

•șef de echipă, brigadier... Tot ce 
fac, fac cu gîndul la oameni. 
Și-apoi cînd spun ceva mă țin 
de cuvînt. Oamenii trebuie să 
aibă încredere în tine. Nimeni 
nu pleacă din sat. Se muncește 
dar se și trăiește bine...“. In
tr-un colț notez 1 287 259. Este 
numărul carnetului U.T.C. pe 
care Bădițoiu îl pronunță cu res
pect și nostalgie.

Salcia. De aici a pornit 
Chemarea la întrecerea socialis
tă către toate consiliile populare 
comunale pentru depășirea 
sarcinilor economice, edilitare și 
social-culturale pe anul 1976. 
Oamenii au chibzuit bine, au 
discutat și au decis. Intre ei 
s-au aflat tinerii. 330 din 400 ciți 
există lucrează în C.A.P. Vasile 
Iliescu și Floarea Cebuc sînt 
deputați comunali. Nicolae Călin, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., conduce ferma legumico
lă care se întinde pe 225 ha, cu 
25 ha mai mult decit anul tre
cut, fermă care la început avea...
7 hectare. Conduce 360 de oa
meni care și-au propus să reali
zeze o producție de 5 milioane.

Angajamentul propriu al orga
nizației a fost discutat în adu
narea generală de acum cîteva 
zile. Fiecare utecist știe exact ce 
are de făcut. în afară de partici
parea efectivă la obiectivele 
mari ale comunei tinerii și-au 
propus să realizeze prin muncă 
patriotică : consolidarea și între
ținerea a 5 km diguri, decolma- 
tarea a 5 km canale de irigat, 
ei vor împăduri 1,5 ha, vor reda 
în circuitul agricol 4 ha. Mai no
tez, pentru că nu poți înșirui 
toate angajamentele, inițiativele 
„Să construim solarii personale“,

Gala cenaclului „Amfiteatrul artelor"
In zilele de 25 ianuarie 

a.c., orele 19, in 26 și 27 ia
nuarie a.c., orele 20,30, la 
Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa" din 
București va avea loc Gala 
cenaclului „Amfiteatrul arte
lor" al revistelor „Viata stu
dențească și „Amfiteatru". 
Cu acest prilej vor fi lumi
nate premiile concursului a- 
nual de creație literar-artis- 
tică organizat de Comite
tul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. și revista „Amfi
teatru". Nu vor lipsi din cele 
trei spectacol* corurile de 
cameră „Animași" și „Pre
ludiu“, orchestra „Camerala", 

ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI” BUCUREȘTI organizează 
un concurs pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU CONTA
BILITATE cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 
12/1971.

Cererile de participare se vor depune la sediul întreprin
derii pînă la data de 25.1.1976.

ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ

• TURNĂTORI FORMATORI
• STRUNGARI LA STRUNG PARALEL
• CURAȚITORI SABLATORI
• SIFONĂRI.

Doritorii se pot adresa zilnic la sediul întreprinderii din 
Spl. UNIRII nr. 165 sector 4, sau la telefon 21 61 60 interior 
142 sau 191

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, iar din partea ungară de 
Bird Joszef, ministrul comerțu
lui exterior.

SESIUNE
Joi au început în Capitală 

lucrările celei de-a Vil-a sesiuni 
a Academiei de științe medi
cale.

Da deschiderea lucrărilor au 
luat parte prof. dr. Radu Păun, 
ministrul sănătății, acad. Aurel 
Moga, președintele Academiei 
de științe medicale și prof. dr. 
Ioan Pop D. Popa, vicepreședinți 
ai Consiliului Sanitar Superior.

tenis de masă ale României. La 
actuala ediție a tradiționalei com
petiții și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 10 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. Chi
neză, Franța, R. D. Germană, R.F. 
Germania, Grecia, Iugoslavia, Po
lonia și Ungaria.

IN NUMĂRUL VIITOR 
AL ZIARULUI 

NOSTRU
Un interviu, 

în exclusivitate pentru 
„Scînteia tineretului", 
cu antrenorul emerit

ȘTEFAN COVACI 
vicepreședinte 

al Federației române 
de fotbal, 

antrenorul echipelor 
reprezentative, despre

FOTBALUL 
ROMÂNESC 

Șl VIITORUL SĂU

„Fiecare tînăr va planta 6—7 
pomi“ ; o formație de teatru a 
tineretului, o brigadă artistică, 
formație de dansuri, formație in
strumentală etc. etc. Cel ce va 
veni la vară în Salcia va afla 
că tinerii au plantat 400 de 
puieți de pomi fructiferi, 2 000 
de trandafiri, 1 milion de pan
sele, că aici au fost organizate, 
pe probleme specifice muncii și 
vieții lor, dezbateri, mese rotun
de, simpozioane, expuneri, că 
elevii au lucrat vacanță de va
canță în acord global și au fost 
retribuiți ca orice cooperator. Va 
vizita stadionul construit în anul 
trecut, prin muncă patriotică, 
valorînd 1.5 milioane lei la care 
anul acesta se adaugă tere
nul de tenis de cîmp, tribuna și 
vestiarele. Sportivi ? Destui. 
Numai în ultima perioadă consi
liul popular a cumpărat echipa
ment sportiv în valoare de 10 000 
lei.

întrecerea a început din prima 
zi a chemării. Se muncește cu 
sîrg. Mașinile au fost reparate 
și așteaptă semnalul să iasă în 
cîmp. S-a declanșat campania 
de îngrășare a ogorului. Se lu
crează la producerea răsadurilor 
în legumicultura.

CENACLUL 
FLACĂRA

La cererea insistentă a 
publicului, simbătâ 24 ianua
rie 1976, intre orele 16,00- 
20,00, la sediul redacției 
Flacăra din Piața Scînteii 
nr. 1, se va pune în vînzare 
un număr suplimentar de 
locuri pentru manifestarea 
inaugurală a Cenaclului Fla
căra de luni 26 ianuarie, o- 
rele 19,00, din Sala Mare a 
Teatrului Național. Biletele 
au drept de valabilitate nu
mai in spațiul special ame
najat pe scenă.

formațiile „Cristal", „FFN", 
„Curtea veche", „Jet", „Aca
demica", Mircea Florian și 
formația sa de folk, tarago- 
tistul Dumitru Fărcaș, soliș
tii Adrian Romcescu, Dan 
Chebac, Benedict Popescu, 
Zoia Alecu, Adina Dimitriu, 
Constantin Moțet, Marian 
Stoichiță;

Biletele se pot procura de 
la sediul redacției revistelor 
„Viața studențească" și „Am
fiteatru“ (Bd. Schitu Măgu- 
rganu nr. 9., et. 3), de la Ca
sa de cultură a studenților 
(Calea Plevnei nr. 61) și de 
la difuzorii voluntari din fa
cultăți și licee.

In Pitești există numeroase instituții culturale variat profilate. 
Un teatru (cu trei secții - dramatică, estradă, păpuși), un mu
zeu, 2 galerii de artă, 13 cinematografe, 71 de biblioteci pu
blice, 2 case de cultură, 3 cluburi ale tineretului școlar, intr-o 
enumerare totuși incompletă - cîteva repere ce permit estimarea 
dimensiunilor amplului proces de culturalizare, de educare so
cialistă a oamenilor muncii. Multe dintre activitățile acestor fo
ruri culturale se adresează cu precădere tinerilor. in raidul nos
tru am urmărit eficiența cu care sînt utilizate cluburile tineretu
lui, felul în care se realizează coordonarea manifestărilor din 
acele așezăminte special destinate celor peste 50 000 de uteciști 
din municipiu. Și nu numai lor.

Mindria tinerilor din Pitești 
este Tehnic-Clubul. Pe bună 
dreptate. Ambianța este atrăgă
toare, modernă, vădind un gust 
desăvirșit. Acțiunile cotidiene 
desfășurate aici sint incitant 
concepute, inspirate, reușind să 
capteze interesul tinerilor. Sea
ră de seară, aceștia, într-un 
număr impresionant, aleg, după 
preferințe, audiții muzicale ori 
vizionări de diapozitive, lucrări 
tehnice, .colocvii pe teme politi
ce, etice, estetice, expoziții de 
artă (în momentul vizitei noas
tre tocmai avea loc vernisajul 
expozițiilor simultane, cea a ar
hitectului Sorin Groseanu — 
grafică, și a tehnicianului 
Ion Ioniță — care „scrie“ o a- 
devărată istorie a literaturii ro
mâne prin machete de case mo- 
moriale), dans, jocuri distracti
ve și altele.

Tehnic-Clubul ca profil nu se 
deosebește în esență de alte 
cluburi ale tineretului. „Tehnic“ 
este un fel de a spune. Nici 
spațiul, nici dotarea nu permit 
desfășurarea unei activități 
tehnico-aplicative de anvergură 
și de remarcabilă eficiență eco
nomică : un cerc de depanare 
Radio-TV. un altul de carting, 
un cerc de informatică (despre 
care aflăm că reprezintă mo
dul de reciclare a tehnicienilor 
și inginerilor din localitate), un 
visat cabinet de informare teh
nică, prin activitățile desfășura
te, numărul participanților și, 
la urma urmei, spațiul destul 
de redus, nu alcătuiesc chiar

Numeroasă asistență la vernisajul expoziției de grafică și machete deschisă la Clubul tehnic (stingă) 
și in sălile aceluiași club, partide disputate de șah

ALBA IULIA
la 

isto-

(Urmare din pag. I)
legii de limbă, simțire șl pă- 
mint a românilor de a fi stă- 
pîni în hotarele nașterii lor. 
Aici, la legendara cetate da
cică Apoulanum, aici, 
Apulumul daco-roman, 
ria trebuia să consemneze în 
act veșnic o realitate tot 
veșnică. Pămîntul transilvan, 
pămîntul Moldovei și pămin- 
tul Țării Românești, fiind ale 
românilor, trebuie să aparțină 
românilor. Sala Unirii din 
„Muzeul Unirii“ are măreția 
și solemnitatea catedralelor 
celor mai legitime, acelea pe 
care le păstrăm în suflet, în
chinate Patriei. Dalele ei de 
piatră, steagurile, cele trei 
steaguri, pentru ultima oară 
trei, ciuruite de gloanțe, au 
severitatea eternității. „Sala 
Unirii“ din Alba Iulia, acolo 
unde s-a semnat ultimul, act 
al dramei naționale a româ
nilor, sfișierea unui singur 
trup frumos și teafăr în trei, 
iată unul din locurile sfinte 
ale sentimentului nostru de 
libertate și neatirnare care se 
cheamă dragoste de patrie. 
Străbătînd Muzeul Unirii sen
timentul continuității se im
pune încă o dată cu necesita
te: unirea din 1699, continua
tă în 1859 și definitiv înche
iată în 1918 iși are rădăcinile 
în cetățile dacice și războaie
le lui Decebal si Traian, în 
primele voievodate de pe te
ritoriul României de azi și în 
conștiința de sine a poporu
lui român, dupâ cum scria

O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME TREI

FRANCISC

NICOLAE Gl-
=

ml

Mircea Albulescu, 
Nicolaescu, Colea 

Emmerich Schäffer,

FIERBINȚI
SERGIU NIUn film de

COLAESCU
Scenariul :

MUNTEANU
Imaginea :

RARDI
Coloana sonoră : ANUȘA- 

VAN SALAMANIAN
Muzica : RADU GOLDIȘ
Decoruri : arh. CONSTAN

TIN SIMIONESCU
Costume : OLTEA IONES- 

CU
Un film cu : Vladimir Găi

tan, Ileana Popovici, Marga 
Barbu, 
Sergiu 
Răutu,
Zephi Alșec, Mircea Anghe- 
lescu, Alexandru Dobrescu, 
Sebastian Papaiani și Jean 
Constantin.

Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cine
matografică „BUCUREȘTI”

Insule care
se numesc cluburi

un „club tehnic“. Raportul este 
cel existent între machetă și 
construcția din realitate...

Clubul elevilor și studenților, 
de fapt, numai un club al ele
vilor (căci pentru studenți se 
organizează, cum recunoaște 
directorul clubului, doar activi
tăți sporadice și cam dansante), 
funcționează intr-un fost cine
matograf. 82 434 de tineri au 
participat în anul trecut la 528 
de manifestări culturale, în ge
neral... filme. Nici prea noi, 
nici de reținut in vreo antologie 
a peliculei.

Accentul pus pe film se cere 
completat însă de activități po- 
litico-ideologice de ținută, in
tegrate intr-un ansamblu co
erent, cu atît mai mult cu cit, 
prin natura publicului, proble
ma formării și consolidării con
vingerilor moral-politice, a o- 
rientării profesionale, 
rării gustului artistic 
cu acuitate.

...Fum, 3 încăperi 
joase intr-un subsol,

a contu
se pune
strîmte șl 
macerate

cronicarul Bomfini în secolul 
XV : „Valahii se trag din ro
mani după cum mărturisește 
încă limba lor care n-a putut 
fi extirpată deși sint așezați 
în mijlocul atîtor neamuri“. 
Cronicarul italian aducea ar
gumente lingvistice care însă 
ilustrau pe cele și mai pro
funde, unitatea de simțire și 
gîndire a celor trei princi
pate și a exponenților lor de 
seamă, fie că ei s-au numit 
Ștefan sau Mihai, Mircea sau 
Vladimirescul, Avram Iancu 
sau Bălcescu. „Pohta ce-a 
pohtit“ Mihai Vodă nu era 
orgoliu ci justiție și clarviziu
ne politică izvorîtă din dra
gostea pentru popor și tară. 
Numai îa prima vedere poate 
uimi identitatea nu numai de 
opinie ci chiar de exprimare 
intre Bălcescu și Mihai Vi
teazul privind Unirea. Mihai 
vorbea într-un document 
despre „Unirea politicească, 
singura în stare a susține, 
puterea neamului“, iar peste 
două sute și mai bine de ani, 
Bălcescu scria : „Nu poate fi 
libertate fără putere și noi, 
românii nu vom putea fi pu
ternici pînă cind nu ne vom 
putea uni cu totii intr-unui 
și același corp politic“. De 
aici și pînă la afirmația că 
„Ardealul s-a încă bucurat 
poate mai mult ca Bucu- 
reștiul de domnia lui Cuza“ 
pasul este firesc. Alba Iulia, 
cetatea de slavă și durere a 
neamului, a așezat inima ei 
mare și steagul însîngerat al 
luptei în același istoric divan 

lent și ireversibil de igrasie, 
inundabile (și inundate, dealt
fel. după fiecare ploaie), deco
rație pretins umoristică. Cam 
la atît se reduce la prima ve
dere Student-Clubul. O privire 
grăbită ar mai înregistra, cu 
uimire, dexteritatea cu care 30 
de perechi de dansatori evo
luează pe citiva metri pătrați, 
frenezia cu care se urmăresc 
salturile imprevizibile ale cu
tiilor de chibrituri în sala de 
jocuri „distractive“...

Cu toate acestea, există și

dimensiunile unor 
care au utilizat la 

condițiile șl dotarea 
Studenții înșiși do-

aici activitate artistică. O echi
pă de teatru, care a ocupat pri
mul loc la faza de zonă a Festi
valului formațiilor studențești, 
o formație de dans tematic, 
cîțiva interpreți de muzică 
folk (unul dintre ei, proiectanta 
Mariana Garaiman cu o remar
cabilă ‘inteligență artistică și o 
sensibilitate peste medie), o 
brigadă de agitație și un colec
tiv de montaj literar-muzical, 
ne indică 
preocupări 
maximum 
existente.
resc un plus de inițiativă în a- 
cest domeniu. Ei ar vrea ca Stu
dent-Clubul să nu fie doar un 
spațiu pentru dans, ci un club 
propice dezbaterii de idei, 
schimbului de opinii, colocvii
lor pe teme politice. Intr-un 
cuvtnt, ar vrea să fie un ade
vărat club. Am reținut ca sem
nificativă în acest sens opinia 
studentei Cornelia Gheorghe 
(Facultatea de subinglneri. anul 
III) :

culmi- 
răsărit

ad-hoc. In același zenit in 
care batea inima întregului 
popor care-și vedea împlini
tă cea mai sfintă năzuință. 
Prin marile personalități ale 
Ardealului românesc, Unirea 
a trecut munții întîi în spi
rit și apoi in faptă. Așa 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „în conștiința po
porului român, Alba Iulia 
apare peste veacuri ca un 
simbol al jertfelor și biruin
țelor în lupta pentru elibera
rea socială, pentru indepen
dentă și unitate națională“. 
Astfel, acestei cetăti i se cu
venea dreptul nobil de a găz
dui „Muzeul Unirii“ așa cum 
a găzduit spiritul și fapta 
Unirii din vechime, 
nind cu acel neuitat 
de soare al secolului 17 româ
nesc care s-a chemat Mihai 
Viteazul.

24 Ianuarie 1976 se va săr
bători la Alba Iulia. liberă, 
socialistă și românească, cu 
aceeași bucurie și reculegere 
păstrată de la străbuni, dînd 
Unirii cinstirea istorică nes
tins păstrată în inimi, dînd 
Unirii sensul contemporan al 
efortului întregii națiuni so
cialiste pentru mai bine și 
progres, pentru pace și pros
peritate, pentru comunism.

Chezășie a memoriei na
ționale, în fața călărețului 
trufaș cu mina ciuntă ridi
cată spre un cer care nu era 
ai lui, se ridică solemn și jus
tițiar, monumentul înalt al 
lui Horia, care pare a veghea 
memoria întregului Ardeal.

— Am vrea să se inițieze un 
ciclu de educație ateist-științifi- 
că, cuprinzînd prelegeri sus
ținute de specialiști, de cadre 
universitare cu experiență. Nu 
văd de ce n-ar putea fi invitați 
ingineri, tehnicieni, muncitori 
fruntași de la întreprinderea de 
autoturisme. Sîntem în ultimul 
an și nu cunoaștem aproape ni
mic despre viața uzinei în care 
vom lucra.

3 cluburi ca 3 insule. O coor
donare mai riguroasă a activi
tății lor ar evita paralelismele, 

ar înlesni schimbul reciproc de 
informație, Instrumente, forma
ții și chiar de spațiu, care la 
unii prisosește iar altora le lip
sește.

Tovarășul Ion Miu, prim-se- 
cretar al comitetului municipal 
al U.T.C., ne-a spus că s-a în
treprins, în anul 1974, o cerce
tare sociologică cu tema „Relația 
dintre profesie și actul de cul
tură“ de către Catedra de socio
logie a Institutului pedagogic, 
Caaa de cultură a municipiului 
și membrii activului U.T.C. 
Investigații, efectuate timp de 
un an au condus la concluzia că 
„activitățile culturale trebuie 
diversificate pe medii și virs- 
te“. Tot din aceste teste mai 
aflăm că tinerii cu studii medii 
preferă filmele intens emoțio
nale șl muzica ușoară, pe clnd 
cei „cu studii superioare sînt 
atrași de manifestări cu deschi
deri spre reflexia superioară“. 
Nu-i cam puțin 71 Firește, este 
plăcut să constați și statistic 
confirmarea unei observații de 
bun simț. Dar orice analiză 
presupune în știință aplicabili
tate, o exploatare eficientă și 
operativă a datelor.

Problema spațiului, a dotării, 
a ritmicității acțiunilor Inițiate 
ar putea fi relativ ușor solu
ționată, dacă ar exista o coor-

CINE NE ATACĂ
DIN SIRIUS ? (I)
(Urmau din pagt l)

de

tineretului ro- 
(sub aspectul ei cel mai 
cel material), s-a pornit 
Eliberare. Iar pe această 
ar fi putut, poate, să a-

In 
pînă 
n-ar 
decît 
dacă 
(se-ntîmplă, ce să-l faci ?) 
vea la îndemînă, negru pe alb, 
notațiile unui om în care nu se 
poate să nu creadă - criticul 
Eugen Lovinescu, tatăl său —, 
un cărturar venerat de întregul 
nostru popor și pe care cu pă
rere de rău ne vedem nevoiți 
a-l cita aici în compania gestu
rilor nepatriotice ale fiicei sale, 
pentru a înțelege de la ce ni
vel al libertății 
mân 
dur, 
după 
bază 
jungă să înțeleagă ce fantastic 
salt s-a produs în viața tinere
tului României.

Ce ar fi aflat slujitoarea pos
tului „Europa liberă“ dacă ar fi 
deschis măcar volumul „Aqua- 
forte" (cartea a IV-a a Memo
riilor lui E. Lovinescu) ? Ar fi 
redescoperit, simplu, niște sce
ne din casa familiei sale de la 
Dolhasca, oraș pe atunci cu 
landouri „într-o ruină rufoasă 
și cai scheletici", unde distrac
ția o dădea, din cînd în cînd, 
„zarva iarmarocului cu jalnice 
caterinci și stridențe de voci ie
șite din pîlnii“ care chemau ță
ranii „la panorame și la come
dii". Capitolul III al acestui vo
lum i-ar fi adus, poate, doam
nei Monica, pretinsa teoreti
ciana de azi de la Paris a 
„dreptului la libertatea indivi
duală", aminte despre Dochița, 
femela din casă, de cei nouă 
copii ai ei, în vîrstă de la 2 la 
14 ani la data descrierii, și de 
dialogul pe care E. Lovinescu, 
omenesc și sensibil, i-a 
nut cu ei la o revenire 
lată un fragment :

- Cine-s ăștia ?, mă 
prefăcut.

- D-apoi cine să fie ? 
piii mei, săru’mina, conașule.

- Numai atîția ? zîmbiî.
- Apăi ceilalți o murit, că o 

fost cinsprezece, răspunse naiv, 
că la oamenii săraci intră moar
tea iute pe ușă. De unde dof
tori ?“.

La întrebarea „Și voi cu ce 
vă hrăniți ? - femeia trăind cu 
toți copiii ei, ți gravidă pe dea
supra, într-un cotlon din fundul 
curții mari, enumeră îndeosebi 
ceea ce dă, vara, grădina de 
legume.

- „Și carne ?
- Da* ce, omul trăiește numai 

cu carne ?, se viri in vorbă Iulia, 
codana cea mică de zece ani, 
cu ochi galeși.

- Apoi și carne mîncăm, se 
făli femeia, și încă de porc, 
cind ne trimite duduia cite trei 
kile de ziua morții coanei mari 
și a lui cuconașu* Anton de la 
București. Să vezi mata ce bu
curie pe copilași cind vine ziua 
cărnei I"

Avînd-o ca îngrijitoare pe Do
chița, Lovinescu a observat că 
toți copiii ei erau puși să facă 
ceva pentru a-și asigura exis
tența. „La o vîrstă cînd fetițele 
se joacă", după cum nota cri
ticul, Nuța, de 14 ani, „cu ochi 
vioi, deștepți", dar cu doi dinți 
rupți (vorba mamei : de unde 
stomatolog ?), avea grija cu-

ceea ce privește istoria 
la 1944, doamna Lovinescu 
fi trebuit, de fapt, să apeleze 
la propriile-i memorii, iar 
memoria n-o mai ajută 

a-

întreți - 
acasă.

mirai

la, co-

Microrecital susținut la „Student-club" de Mariana Caraiman

donare efectivă, sistematică a 
activității cluburilor.

— Am făcut foarte puține lu
cruri pentru a îmbunătăți ac
tivitatea cluburilor. Totuși, de 
2—3 ori pe an reunim formațiile 
lor în spectacole de anvergură. 
Ne propunem să facem o inter
ferare a manifestărilor după un 
program unitar. In februarie 
sîntem hotărîți să luăm în dez
batere această problemă (Ion 
Miu, prim-secretar al comitetu
lui municipal al U.T.C.).

— Nu este exact așa cum 
spuneți dv.. dar In linii mari 
este așa. în problema coordo
nării am mai avea cîte ceva de 
făcut... Cine li oprește pe stu- 
denți să activeze la noi 7 Ar tre
bui totuși găsită soluția de a-i 
antrena mal mult la acțiunile 
noastre. Le-am asigura, even
tual, o zi pe săptămînă spațiul 
necesar (prof. Ion Man, pre
ședintele Consiliului municipal 
al elevilor).

— Să ne dea Casa elevilor 
și studenților timp de patru 
zile pe săpțămină. Iar studen
ții ar trebui obligați de recto
rat să participe Ia activitatea 
culturală (Marilena Mănescu — 
directoarea Student-Clubului).

— Antrenarea studenților la 
activitățile noastre este o trea
bă destul de dubioasă. Clubul 
studenților este un stat în stat.

râțeniel salonului. Muncea ca o 
femeie în virstă. Iulia, la 10 ani, 
servea cafeaua. Gheorghiță, la 
9 ani, muncea șl el. O organi
zare secretă a copiilor descope
rise scriitorul pentru momentul 
cînd se servea prînzul (obișnuia 
să mănînce pui). Observase că, 
de fiecare dată, era alt copil 
cel care-i aducea farfuria. De 
ce ?, se întrebase. „Cind, prin- 
tr-o indiscreție, aflai câ puiul 
de la fiecare masă trecea îndă
răt prin același serviciu de e- 
tape, intr-o cercetare amănun
țită de guri dornice de carne..." 
(rodeau oasele, bieții copii, și o 
făceau cu rîndul I - n.n.)... „înce
pui, din sfială, să las neatinse, 
in farfurie, intii o aripă, apoi 
cealaltă, in sfirșit, și un picior, 
după numărul copiilor prin mii- 
nile cărora trecea farfuria cu 
rămășițe".

Să fie, doamnă Monica Lovi
nescu de la „Europa liberă", 
campioană a sloganurilor și so
fismelor despre „libertatea indi
viduală" și despre „libertatea ti
neretului", să fie oare cele des
crise mai sus de tatăl dumnea
voastră tot „propagandă comu
nistă" ? - am putea întreba noi.

Desigur, nu pentru a trage 
concluzia că familia Lovinescu 
s-ar fi făcut vinovată de ceea ce 
era în România în acea perioa
dă. Ar fi absurd. Din contră, 
Eugen Lovinescu, marele om de 
cultură, a fost unul dintre exem
plarii susținători reali ai intelec
tualilor tineri, pe care-i numea 
„cei ce vin". Nu, pentru că nu 
în generozitatea unui om stătea 
rezolvarea situației tineretului 
din România capitalistă, liberta
tea sa. Chiar dacă Lovinescu 
le-ar fi dat la toți cei nouă co
pii ai Dochiței cîte-o aripă de 
pui ia fiecare masă, încă n-ar fi 
fost mare lucru în comparație 
cu ceea ce-i trebuie unui tînăr 
ca să se afirme și, mai ales, în 
comparație cu numărul extraor
dinar de mare de tineri aflați 
pe • 
nouă 
o știm 
a fost 
soțită 
este că, lăsîndu-se cumpărată, 
doamna Lovinescu nu este în 
stare să tragă niște concluzii lo
gice, se aruncă orbește (și pros
tește, ierte-mi-se expresia I) pe 
șleau! logicii lui Noel Bernard, 
cel care, avînd voie să iasă la 
suprafață din întunecatele cata
combe ale „Europei libere", o 
face pe cocoșul libertății. Altfel, 
doamna Lovinescu și-ar face un 
simplu inventar și ar trece la 
comparații.

Care era prima „libertate" a 
copiilor din România de altăda
tă ? l-o spune pînă șl Dochița, 
proastă cum părea : să moară 
fără o îngrijire, căci „de unde 
doftori întreba ea. Care-i si
tuația din România, azi ? Crîn- 
cenă situație, ar afla doamna 
Lovinescu dacă ar întreba fie și 
pe primul doctor întîlnit din în- 
timplare : nu e voie să moară 
copii în România I Ce libertate? 
Dictatură e-n România, azi, din 
acest punct de vedere I O recu
noaștem. Numai că ea este a- 
ceea care dă libertatea copiilor 
de a trăi și nu cunoaștem una 
mai umană... Dar poate câ a- 
ceasta nu mal ține de socia
lism, că e o realitate a „lumii

celor 
alta, 
căci 

în-

atunci în situația
i copii. Soluția era 

cu toții acum, 
găsită. Mirarea, 

de cuvenita tristețe,

nói, 
cu 

mai 
roll
ace

la

N-am mai avut acțiuni comu
ne, nici cu ei, nici cu Tehnic- 
Clubul ; n-am incercat nici 
nici ei. Colaborăm greu 
Tehnic-Clubul. Colaborăm 
mult cu casele de cultură 
nicipale, căci aparținem 
luiași sistem. N-am lost 
Student-Club de la inaugurare. 
Se zice că are spațiu insuficient 
și insalubru (Dorel Ștefănescu, 
directorul Casei de cultură a •- 
levllor și studenților).

— Nu vă pot spune nimic 
despre coordonare ; n-am făcut 
nimic. De ce aă vă mint ? V-aș 
dezinforma. Aștept să se lămu
rească lucrurile la nivel superi
or (Petre Mandu, directorul 
Tehnic-Clubului).

Ce consecințe are acest mod 
de... necolaborare 7 Dacă ne 
gindim numai la apelul insis
tent la spații noi este in cea 
mai mare măsură nejustificat : 
în oraș există numeroase scene 
de spectacol, atltea spații care 
pot căpăta periodic o funcțio
nalitate polivalentă. Tehnic- 
Clubul, de pildă, ișl poate pla
sa „secțiile“ in multe alte clu
buri de întreprindere, să-și des
fășoare activitatea mal mult în 
sprijinul producției, al stimulării 
gindirli tehnice a tineretului. 
Așteptarea unor rezolvări de la 
„nivel superior“ la probleme ex, 
trem de simple nu este o soluție, 
ci comoditate birocratică.

IOAN ADAM
C.R. CONSTANTINESCU 

VICTOR ATANASIU 
Fotografii : VASILE RANGA

mai spus, pentru acea vre-

moderne" ? Nelocuind prea de
parte de sediul UNESCO din 
Paris, comentatoarea postului 
„Europa liberă" poate găsi (la 
„divizia pentru tineret", ca s-o 
ajutăm și mai exact) broșurile 
conținînd statisticile UNICEF. 
Sau, pînă una alta, poate citi 
articolul nostru de azi din pa
gina a IV-a.

Ce-ar mai învăța-o pe doam
na Lovinescu cazul copiilor Do- 
chiței, caracteristic multora, cum 
am 
rne ? Că în România a dispărut, 
tot ca urmare a „nelibertăților'' 
de tip comunist, starea de slu
gă, de servitor, cu care porneau 
în viață milioane de tineri. Se 
prea poate, desigur, să mai în- 
tîlnești copii care mai au greu
tăți, fie și materiale, căci ar fi 
fost absolut imposibil să depă
șim în 30 de ani tot ce ne-a lă
sat vechea orindulre. Nu sîntem 
țara cu cel mai ridicat consum 
de carne, o știm, mai avem mul
te de făcut, dar e imposibil ca 
nepoții Dochiței - dacă-i are - 
să mai aștepte de două ori pe 
an, cu ocazia pomenilor, și cu 
acel freamăt de bucurie, „ziua 
cărnei".

Să mai vorbim despre școli ? 
Tinerii noștri, cei 5 000 000 de 
tineri care învață, știu prea bine 
care era și care este situația 
(este adevărat, le-o spunem și 
prin ziare, și prin cărți, și la 
cercurile de învățămint politic I), 
așa că ar însemna să lungim 
vorba. Fapt este că la noi liber
tatea tineretului nu-și așazâ ba
zele pe teoria bunului plac, ci 
pe aceea a desferecării de grele 
situații moștenite și asigurarea 
mijloacelor materiale pentru ca 
omul să-și poată pune în va
loare capacitățile. Le trebuie, 
deci, locuri de muncă în ramu
rile moderne și le creăm într-un 
ritm cu care puține țări se pot 
mîndri : 1 300 000 la fiecare 5 
ani, marea majoritate fiind des
tinate lor, tinerilor. Dar cifra a- 
ceasta presupune înălțarea de 
uzine. Doamna Lovinescu n-are 
cum înțelege, tinerii noștri, da : 
asta înseamnă, ca exemplu, 
după o apreciere strict persona
lă, circa 80 de combinate chimi
ce de talia celui de la Onești- 
Borzești. La fiecare cinci ani. 
Dar numai atit ? Un milion și 
trei sute de mii de tineri specia
lizați mai înseamnă cîteva zeci 
de milioane de cărți (pe care le 
dă tot statul, gratuit), înseamnă 
multe școli, mulți profesori, mul
te ore de practică, multe inter
nate, multe locuințe (pentru 
după absolvire...). Libertatea și 
rolul tineretului în societate sînt 
fundamentate realist, gospodă
rește, asigurate prin efort gene
ral și nu prin sloganuri sofistice, 
miincheneze !

Cum stăm, deci, cu adevărata 
cunoaștere a situației tineretului 
din România ?

Cum stăm cu nepăminteanul 
care privește lucrurile fals ?

Cine se află, mai la drept vor- 
prin Sirius, și-n 
încearcă să ne 

cu viziuni mincinoase ? 
cumva, așezată pe scău- 
de doamnă clevetitoare, 
în îndepărtatul astru, e 

dumneaei, doamna Moni-

bind, pe-acolo, 
loc să ne „vadă 
atace 

Nu 
nelul 
fixat 
chiar 
ca Lovinescu ?

Dar despre logica și argu
mentele sale merită să mai vor- 
bim.M
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

După cum arată gazdele, planul 
cincinal a fost îndeplinit la acest 
capitol in cinstea Congresului 
al Xl-lea. A fost construită o 
nouă hală care va asigura, în- 
cepind din anul viitor, sporirea 
substanțială a producției de mo
toare. In curind va începe și fa
bricarea unei noi serii de mo
toare asincrone cu parametri teh- 
nico-functionali superiori, care se 
vor realiza cu un consum de ma
teriale sensibil diminuat.

De altfel, orientarea activită
ții spre îmbunătățirea structurii 
sortimentale se exprimă azi in 
faptul că. la nivelul anului tre
cut, produsele noi și moderni
zate reprezentau 95 la sută din 
total.

Apreciind aceste realizări, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de gradul de inte
grare atins în realizarea diferi
telor produse, de ritmul asimi
lării celor incluse în planurile 
tehnice de perspectivă. în dialo
gul care are loc pe aceste teme, 
secretarul general al partidului 
recomandă să se persevereze pe 
«alea asimilării unor produse tot 
mai perfecționate. întreprinderea 
din Săcele — apreciază tovară
șul Nicolae Ceaușescu — trebuie 
să asigure întregul necesar de 
echipamente electrice pentru 
tractoarele, camioanele și auto
mobilele de producție româ
nească, dar și disponibilități 
pentru export. Ele trebuie puse 
și la dispoziția cumpărătorilor 
sub formă de piese de schimb. 
Se cere, în această ordine de 
idei, să se deschidă magazine 
special« care să fie aproviziona
te în cantități îndestulătoare cu 
piesele solicitate de posesorii 
autoturismelor „Dacia“ și „Aro“.

Secretarul general al partidu
lui trasează colectivului săcelean 
'arcina de a asigura producția 

.-'întregului necesar intern de mo
toare electrice din gama care 
constituie profilul unității și îi 

4 recomandă să persevereze pe li
nia îmbunătățirii performanțelor 
lor tehnice, a reducerii con
sumului de metal necesar reali
zării lor și eliminării complete 
a importurilor de materiale.

— Ați lucrat foarte bine — 
apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în încheierea vizitei 
—, dar vă așteaptă sarcini mari. 
Vă felicit pentru rezultatele 
bune pe care le-ați obținut și vă 
urez succes în muncă, nu numai 
în îndeplinirea planului, ci și în 
soluționarea problemelor tehni
ce despre care am discutat. Vă 
urez să depășiți sarcinile și în 
acest an I

Aceleași probleme privind 
modernizarea producției și con
centrarea eforturilor în direcția 
creșterii eficienței economice au 
reținut atenția secretarului ge
neral al partidului și în cursul 
analizei efectuate împreună cu 
specialiștii de la întreprinderea 
de autocamioane „Steagul Roșu“ 
din Brașov.

Raportind că, după îndepli
nirea, cu mult Înainte de termen 
a sarcinilor cincinalului, destoi
nicul colectiv al unității a onorat 
cu deplin succes și prevederile 
planului pe anul trecut, directo
rul întreprinderii, Adalbert Bu- 
larca, a relevat că urmind indi
cațiile date de secretarul gene
ral al partidului privind dotarea 
autocamioanelor de mare tonaj 
cu motoare Diesel, specialiștii de 
aici au trecut la aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice 
care vor asigura accelerarea pro
cesului de asimilare a noilor 
produse. Astfel, încă din luna 
decembrie a început producția 
de serie a motoarelor de mare 
capacitate, ceea ce va permite 
ca ponderea autocamioanelor de 
mari performanțe să fie, în acest 
an. sporită cu aproape 55 la sută 
față de 1975. Această schimbare 
în structura producției de auto
vehicule va aduce avantaje deo
sebite economiei naționale prin 
reducerea considerabilă a consu
mului de combustibil.

Tot aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează apoi, in 
cadrul unei expoziții amenajate 
ad-hoc, prototipurile unor trac

toare și utilaje specializate în 
executarea de lucrări în șantiere. 
Prezentînd principalele lor ca
racteristici constructive, directo
rul Centralei industriale de 
tractoare și mașini agricole, Va- 
sile Sechel, arată că acestea pot 
realiza mari performanțe.

Secretarul general al partidu
lui găsește cuvinte de apreciere 
la adresa specialiștilor care au 
conceput și a colectivelor care 
au executat aceste mașini de 
mare randament și recomandă 
să se ia toate măsurile in ve
derea verificării lor minuțioase, 
în diferite condiții de lucru și, 
în funcție de rezultate, să se 
aducă corectivele și îmbunătăți
rile necesare pentru a se trece 
aici apoi la introducerea lor în 
fabricația de serie.

Continuînd vizita în întreprin
derea de autocamioane, tovară
șul Nicolae Ceaușescu poposește 
apoi la noua linie de formare și 
turnare a oțelului. Pusă în 
funcțiune de curind, noua linie 
automatizată prezintă un înalt 
grad de tehnicitate și asigură 
importante sporuri de pro
ducție. Ea a fost executată, 
în cea mal mare parte, de chiar 
muncitorii de la Steagul Roșu, 
după orele de program. Este 
prezentată, printre altele, o mo
dernă stație de preparare a 
amestecurilor pentru formare, 
instalație de cea mai înaltă teh
nicitate, executată aici după o 
concepție proprie.

Secretarul general al partidu
lui are cuvinte de apreciere la 
adresa harnicilor muncitori care 
au realizat ăcește performanțe. 
Aceleași aprecieri au fost făcute 
și în secțiile matrițerie și de 
agregate mari, unde tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt înfă
țișate citeva dintre cele mai re
marcabile succese obținute in 
acțiunea de autodotare. Este 
vorba de Unii tehnologice com
plete de mașini-unelte, de utila
je care vor intra în zestrea teh
nică a viitoarelor capacități ale 
întreprinderii, dar și ale altor 
unități ale industriei noastre 
constructoare de mașini. Reține 
în mod deosebit atenția o uria
șă presă, de 5 000 tf, realizată 
în cooperare de unitatea brașo- 
veană, întreprinderea de mașini 
grele din Capitală și firma 
Schloemann, capabilă să execu
te un complex de operații pe 
piese de mare gabarit.

In mijlocul harnicului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni al Întreprinderii de autocamioane „Steagul Roșu"

Vizita la magazinul universal din Brașov — o expresie a grijii deosebite pe care secretarul general al partidului o manifestă fată de 
om și nevoile sale, față de mai buna aprovizionare a populației, față de îmbunătățirea activității comerciale

Fellcitlnd colectivul întreprin
derii de autocamioane pentru 
realizările sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă că unitatea 
dispune acum de o dotare foarte 
bună, de un program de activi
tate la fel de bun. Avînd in 
vedere și valoroasa experiență 
acumulată de colectivul de la 
Steagul Roșu, cincinalul 1976— 
1980 — a subliniat secretarul ge
neral al partidului — trebuie să 
devină cincinalul realizărilor 
tehnice de virf.

întîlnirea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o are apoi 
cu colectivul întreprinderii de 
tricotaje din Brașov este con
sacrată examinării modului cum 
această unitate a industriei 
ușoare își îndeplinește răspun
derile ce-i revin pe linia creș
terii potențialului ei tehnico- 
productiv,. a satisfacerii în con
diții optime a cerințelor pieții 
interne și exportului.

La acest dialog constructiv, 
cu implicații pozitive în planul 

ridicării activității la cote su
perioare, sînt de față cadre de 
conducere din Ministerul Indus
triei Ușoare, ale Centralei de 
specialitate și ale întreprinderii 
brașovene.

Sînt analizate la fața locului 
preocupări și rezultate, noi re
surse și posibilități existente 
pentru sporirea producției și a 
productivității muncii, a efici
enței economice.

Gazdele informează despre 

perfecționările aduse procese
lor tehnologice, despre con
tinua ridicare a nivelului 
calitativ al produselor, despre 
îmbunătățirea structurii mate
riilor prime și valorificării lor 
mai eficiente, despre succesele 
obținute în direcția autodotării.

Aceste realizări se pot vedea 
în secțiile vizitate, unde dom
nește o atmosferă de muncă in
tensă. întregul colectiv se stră
duiește să-și îndeplinească. 

exemplar și ritmic, sarcinile, 
să-și onoreze angajamentul a- 
sumat : înfăptuirea și depăși
rea prevederilor de plan pe a- 
cest an debutînd astfel cu suc
ces in noul cincinal.

Este vizionată apoi o expozi
ție care ilustrează succeșele în
treprinderii în ceea ce privește 
diversificarea producției, crea
rea unbr modele noi, aprecia
te atît în rîndul cumpărătorilor 
noștri, cit și în cele zece țări 
unde ele se exportă.

înainte de a se despărți de 
acest vrednic colectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a adresat 
felicitări pentru felul in care 
a pășit în anul 1976. precum și 
urări de noi succese în reali
zarea planului și a unor pro
duse de calitate cît mai bună.

Muncitoarele. întregul colec
tiv își exprimă hotărîrea fermă 
de a îndeplini și depăși planul 
pe 1976, de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen.

Includerea magazinului uni
versal din Brașov în programul 
vizitei a evidențiat, o dată în 
plus, grija deosebită pe care se
cretarul general al partidului o 
manifestă față de om și nevoi
le sale, față de mai buna a- 
provizionare a populației, față 
de îmbunătățirea activității co
merciale, în sensul moderniză
rii și orientării ei spre satisfa
cerea deplină a cerințelor cum
părătorilor.

Deschis anul trecut, magazi
nul însumează o suprafață co
mercială de 21 500 metri pă- 
trați, oferind, zilnic, brașoveni
lor 65 000 de sortimente : pro
duse alimentara și industriale 
de larg consum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
examinează cu atenție sorti
mentele expuse, precum și mo
dul de organizare a activității 
comerciale, stă de vorbă cu 
locuitorii Brașovului, prezemțl la 
această oră in magazin, le cere 
părerea despre felul în care se 
asigură aprovizionarea, despre 
calitatea produselor.

Subliniind că aprovizionarea 
este bună, cetățenii au împărtă
șit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adtnca lor mulțumire și recu
noștință pentru preocuparea sa 
permanentă față de continua ri
dicare a bunăstării tuturor locui
torilor patriei.

La plecare, secretarul general 
al partidului a apreciat maga
zinul universal ca un complex 

modern, reușit, frumos, bine or
ganizat, care răspunde cerințe
lor și exigentelor populației-.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinderea de 
scule din Rîșnov prilejuiește 
aceeași vibrantă manifestare de 
dragoste din partea miilor de 
muncitori, a locuitorilor orașului.

încă de la început, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
că întreprinderea, care a împlinit 
35 de ani de la intrarea în func
țiune, a constituit, mai ales în 
ultimii ani, baza dezvoltării 
Rîșnovului. Acum, in preajma 
Congresului consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare se raportează 
secretarului general preocupările 
existente aici pentru dezvoltarea 
localității.

Secretarul general atrage aten
ția ca, paralel cu urbanizarea 
localității, a dezvoltării sale in
dustriale. să se continue tradiția 
și experiența bună a Rîșnovului 
în domeniul zootehniei.

La Întreprinderea de scule din 
localitate, dialogul de lucru se 
axează asupra sarcinilor econo
mice, a posibilităților de dezvol
tare și diversificare a produc
ției. Se raportează cu acest pri
lej că unitatea și-a onorat sar
cinile cincinalului precedent în 
patru ani și jumătate, dînd o 
producție suplimentară de peste 
83 milioane lai. în acest context, 
se subliniază preocuparea colec
tivului întreprinderii, a centralei 
și ministerului de resort de a da 
viață uneia din indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu 
formulată cu prilejul precedentei 
vizite : întreprinderea acoperă în 
prezent, în cea mai mare parte, 
necesarul de scule așchletoare 
pentru prelucrarea mecanică a 
metalelor, destinate întreprinde
rilor din țară și încă de acum 
doi ani au început să fie expe
diate produse cu marca uzinei în 
țari cu tradiție în acest domeniu, 
ea Franța, R.F. Germania, El
veția. Aceste preocupări vor sta 
în centrul atenției și în perioada 
1976—1980, eînd volumul produc
ției va crește de circa 2,9 ori 
față de cincinalul abia Încheiat, 
obiectiv la Înfăptuirea căruia vor 
concura realizarea a 11 linii au
tomate și introducerea a 22 de 
noi procedee tehnologice de 
mare randament. In aceeași pe
rioadă, nomenclatorul întreprin
derii va consemna asimilarea 
unor noi produse și moderni
zarea celor existente în propor
ție de peste 90 la sută.

Apreciind rezultatele bune în 
diversificarea producției de scu
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat continuarea eforturilor 
pentru asimilarea unor noi pro
duse de înaltă tehnicitate, pen
tru lărgirea gamei de tipodimen- 
siuni, pentru dezvoltarea pe mai 
departe a sectorului de autduti- 
lare pentru mașini șl instalații 
necesare creșterii și modernizării 
fabricației.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat cu 
satisfacție progresele Înregistrate 
de întreprindere în diversificarea 
și sporirea producției, arătînd că 
a fost creată o bază bună pen
tru creșterea aportului între
prinderii la dezvoltarea indus
triei construcțiilor de mașini în 
cincinalul care a început.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități in
dustriale din municipiul si jude
țul Brașov a constituit pentru 
oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri un puternic stimulent 
al energiilor și inițiativelor crea
toare. Mobilizați de îndemnurile 
secretarului general al partidu
lui, oamenii muncii din acest 
județ cu o pondere însemnată în 
economia țării și-au manifestat 
din nou adeziunea deplină la în
treaga politică a partidului, l-au 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că vor traduce neabă
tut în viață sarcinile ce le revin 
în acest an și în noul cincinal, 
precum și recomandările ce le-au 
fost făcute cu prilejul acestei 
vizite, pentru a spori in conti
nuare contribuția județului și 
municipiului Brașov la progresul 
multilateral al României socia
liste.Industria metalurgică
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Preocupați de traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, de tova- 
,rășul Nicolae Ceaușescu, ca
drele de cercetare șj proiectare 
din industria metalurgică ac
ționează pentru așezarea activi
tății lor pe o concepție nouă, 
strîns legată atît de cerințele 
imediate și de perspectivă ale 
acestei ramuri, cît și ale ramu
rilor beneficiare.

Necesarul mereu crescînd de 
metal pentru industrializarea 
socialistă a țării este asigurat 
din producția internă într-un 
grad tot mai mare. Producția 
de oțeluri aliate și speciale a 
devenit de două ori mai mare 
in 1975 față de 1970. în cincina
lul trecut s-au asimilat o serie 
de noi mărci și sortimente me
talurgice cum sînt : benzi late 
din oțel laminate la cald și la 
rece, table groase din oțeluri 
sudabile cu limită minimă de 
curgere ridicată- pentru con
strucții navale și pentru con
strucții industriale și recipienți 
sub presiune, conducte petro
liere și țevi pentru forajul a- 
dinc, țevi și table subțiri din o- 
țeluri inoxidabile, noi sorti
mente din bare trase, profile 
formate la rece, bare forjate 
din oțeluri de scule, materiale 
autoungătoare din pulberi fe
roase și neferoase etc. Au fost 
asimilate, de asemenea, produse 
metalurgice destinate să asigu
re integrarea fabricației unor- 
mașini și utilaje ce se realizea
ză pe bază de licențe, ca de e- 
xemplu : autoturismul Dacia 
1 300, autocamionul și autobuzul 
Roman, cazanul de aburi Bab- 
cock etc. De asemenea, în do
meniul produselor refractare au

Conf, dr, ing. lancu Drăgan,
director general al Institutului central de cercetări metalurgica

fost asimilate în fabricație pes
te 30 produse noi. Numeroase 
produse ale metalurgiei feroase 
și neferoase, realizate în aceas
tă perioadă, au înlocuit definitiv 
și cu succes importul și au pă
truns in condiții de competitivi
tate pe piața mondială a me
talului.

Conștienți de faptul că rit
murile înalte de dezvoltare pe 
care ni le-am propus depind în 
mare măsură de modul în care 

■ vom ști să ne îndeplinim pas 
cu pas sarcinile care ne revin, 
activitatea de cercetare și dez
voltare în acest cincinal este o- 
rientată spre lărgirea bazei de 
materii prime indigene și valo
rificarea superioară a acestora 
în siderurgie, creșterea capaci
tăților de producție și de pre
lucrare a oțelurilor înalt aliate 
și aliate, creșterea gamei de 
sortimente cu grad avansat de 
prelucrare.

In planul nostru de cercetare 
și dezvoltare tehnologică pentru 
perioada 1976—1980 au fost în
scrise obiective care vizează re
zolvarea problemelor imediate 
și de perspectivă pe toate flu
xurile metalurgice, realizarea a- 
cestora asigurîndu-se cu parti
ciparea largă a specialiștilor din 
cercetare, proiectare, învățămînt 
și producție.

Pentru folosirea în mai mare 
măsură a cărbunilor românești 
în cocserii, planul de cercetare 
și dezvoltare prevede experi
mentarea în fază pilot și indus-

trială a unor noi rețete dă, uti
lizare a cărbunilor energetici și 
smoalelor petroliere ca amelio- 
ranți ai șarjelor de cocsificare.

Reducerea consumului speci
fic de cocs la furnale reprezintă 
una din sarcinile prioritare ale 
Ministerului Industriei Metalur
gice și Institutului central de 
cercetări metalurgice. în acest 
scop se prevede extinderea îm
bogățirii aerului cu oxigen pină 
la 28—30 la sută cu utilizarea 
concomitentă a gazului metan. 
De asemenea, se va extinde u- 
tilizarea gazului metan preîn- 
călzit la furnalul 1 I.V.C. și la 
un furnal de 1 700 m3 de la C.S. 
Galați. O deosebită importanță 
are îmbogățirea conținutului de 
fier în minereuri știind că prin 
creșterea cu un procent a can
tității de fier din minereu se 
obține o reducere a consumului 
specific de cocs cu circa 2 la 
sută.

In ceea ce privește consumul 
specific de metal, indicele ds 
valorificare a metalului' realizat 
în perioada 1971—1975 nu este 
în măsură să ne satisfacă, în- 
trucît sîntem. cu mult în urmă 
față de țările dezvoltate indus
trial. Sarcina de 80 la sută pre
văzută pentru actualul cincinal 
trebuie considerată ca un nivel 
minim. Avem în acest scop un 
program prioritar în căre sînt 
prevăzute sarcini pentru fiecare 
compartiment : cercetare, pro
iectare și producție, în- toate fa

zele tehnologice de elaborare, 
turnare și prelucrare plastică.

Sarcini importante ne revin, 
de asemenea, in domeniul în
noirii producției și al Îmbună
tățirii calității produselor meta
lurgice. în același timp acordăm 
mare atenție acțiunii de stan
dardizare și tipizare, pentru a 
nu permite introducerea în fa
bricație a nici unui produs care 
să nu acopere domenii de uti
lizare noi sau să nu prezinte o 
eficiență economică sporită fa'-
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de produsul pe care 11 va în
locui.

Reînnoirea producției 
export, asigurarea de 
cu performanțe ridicate 
în aceeași măsură și acțiuni de 
înzestrare tehnică în continuare, 
în această direcție Institutul 
central a elaborat programe spe
ciale, aprobate de consiliul de 
conducere al ministerului, din 
care reținem în mod special 
problemele privind dezvoltarea 
capacităților de tratare și dezo- 
xidare în vid a oțelului, intro
ducerea și dezvoltarea proce
deului de extruziune și a fabri
cației de țevi din oțeluri inoxi
dabile, extinderea tratamentului 
termic la produsele siderurgi
ce ș.a.

în acest mod se vor asigura 
condiții ca întreaga producție 
de oțeluri de rulmenți să fie 
realizată în țară, începînd cu a- 
nul 1977. De asemenea, pe a- 
ceastă bază va fi posibilă asi
gurarea unor ritmuri inalte de 
integrare a fabricației de oțeluri 
inoxidabile, oțeluri de scule, a 
oțelurilor pentru forajul foarte

pentru 
produse 

impun

adînc sau oțelurilor pentru or
gane de asamblare. Rezolvarea 
lucrărilor de cercetare și pro
iectare din planul pe anpl 1976 
vizează acoperirea in proporție 
de 88,9 la sută cu tehnologii de 
concepție proprie, a necesarului 
de tehnologii pentru programul 
de investiții din industria me
talurgică pentru acest cincinal.

După cum este cunoscut, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a trasat sarcina de a dezvol
ta activitatea de realizare prin 
microproducție a unor produse 
speciale, de Înaltă performanță, 
cerute în economie, urmind ca 
în acest scop în actualul cinci
nal să se finalizeze executarea 
unei noi platforme, cu o pro
ducție globală de mare valoare.

Pentru aducerea la îndepli
nire în bune condiții a acestor 
sarcini complexe întreaga ca
pacitate umană și materială a 
Institutului central de cercetări 
metalurgice este pregătită și 
antrenată in introducerea teh
nologiilor moderne de fabrica
ție pe toate fluxurile producției.
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STUDENTI

CERCETĂTORI
Cincinalul revolu

ției tehnico-științifice 
a debutat sub bune 
auspicii și in dome
niul activității de 
cercetare . științifică 
studențească. La A- 
cademia de studii 
economice din Bucu
rești, unde — 
rită profilului 
zultatele pot 
cel puțin la 
vedere, mai 
spectaculoase,
marcă o bună orga
nizare și direcționa
re a programelor de

dato-
— re- 
părea, 
prima 
puțin 

se re-

• CERCETĂTORII insti
tutului de geologie al 
Academiei de științe a 
U.R.S.S. consideră că micro
organismele străvechi au 
luat parte la formarea zăcă
mintelor multor minereuri u- 
tile. Ei au descoperit în cele 
mai vechi roci terestre mi
croorganisme de acum 3 
miliarde de ani. Descom- 
punînd rocile, microorganis
mele au acumulat în scoarța 
terestră carbonul, care este 
o componentă a combustibi
lilor minerali. Așa se explică 
zăcămintele mari de minere
uri de fier din Ucraina și 
Australia, precum și conglo
meratele aurifere din Africa 
de Sud. _ __  _____ . ___

• ÎN R.S. CEHOSLOVACA ȘUL KOLOMNA, din apro- 
se construiește un nou tip piere de Moscova, se constru- 
de autocamion pentru mediul iește cea mai puternică lo- 
rural, cu o capacitate de 10— comotivă din

12 tone. Camionul va fi do
tat cu 
schimb cu destinație diferită 
(pentru transportul plantelor 
rădăcinoase, cerealelor etc.).

• PE INSULA VEST- 
GERMANA Sylt din Marea 
Nordului a fost montat un 
dispozitiv eolian de mici di
mensiuni in scopul utilizării 
vînturilor puternice care bat 
în această zonă. Dispozitivul 
este format din două rotoare 
coaxiale cu diametrul de 11 
metri, care se rotesc în sens 
contrar, și un generator pro
iectat special în acest scop. 
Dispozitivul eolian produce 
suficient curent pentru a a- 
limenta cinci apartamente.

O LA UZINA DIN ORA-

citeva caroserii de

lume pentru

trenurile de pasageri. Noua 
locomotivă, de tip Diesel, 
va avea 6 000 C.P. într-o sec
țiune și va fi folosită in pri
mul rînd pe căile ferate pen
tru viteze mari din regiunile 
centrale ale U.R.S.S.

• SPECIALIȘTII UZINEI 
„Cristal“ și de la organizația 
economică „Orgahim“ au 
reușit să obțină colofoniu 
sintetic din produse petrolie
re. Prin calitățile sale, colo- 
foniul sintetic este în multe 
privințe superior celui natu
ral obținut din rășină, și 
servește ca materie 
pentru industria celulozei 
hîrtiei.

• O EXPERIENȚA 
FECTUATA de General 
lectric Cy, pentru a testa 
un nou procedeu de comuni
cații prin satelit, a dovedit 
eficacitatea acestuia. Noul

primă 
Și

E- 
E-

procedeu permite comuni
carea instantanee prin voce, 
telex și ecran de televizi
une. Testul a dovedit, de ase
menea, că determinarea po
ziției navelor se poate face 
cu o precizie nemaiintilnită 
în numai citeva minute față 
de citeva ore în cazul meto
delor tradiționale atunci cînd 
condițiile atmosferice nu 
sînt favorabile.

• IN R.P. CHINEZA, in 
apropiere de Șanhal, se află 
în construcție un gigantic 
complex petrolier. în același 
timp se construiește prima 
conductă petrolieră impor
tantă din țară. Producția chi
neză de petrol, care este ac
tualmente de 80 milioane de 
tone, va atinge, astfel, 200 
milioane tone in 1980.

\ 
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activitate a cercuri
lor. La baza comuni
cărilor științifice, in 
planul cercetării, stă 
buna adaptare la 
procesul de produc
ție al întreprinderi
lor în care studenții 
facultății efectuează 
practica productivă. 
Se tinde către o in
tegrare din ce în ce 
mai bună, estimln- 
du-se ca încasările 
obținute din contrac
tele onorate de stu- 
denți să 
milioane lei 
1976.

Ceea ce-i 
îndeosebi pe 
este faptul că acum, 
mai mult decit ori- 
cînd, rezultatele cer
cetărilor proprii pot 
fi rapid experimen
tate și puse în apli
care, în măsura în 
care se dovedesc a 
fi eficiente în chiar 
instituțiile sau între
prinderile unde exe
cută practica. Astfel, 
studenții anului V In
formatică al Facultă
ții de 
statistică, 
cu Bogdan și 
mon 
reușit 
punct 
calcul 
Academia de 
economice 
grame aplicative pen
tru calculatorul I B M, 
descoperirea avînd 
certe perspective. De 
asemenea, munca în 
comun are o mare 
însemnătate, în direc-

atingă 6,5
in anul

bucură 
studenti

cibernetică și 
Teodores- 

Solo- 
Gheofghe, au 

să pună la 
la Centrul de 
de pe lingă 

studii 
noi pro-

fia realizării unul 
circuit informațional 
eficace și a formă
rii, încă din cadrul 
facultății, a unor con
cepții ce pot In pers
pectivă cimenta vii
toare colective de in
ventatori. Colectivul 
alcătuit din studenții 
anului V Informatică, 
Cristoloveanu Ion, 
Duna Nicu și Vlăduț 
Ion, sub îndrumarea 
asistentului Ion Odă- 
gescu, au adus im
portante îmbunătățiri 
sistemului de progra
mare al calculatoru
lui, care in fiecare 
an triază rezultatele 
candidaților la exa
menul de admitere 
in cadrul Academiei 
de studii economice.

Potrivit 
restructurări 
țămlntului 
economic se
continuare in vedere 
tot mai mult încura
jarea activității prac
tice de cercetare, ast
fel incit la termina
rea facultății să nu 
se mai pună proble
ma unui timp de a- 
comodare cu locurile 
de muncă unde ab
solvenții sint repar
tizați.

recentei 
a învă- 
superior 
are in
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Sute de milioane de copii 
victime ale inechităților din lume

ORIENTUL APROPIAT

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate al O.N.U

Miercuri 
dezbaterile 
blemei palestiniene.

după-amiază. în Consiliul de Securitate au continuat 
asupra situației din

Reprezentantul Libiei, Mansur 
Kikhia, a apreciat in cuvîntul 
său hotărirea Consiliului de 
Securitate de a invita reprezen
tanții Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei ca reflectînd a- 
tit schimbările profunde care au 
avut loc în opinia membrilor 
organizației internaționale față 
de problema palestiniană, cit și 
răspunsul favorabil dat cererilor 
pentru respectarea drepturilor 
legitime ale poporului palesti
nian.

Subliniind aceeași idee, amba
sadorul Sudanului, Mustafa Me
dalii, a declarat că Adunarea 
Generală a O.N.U., adaptîndu-se 
la circumstanțele în schimbare 
și la realitățile noi din Orientul 
Mijlociu, a reafirmat drepturile 
legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul la auto
determinare, independență na
țională și suveranitate ; ca atare 
— a spus vorbitorul — a sosit 
timpul ca și Consiliul de Secu
ritate să adopte aceeași atitu
dine pozitivă.

Ambasadorul Bulgariei la Na
țiunile Unite, Ghero Grozev, a 
insistat asupra opiniei că stătu 
quo-ul din Orientul Mijlociu 
nu poate constitui un substitut 
al unei păci juste și durabile, 
bazată pe rezoluțiile Consiliului 
de Securitate și Adunării Gene
rale care trebuie aplicate în 
totalitatea lor și de către abso
lut toate părțile interesate. In 
context, vorbitorul s-a pronun
țat în favoarea reluării cît mai 
curînd posibil a Conferinței de 
pace de la Geneva, cu partici
parea tuturor reprezentanților 
popoarelor din Orientul Mijlo
ciu.

Reprezentantul Tunisiei la 
O.N.U., Rachid Driss, a subli
niat datoria Consiliului de Secu
ritate de a adopta o decizie în 
care să se specifice clar două 
puncte esențiale — retragerea 
completă a trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate 
prin forța armelor și măsuri 
pentru crearea unui stat arab 
palestinian, independent și su
veran.

Reprezentantul Ungariei, Imre 
Hoilai a relevat necesitatea 
convocării cit mai curind posi
bil a Conferinței de pace de la 
Geneva la care să se asigure 
participarea, în condiții de depli
nă egalitate, a tuturor părților

interesate, inclusiv a reprezen
tanților Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei.

Henryk Jaroszek, reprezen
tantul Poloniei, a declarat că po
ziția țării sale față de proble
mele aflate în dezbaterea Consi
liului de Securitate are la bază 
retragerea Israelului în interio
rul granițelor sale, crearea unui 
stat palestinian și asigurarea 
dreptului la existență, în cadrul 
unor granițe sigure și recunos
cute, pentru toate statele din 
regiune, fără nici o excepție.

Reprezentantul Algeriei, am
basadorul Abdellatif Rahal, a 
subliniat că chestiunea palesti
niană este parte inseparabilă a 
problemei Orientului Mijlociu. 
El a arătat că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei este 
reprezentantul legitim al po
porului palestinian, relevînd tot
odată. dreptul refugiatelor pa
lestinieni de a se întoarce la ca
sele lor, de a primi compensații 
materiale. Nu poți recunoaște 
interesele poporului palestinian, 
arăta vorbitorul, fără a recu
noaște drepturile sale legitime 
și, dacă se recunoaște exis
tenta acestui popor, trebuie re
cunoscut implicit șl dreptul său 
la un stat propriu, independent 
și suveran.

timp 
curs

1.108 
millions

1.391 
millions

Orientul Mijlociu, inclusiv a pro-

RÉGIONS MOINS DÉVELOPPÉES (chaque figurine représente 100 millions d'enfants)

Situația din Liban
Președintele Libanului, Su

leiman Frangieh, a anunțat, joi, 
că părțile interesate au convenit 
asupra unui nou acord de în
cetare a focului și a principii
lor fundamentale pentru o so
luționare politică a conflictului, 
care se menține de nouă luni 
în această țară.

In declarația prezidențială se 
arată că acordul prevede for
marea unui comitet militar su
prem care să supravegheze în
cetarea luptelor și revenirea la 
viața normală. Comitetul, indi
că declarația, include reprezen
tanți ai forțelor armate ale 
Libanului, Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, precum 
și ai forțelor armate siriene.

în aceeași zi, s-a anunțat in
trarea în vigoare, cu începere 
de la ora 18,00 G.M.T., a acor
dului de încetare a focului.

a principalelor economii occidentale
Previziuni ale O. E. C. D

Principalele economii occiden
tale vor cunoaște, în acest an, o 
creștere de aproximativ 4 la 
sută, după un declin de 2 la 
sută. înregistrat anul trecut. 
Concomitent cu această „creș
tere moderată“, rata medie a In
flației s-ar putea reduce de la 
10,5 la sută la 8,5 la sută, dar, în 
același timp, ar putea să aibă loc 
o oarecare creștere a șomajului. 
Acestea sînt principalele previzi
uni ale Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
— O.E.C.D., publicate în revista 
sa semestrială „Economic Out- 
look".

O.E.C.D. prevede, de aseme
nea, pentru anul în curs, un de-

pe scurt
• PREȘEDINTELE Comitetu

lui special al O.N.U. pentru 
apartheid, Jeannc Martin Cissee 
(Guineea). a protestat împotriva 
intervenției forțelor sud-africane 
în Angola. Luînd cuvîntul 
in cadrul reuniunii Comitetului, 
Jeanne Martin Cissee, a cerut 
retragerea imediată a trupelor 
sud-africane din Angola, ară- 
tind că nu există nici o rațiune 
care să justifice acest nou act 
de agresiune ai regimului mi
noritar rasist de la Pretoria.

ficit in materie de cont curent 
al țărilor membre în valoare de 
17,5 miliarde dolari, după un 
deficit de numai 6 miliarde do
lari înregistrat în 1975 și aver
tizează că o serie de țări în curs 
de dezvoltare care nu sint pro
ducătoare de petrol încep să fie 
confruntate cu serioase dificul
tăți în privința plăților.

Ritmurile de creștere ale 
Franței și R.F.G. ar putea atinge 
3—3,5 la sută, dar cele ale Ma
rii Britanii și Italiei numai 2 
la sută sau chiar mai puțin. în 
cazul Marii Britanii se prevede, 
pină la sfîrșitul anului 1976, o 
creștere în continuare a șoma
jului pină la un nivel de apro
ximativ 1,5 milioane de oameni 
(6,5 la sută din forța de muncă) 
dar și o încetinire „apreciabilă“ 
a inflației.

Publicația recomandă o stra
tegie „pe etape“, în care dez
voltarea să fie condusă de acele 
țări care au situații comparativ 
favorabile în domeniul prețuri
lor și balanței de plăți, cum ar 
fi S.U.A., R.F.G. și Japonia. A- 
ceste țări ar trebui să lase timp 
politicii lor de redresare pentru 
a-și arăta efectele, iar Marea 
Britanie și Italia ar trebui să-și 
concentreze eforturile asupra 
reducerii inflației și să se bi- 
zuie pe o creștere determinată 
de exporturi.

• ÎN întreaga Italie, organi
zațiile Partidului Comunist Ita
lian sărbătoresc în aceste zile 
cea de-a 55-a aniversare de la 
fondarea P.C.I.
• PREȘEDINTELE FILIPI- 

NELOR. Ferdinand Marcos, a 
anunțat constituirea unui Consi
liu legislativ consultativ — or
ganism din care urmează să 
facă parte conducători ai con
siliilor regionale, membri ai gu
vernului, precum și reprezen
tanți ai șefului statului.

Ce- 
do- 
de

• ÎNTREGUL teritoriu al 
hoslovaciei continuă să fie 
minat de o vreme deosebit 
capricioasă care, după afirma
țiile meteorologilor, nu s-a in- 
tilnit de multe decenii în a- 
ceastă parte a Europei. Ploaia, 
însoțită de descărcări electrice 
— fenomen neobișnuit pentru 
luna ianuarie — se transformă 
pe dată în viscol. In timp ce 
în Munții Tatra zăpada căzută 
In ultimele zile a blocat circu
lația pe mari porțiuni, izolind 
stațiuni de odihnă, in Cehia și 
Moravia se menține de mai 
multe zile pericolul inundațiilor. 
Pe de altă parte, vintul, care 
bate în rafale puternice din pri
mele zile ale anului, a pricinuit 
mari pagube.

pe scurt

• Trei din patru copii din lume trăiesc în țări în care nivelul venitului pe persoană este sub 200 dolari a- 
nual * Cel puțin 100 milioane de copii de vîrstă școlară nu sînt cuprinși în sistemul de învățămînt • O tonă 
de alimente concentrate, ce poate asigura hrana a 20 de copii, pe timp de un an, costă 500 dolari • In Africa, o 
campanie largă de eliminarea mușteiȚețe poate face posibilă o producție suplimentară de carne de 1,5 milioane 
tone pe an, cu un spor de proteine ce ar putea salva viețile a milioane de copii • 300 milioane de copii pînă la 
cinci ani suferă de o formă sau alta de subnutriție • Un caiet de clasă —0,30 dolari, o duzină de creioane — 0,19 
dolari, un echipament complet de tîmplărie pentru dotarea unui atelier într-o școală — 200 de dolari • Intr-o 
oră se cheltuiesc pe glob în scopuri militare 34,2 milioane dolari, se nasc 12 000 de copii în țările in curs de dez
voltare • Prețul unui bombardier este echivalent cu 30 de clădiri de școală sau cu două spitale complet utilate. 
• Un portavion înghite deodată costul alimentelor ce sînt necesare pentru 2 milioane de copii pînă în anul 
2000 • Un crucișător costă cît o mare uzină • Un submarin costă cît 55 000 tone de carne de cea mai bună ca
litate • Un tanc costă cît o școală • Pentru echiparea unui soldat se cheltuiesc fonduri de 80 de ori mai mari 
decît pentru instruirea unui copil • Pentru războaie s-a cheltuit în timp de 5 500 de ani o sumă valorînd cît un 
inel de aur, ce ar putea înconjura Pămîntul la Ecuator, avînd o lățime de 161 metri și o grosime de 10 metri.

100 000 000 
în urmă 
amplifi- 
situația 

copiilor,

Sintem vinovați pentru numeroase erori ți 
greșeli, dar cea mai gravă crimă este abando
narea copiilor, izvorul vieții. Multe din lucrurile 
de care avem nevoie pot aștepta. Copilul nu 
poate. Este momentul cind i se formează oasele 
și singele, cind i se dezvoltă simțurile. Lui nu-i 
putem răspunde să aștepte ziua de miine. El 
așteaptă ASTĂZI". Citatul, aparținînd poetei chi
liene Gabriela Mistral, laureată a Premiului No- 
bel, poate fi parcurs în circa 15 secunde, 
în care s-au născut 50 de copii în statele în 
de dezvoltare...

Să facem, așa cum ne propune una din 
șurile difuzate de Fondul Națiunilor Unite
tru Copii, un salt de 15 ani în viitor, pâstrînd 
condițiile lumii de astăzi, și să aflăm ce se va 
întîmpla cu acești copii.

— 10 din ei vor muri înainte de a împlini 
un an ;

— din ceî 40 care vor supraviețui, 30 nu vor 
putea beneficia de o asistență medicală cores
punzătoare pe toată durata copilăriei ;

— un număr echivalent vor suferi de subnutri
ție, iar șansa lor de viață va fi de 20-40 de ori 

mai redusă decît a unui copil din țările avansate;
Potrivit calculelor, numărul copiilor care vor 

cunoaște asemenea condiții de viață nu va în
ceta să crească pînă la sfîrșitul secolului. Feno
menul în sine, cu toată gravitatea sa, nu se da
torează pur și simplu lipsei de interes a statelor 
respective, care-și consacră în medie 35 la sută 
din venitul național copiilor și adolescenților, 
însă sumele reale sînt departe de a satisface 
cerințele, datorită nivelurilor de dezvoltare, conse
cința îndelungatei perioade de dominație și ex
ploatare străină.

Evoluția populației cuprinse intre 0-15 ani, în țările in curs de dezvoltare, in 
(calcule estimative efectuate de U.N.I.C.E.F.).

Malnutriția este cauza princi
pală a mortalității infantile in 
statele în curs de dezvoltare. Se 
apreciază că aproximativ 300 mi
lioane de copii pină la cinci ani 
suferă de o formă sau alta de 
subnutriție și că 11 milioane — 
cel puțin — sînt atit de grav a- 
tinși, incit dezvoltarea lor fizică 
și mentală riscă să fie limitată 
prin efecte ireversibile, iar un 
număr egal suferă de o puter
nică lipsă de vitamina A, care-i

poate duce, pentru totdeauna, la 
pierderea vederii.

Potrivit specialiștilor, dieta zil
nică pentru un om trebuie să 
c prindă intre 2 300—2 700 calo
rii. tn statele în curs de dezvol
tare media numărului de calorii 
pe zi este cu 1000 sub normal, 
cei mai afectați sînt copiii, în 
special pînă în cinci ani, orga
nismul lor nefiind adaptat unei 
alimentații de joasă calitate, cu 
un conținut 
și vitamine.

deceniul 1970-1980

redus in proteine

Cifra, cu 
mai mare decît 
cu un deceniu, 
că și mai mult 
îngrijorătoare a 
viitorul unui număr im
presionant de state afla
te în curs de dezvol
tare. Statisticile repro
duc, în limbajul sec al 
datelor, imagini alar
mante. Din lipsă de fon
duri, de asistență tehni
co sau cadre pedago
gice, mii de proiecte 
privind dezvoltarea și in
tensificarea învâțămîntu- 
lui în aceste țări sînt 
abandonate. Școlile e- 
xistente în perimetrul ur
ban devin neîncăpâtoa- 
re pentru migrația con
tinuă spre orașe. “ 
statistice exacte 
pentru anul 1970, 
de 785 milioane

Date 
redau, 

cifra 
de a- 

nalfabeți. In ceea ce pri
vește repartiția pe conti
nente, cel mai ridicat 
procentaj îl dețin Asia
— 46,8 la sută și Africa
— 73,7 la sută. In țările 
în curs de dezvoltare,

studenții reprezintă 4,2 
la sută din numărul ti
nerilor între 20—24 de 
ani, față de 23,6 la iută 
în țările dezvoltate, 
cest ultim indicator con
firmă previziunile po
trivit cărora decalajele, 
care împart lumea în 
țări sărace și țări boga
te, în cazul in care nu 
vor fi adoptate măsuri 
urgente, se vor adinei și 
mai mult.

In secolul descoperiri
lor uimitoare - al cuce
ririi spațiului cosmic, al 
primilor pași pe Lună, 
vitezelor supersonice, 
calculatoarelor electro
nice, dar și al irosirii u- 
unor uriașe fonduri în 
vederea producerii mij
loacelor de nimicire ne- 
maiîntilnite pină acum 
— omenirea nu reușește 
să pună capăt uneia 
dintre cele mai condam
nabile inechități : nești
ința de carte, consecin
ță a stării de subdezvol
tare economică și so
cială, care lovește zeci 
și zeci de popoare.

A-

ulti statistica sănătății
90 Ia sută din 

populația țărilor în 
curs de dezvoltare 
nu beneficiază nici 
de cele mai elemen
tare servicii sanita
re. Șapte din zece 
nașteri au loc în 
absența unui cadru 
medico-sanitar. De
cesele copiilor sub 
cinci ani reprezintă 
30—40 la sută din 
totalul deceselor din 
țări în curs de dez
voltare și numai 
4—9 la sută într-o 
țară industrializată, 
în pofida unor e- 
forturi la nivel na
țional și internațio
nal, bolile trans
misibile fac ravagii 
în rîndul copiilor. 
Tuberculoza, palu- 
dismul, lepra, tra- 
choma, xeroftalmia 
— cele mai comu
ne boli — amenință 
viața a sute de mi-

curs de

• 30-40 la sută 
din copiii aflați în 
țările in 
dezvoltare mor îna
inte de a împlini 
cinci ani ; în timp 
ce în statele in
dustrializate nivelul 
este de 4-9 la sută 
• Un tub cu poma- 
dă antibiotică cos
tă 0,05 dolari. Un 
termometru 
dolari, iar
capsule cu polivi- 
tamine — 1,60 
lari © 90 la 
din populația 
lor în curs de
voltare nu benefici
ază de servicii sa-

0,30
1 000

do- 
sută 
țări- 
dez-

lioane de copii. De 
cele mai multe ori 
un vaccin, o doză 
de penicilină sau o

cură scurtă de vita
mine pot înlătura 
un asemenea peri
col.

nitore,

: CONSFĂTUIRE PRIVIND
ORGANIZAREA ALEGERILOR GENERALE

La Hanoi a avut loc o consfă
tuire a membrilor Cancelariei 
primului ministru al R. D. Viet
nam și a Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam, 
în cadrul căreia au fost dezbă
tute probleme legate de viitoa
rele alegeri generale pentru A- 
dunarea Națională a întregului 
Vietnam reunificat.

reuniunii, Xuanîn cadrul
Thuy, secretar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Co
mitetului permanent 
Naționale a R. D. 
subliniat importanța 
viitoarelor alegeri, 
că ele vin să confirme dorința 
întregului popor vietnamez de a 
se edifica un Vietnam unic, so
cialist. Vorbitorul a adresat or
ganelor de partid și administra
tive ale R. D. Vietnam, organi
zațiilor de masă și obștești ape
lul de a depune activitatea po
litică și organizatorică necesară 
desfășurării cu succes a alege
rilor.

al Adunării 
Vietnam, a 
deosebită a 
menționind

TINERETUL LUMII

Acordînd UNICEF Premiul Nobel pentru 
pace în 1965, Comitetul de decernare decla
ra : „Dacă dorim să trăim în pace, va tre
bui să începem prin a ne ocupa de soarta 
copiilor“. De atunci, situația a sute de mi
lioane de copii, departe de a se ameliora, a 
continuat să se agraveze. Foametea, bolile 
și analfabetismul le pun în pericol viața, 
dezvoltarea armonioasă. Lichidarea subdez
voltării, ca cerință primordială a realizării 
unei noi ordini economice și politice mon
diale — pentru înfăptuirea căreia România

depune eforturi perseverente — va putea, 
în final, să ducă la eradicarea acestor ano
malii, consecințe ale unor relații anacro
nice, în contradicție flagrantă cu năzuințele 
tuturor popoarelor de a trăi într-o lume mai 
bună și mai dreaptă.

...Mai mult de 1 200 milioane de copii 
trăiesc în prezent în țări în curs de dez
voltare. Fiecare din ei are dreptul la ziua 
de mîine — un miine care, inevitabil, ar 
trebui să înceapă astăzi.

IOAN TIMOFTE

Aceeași dorință de cunoaștere, de pătrundere in tainele vieții și materiei : unii cu mijloace din 
cele mai rudimentare, alții, cu tehnica electronică cea moi avansată.

700000 de tineri

someri in Franto
J

francezi 
dacă po- 
domeniul 
lucru nu
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VÎNĂTORII de INCENDII : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; ......... “ .....
11.15; 
vorit 
18,15;

KARENINA: Viitorul
18; 20).

• „NESSIE“ VA FI „NAȚIONALIZAT“ ? Monstrul de la „Loch 
Ness“ va beneficia, „dacă există“, de protecție guvernamentală, 
a declarat secretarul de stat britanic pentru Scoția, Williani Ross, 
in Camera Comunelor, pentru a liniști pe deputății ce se tem pen
tru viața acestuia. Se apreciază că presupusul animal preistoric 
ar fi periclitat datorită faptului că somonii, care ar constitui 
principala sa hrană, se împuținează pe zi ce trece din cauza 
pescuitului. O serie de deputați au cerut chiar „naționalizarea“ 
lui Nessie • TRENURI ATACATE In ITALIA. Trei bandiți 
mascațl și înarmați au atacat miercuri un tren poștal în apro
pierea orașului Reggio dl Calabrla. După o primă evaluare, ei ar 
fi intrat In posesia a 100 milioane de lire. Un alt tren, de data 
aceasta de mărfuri, a fost atacat în regiunea Caserta, la nord de 
Napoll, de mai multe persoane înarmate • PORCI PITICI PEN
TRU... SPAȚIUL COSMIC ! La capătul unor îndelungate expe
riențe și al unui proces de selecție riguros, doi cercetători japo
nezi au obținut o rasă de porci de dimensiuni reduse, circa 30 
de kilograme greutate șl 50 de centimetri lungime, fiind cei mai 
mici din lume. Exemplarele din noua rasă sint de culoare nea
gră și au urechile mult mai mari. Cercetătorii japonezi au în
treprins această acțiune la cererea specialiștilor de la N.A.S.A., 
care vor să trimită purceii în spațiul cosmic cu ajutorul viitoarei 
nave spațiale americane, care ăr urma să fie lansată în 1980. 
Specialiștii americani apreciază că organismul porcului este mai 
potrivit pentru experiențele în spațiu decît al cîinelui sau al 
maimuței, mai ales în condițiile imponderabilității. De asemenea, 
studierea efectelor acestui fenomen asupra porcilor ar fi mult 
mai utilă, deoarece multe organe Interne se aseamănă cu cele 
ale omului « GAZE LICHEFIATE IN LOC DE BENZINA. La 
Moscova se află în circulație cîteva mii de automobile echipate 
cu motoare care utilizează gaze lichefiate. In următorii doi-trei 
ani, numărul lor va atinge 35 000. In actualul cincinal. în U.R.S.S. 
va fi extinsă în mare măsură producția unor asemenea mijloace 
de transport auto. Avantajele sînt considerabile : reducerea (de 
trei ori în comparație cu motoarele cu benzină) a toxicității ga
zelor de eșapament și diminuarea uzurii motorului. Primele lo
turi industriale de astfel de autocamioane au fost livrate anul 
trecut de uzinele din Moscova și Gorki.

Comitet popular 
revoluționar la Saigon
în cadrul unei ceremonii des

fășurate la Saigon, Comitetul 
administrativ militar al orașului 
a încredințat puterile sale Comi
tetului popular revoluționar, al 
cărui președinte este Vo Van 
Kiet — anunță agenția V.N.A.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, generalul Tran Van Tra, 
președintele Comitetului admi
nistrativ militar al orașului Sai
gon, a scos în evidență eforturile 
luptătorilor forțelor de eliberare 
și ale populației în lupta împo
triva fostei administrații reac
ționare, pentru menținerea acti
vităților în acest oraș cu o 
populație de peste 4 milioane 
locuitori, pentru edificarea unei 
noi societăți libere și drepte, a 
unei noi administrații și a unei 
noi ordini în care poporul să 
fie stăpînul propriului său 
destin.

700 000 de tineri 
nu au de lucru, iar 
litica actuală în 
ocupării mîinii de 
se va modifica, în toamna
acestui an numărul șomerilor 
în rîndul tineretului se va 
ridica la un milion, scrie în 
ziarul „L’Humanité“ Georges 
Seguy, secretarul general 
Confederației Generale 
Muncii (C.G.T.).

încercările zadarnice de 
primi unul 
locuri de muncă ce se oferă, 
refuzurile repetate, arată se
cretarul general al C.G.T., 
provoacă în rîndul tinerilor 
un sentiment de frustrare și 
disperare. Nu este greu de 
înțeles 
care o 
mii de 
despre 
să le garanteze dreptul la 
muncă, adaugă el.

Deoarece în cercurile ofi
ciale s-a creat un adevărat 
„complot al tăcerii“ in jurul 
problemei șomajului în rîn
dul tineretului — relevă 
Georges Seguy —, Confede
rația Generală a Muncii a 
hotărît să convoace pentru 
data de 11 martie o conferin
ță reprezentativă care să ia 
în discuție această spinoasă 
problemă.

al
a

a
dintre puținele

drama cotidiană pe 
trăiesc aceste sute de 
tineri și ce gîndesc ei 
o societate incapabilă

, îf y il.lt), lt),uU , J.U f
20,30); București (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Fa- 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30).

SFERE
(orele 9; 
20,15).

LOTTE 
(orele 9; 
20,15).

COLȚ ALB: Festival 
11,15; 13,30; 16; 18,15 ~
vița (orele 9; 11,15; 13,ou, w; xo,io;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20)

PATIMA: Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45); Feroviar 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Modern (orele 9; 11.15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30); Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL: Victoria (orele 9,15; 
11,30; 14; 16; 18,15; 20,15); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGEN
TINEI: Central (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Moșilor
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,30; 18;
20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI: Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ALARMA ÎN
(orele 11,30;
19.30. La ora 9 — 
copii; Arta (orele 
Volga (orele 9,30;
20).

PIRAȚII DIN
Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30. 16; 18.15; 20,30); Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15: 20,30).

CURSA: Dacia 
13.30; 15.45; 18; 
(orele 9; 11,15; 
20,15).

J. D. CAHILL:
11,15; 13,30; 15,45;

DE FOC:
11,15; 13,30;

Timpuri Noi 
’ 15.45; 18;

LA WEIMAR:
11,15; 13.30:

Lumina
15.45; 18;

(orele 9;
20,30) ; Gri- 

13,30; 16; 18,15

DELTA: Doina 
13,30; 15,30; 17,30;

program pentru 
15.30; 17,45; 20); 
11,30; 14: 16; 18;

METROU: Casa

(orele 9; 11,15;
20.15) ; Floreasca 
13,30; 16; 18,15;

Aurora (orele 9; 
18; 20,15); Tomis

ornjrrii «si ADMINISTRAȚIA: București Piața „Scinteti" Tel: 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale Și difuzoril din Intreprlnaeri șl Instituții Cit£â£îto străinătate pol“face abonamente prin ILEX1M - Departamentul export-import presă București, Calea Grivitel nr. «4-6» P.O.B. - 2601, telex i 011631.

(orele 9;
20.15).

ANNA
(orele 16;

CUM SA-L ÎNECAM PE DOC
TORUL MRACEK: Unirea (orele 
16; 18; 20)

MARELE GATSBY: Bucegl (ore
le 13,30; 16,15; 19); Popular ' 
15,30; 19).

CERCUL MAGIC: Lira
15,30; 18; 20,15); Glulești 
15,30; 18; 20,15).

EVADATUL: Drumul Sării (ore
le 15,30; 18, 20,15); Cotroceni (ore
le 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15).

SPLENDOAREA PULBERII: Fe
rentari (orele 15,30; .18; 20.15),

FERMA LUI CAMERON: Munca 
(orele 15,45; 18: 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Pacea 
(orele 14; 16; 18: 20).

OCHII SHIVANEI: Cosmos (ore
le 13,30; 16,15; 19,15).

MASTODONTUL: Crîngașl (ora 
17).

ALEXANDRA ȘI
Progresul (orele 16;

SEARA CELEI DE
Flacăra (orele 15,30;

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Ra- 
hova (orele 15,45; 18; 20,15).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT 5 
Vitan (orele 16: 18; 20).

(orele

(orele 
(orele

infernul: 
18; 20).
A 7-A ZILE: 
18; 20).

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19 ; Tea
trul de Operetă : VOIEVODUL ȚI
GANILOR — ora 19,30; Teatrul 
Național (Sala Mare) : PERIPEȚI
ILE BRAVULUI SOLDAT SVEJIC
— ora 19,30; (Sala Mică) : IMBLIN- 
ZIREA SCORPIEI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAME AU — ora 19; (Sala 
Studio) : AZILUL DE NOAPTE — 
ora 19: Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30; (Sala Studio) : 
HAMLET — ora 19; Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 19,30; Teatrul Ciulești: 
FOTBAL (premieră) — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : MITICA

— Tiparul i Combinatul poligrafo „Casa Scinteli*1.

POPESCU — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE — ora 
19.30; (Sala Victoria) : CAVALCA
DA COMEDIEI — ora 19,30; Stu
dioul I.A.T.C. : SIMPLE COINCI
DENȚE — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : PĂPUȘĂ CU PICIORUL 
RUPT ȘI PUFUȘOR ȘI MUSTĂ
CIOARĂ — ora 10; Teatrul Mic : 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR- 
REN — ora 19,30; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : POVESTEA 
TIMPULUI PIERDUT — ora 17; 
(Sala Academia) : UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NĂTAFLEȚ — 
ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : PE ACEST PAMtNT — 
ora 19.30; Circul București : CAR
NAVALUL RlSULUI — ora 19,30,

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri : Pre
da Buzescu. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Film artistic : „Veronica se în
toarce“. Premieră TV. 21,20 Mal 
aveți o întrebare 7 Dialogul om- 
computer (II). 22,00 Interpretul
preferat : Păunița Ionescu. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Tineri soliști de 
muzică populară. 17,30 Ancheta T. 
„Să facem mal mult și mai bine". 
18,05 Ritm șl melodie cu formația 
Valențiu Grigorescu. 18,20 Viratele 
peliculei. 19,20 1001 de seri : Preda 
Buzescu. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Treptele afirmării. Formații came
rale ale Conservatorului „Clprian 
Porumbescu". 20,30 Viața economi
că a Capitalei — Din activitatea 
UCECOM. 20,50 Opereta în... rit
muri moderne. 21,05 Telex. 21,10 
Reportaj TV : Expediția H-75 nu a 
fost o aventură. 21,25 Teatru scurt : 
„Procesul lui Horia“ de Al. Vol- 
tln. 22,10 închiderea programului.
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