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0 CERINȚĂ DE BAZĂ A ÎNALTEI EFICIENȚE ECONOMICEJURNAL 
DE ÎNTRECERE

• LA PARAMETRII 
PROIECTAT!

La fiecare loc de muncă, Întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște. Tinerii muncitori îl ascultă cu multă atenție pe Sandu
I. Vasile, Erou al Muncii Socialiste, care dă indicațiile necesare montării panourilor de automatizare 

a cuptoarelor de foraje.

Instalația de apă oxigenată, 
?tapa a 2-a. de la întreprin
derea chimică Dudești din 
Capitală, intrată in funcțiune 
in ultima zi a anului trecut, 
și-a atins parametrii proiec
tați Ia mijlocul lunii februa
rie, cu trei luni înainte de 
termen. Acest avans se tra
duce fizic într-o producție 
suplimentară de peste 370 
tone apă oxigenată necesară 
unor importante sectoare e- 
conomice cum ar fi industria 
ușoară, cea de medicamente, 
industria chimică etc.

ordine și disciplină
• Soluții concrete pentru reducerea consumului de materiale, energie și combustibil • Peste 139 tone 
material economisit prin reproiectări de piese și subansamble, perfecționarea unor tehnologii de fabri
cație • Motoare electrice cu calități superioare in exploatare și funcționare • Importante economii ob
ținute prin recuperarea resurselor energetice secundare, prin folosirea înlocuitorilor • Spiritul gospodă

resc, disciplina și ordinea, principalii factori de redu cere a consumurilor specifice

• REALIZĂRI ALE

CONSTRUCTORILOR
De la începutul anului și 

pină aeum. șantierele Cen
tralei de construcții căi ferate 
din Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor au 
realizat, peste prevederi, lu
crări de construcții-montaj 
a căror valoare întrece 
1 300 000 lei. Printre unitățile 
rare au depășit sarcinile de 
plan sint cele din CIuj-Na- 
poea, Brașov, Iași, Constanța 
și Buzău.

Majoritatea șantierelor 
centralei au devansat nu
meroase lucrări de extindere 
i unor linii ferate electrifi
cate. modernizarea de com
plexe feroviare, precum și 
introducerea unor procese 
tehnologice avansate in ex
ploatarea feroviară. Cel mal 
-nare spor al producției speci
fice acestei ramuri de con
strucții s-a înregistrat pe 
seama creșterii productivi
tății muncii.

Un motor electric folosit, de 
exemplu, în gospodărie la ma
șinile electrocasnice cintărește 
2.6 kg. dar poate cintări și 2 kg. 
fără să i se schimbe cu nimic 
calitățile în funcționare și ex
ploatare. Același motor electric 
consumă, în primul caz, cînd 
greutatea lui este mai mare, 
0.5 kw/oră, dar poate consuma 
doar 0,4 kw/oră exercitind ace
eași turație și putere. Oricît ar 
părea de curios, datele de mai 
sus sint adevărate. Ele ne-au 
fost furnizate de constructorii 
de motoare electrice din Pitești 
care, în urma unei analize în
treprinse la începutul anului 
trecut în toate secțiile de pro
ducție pentru reducerea con
sumului de materii prime, ma
terial, energie și combustibil, au 
descoperit, totodată, serioase 
rezerve de ridicare a calităților 
produselor, de reducere a pre
țului de cost și, deci, de creș
tere a eficienței întregii activi
tăți. Se evidenția, atunci, că în
treprinderea a înregistrat un 
volum mare de cheltuieli nepro
ductive datorită pierderilor prin 
rebuturile din secțiile prelucrări

mecanice, bobinai, a depășirii 
normelor de consum Ia unele 
piese și subansamble. Cele mai 
multe rebuturi se înregistrau la 
efectuarea unor piese din pro- 
file mijlocii și ușoare, tablă de- 
capată, tablă silicioasă, alumi
niu, conductori de cupru, bare 
trase, siluminiu, materiale costi-

sitoare. cu largi utilizări atit 
în industria constructoare de 
mașini, cit și în alte ramuri ale 
economiei naționale. Alte im
portante pierderi se înregistrau 
datorită funcționării în gol a 
unoi’ cuptoare electrice sau a 
altor utilaje, datorită folosirii 
unor instalații necorespunzătoa-

re utilizate pentru încălzire sau 
transportul aerului și apei în 
secții și ateliere.

S-a organizat atunci o dezba
tere largă cu toate cadrele din 
întreprindere, s-au prezentat in

NICOLAE MILITARII
(Continuar» In vag. a lll-a)

ÎN NUMĂRUL

• Hotărîtor pentru 
înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a 
pomiculturii :

SPORIREA PRO
DUCȚIEI DE MATE
RIAL SÂDITOR
• Din agenda spor

turilor de iarnă

CONFERINȚA NAȚIONALA
A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE

7 1

STUDENTESTI
7

în luna martie se va desfășura 
o amplă manifestare studen
țească la nivel republican : e- 
diția a 13-a a Conferinței na
ționale a cercurilor științifice 
studențești. Pentru a afla amă
nunte despre această manifes
tare ne-am adresat tovarășului

În întîmpinarea Congresului educației politice și al culturii

PENTRU DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
ACȚIUNE CONSECVENTA IN SPIRIT REVOLUȚIONAR

HUNEDOARA : Tractoarele 
și mașinile agricole

ÎN PAGINA a 2-0

DEZBATERI IN
ORGANIZAȚIILE U.T.C
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se pregătesc de start
Din datele centralizate la 

Trustul S.M.A. rezultă că pe 
ansamblul județului Hunedoara 
campania de reparații a mașini
lor agricole se apropie de sfir- 
șit. Grapele cu discuri, cultiva
toarele, mașinile 'fito-sanitare și 
semănătorile pentru prășitoare 
au fost repuse integral in func
țiune. urmind ca in cel mult 
o săptămină să se încheie re
paratul tractoarelor, al tuturor 
utilajelor ce vor fi folosite în 
perioada imediat următoare. In 
atelierele mecanice ale sectoa
relor și stațiunilor se lucrează 

. intens, din zori și pină noaptea, 
cu ambiție și dăruire, asigurin- 
du-se condiții pentru atacarea 
la timp a lucrărilor agricole de 
primăvară.

— In activitatea de reparații, 
afirma Alexandru Jurj, inginer 
șef la Trustul județean S.M.A., 
s-a mers hot.ărit pe linia divi
ziunii muncii și specializării. 
Mașinile agricole au fost repa
rate la secție, fără a mai fi pur
tate dintr-un loc intr-altul, iar 
tractoarele au fost dirijate spre 
centrele de la Ilia (pentru re
parații capitale la șasiu) și Ha
țeg (pentru reparații capitale la 
motor). Avem, totodată, secții 
profilate pe repararea pompelor 
de injecții, recondiționarea, echi
pamentului electric, rebobinarea 
motoarelor electrice. Toate a- 
cestea ne-au ajutat să lucrăm 
mai cu spor și la un nivel ca
litativ superior.

— Ne-am propus să încheiem 
reparațiile in jurul datei de 20 
februarie, precizează inginerul 
loan Cotuțiu. directorul S.M.A. 
Călan. Beneficiind insă de con
diții superioare de organizare,

nu numai că am devansat acest 
termen, dar am reparat și o 
bună parte din utilajele solici
tate in campania de vară : ma
șinile de recoltat furaje, cosi
torite mecanice, combinele, cre- 
îndu-se astfel mai mult timp 
disponibil pentru executarea lu
crărilor agricole de sezon.

Un avans substanțial au 
înregistrat, de asemenea, S.M.A. 
Hațeg, Cirnești ~
care au reparat și ele peste 
50 la sută din 
gricole folosite 
de vară. Pentru 
rea ritmului de lucru, pentru 
aducerea tuturor unităților la 
nivelul celor fruntașe au /fost 
redimensionate echipele de re
parații. s-a făcut o nouă redis
tribuire a tractoarelor și mași
nilor pe centre, o reeșalonare a 
termenelor și s-au depus efor
turi susținute pentru îmbunătă
țirea aprovizionării cu piese de 
schimb și materiale.

Dacă privim situația din punct 
de vedere statistic nu avem de 
ce ne plinge. In județ mai sint 
de reparat doar 57 de tractoa
re, 57 pluguri, 25 semănători 
pentru păioase. două freze și două 
mașini de plantat cartofi care 
reprezintă un proces mic din 
totalul utilajelor. Tocmai pe ul
tima sută de metri se împot
molesc insă lucrurile. Mașinile 
amintite nu mai pot fi însă re
parate în ritmul de pină acum, 
din lipsa pieselor de schimb. In
ginerul Anton luga. directorul 
Trustului S.M.A., ne-a înșirat o 
întreagă listă de piese și repere

și Orăștie,

mașinile a- 
in campania 

impulsiona

ALEX. BÄLGRÄDEAN

(Continuare tn pag. a lll-a)

Maturitate și responsabilitate politică — iată nota distinctă a dezbaterilor din adunările organizațiilor 
U.T.C. Foto : VASILE RANGA

CORUL DE TINERET 
se poate afirma numai prin 
dialogul permanent cu publicul

După edițiile 1974, ’75 ale Fes
tivalului artei și culturii tine
retului bucureștean 
să înțelegem de 
deosebire de școli, 
de cultură, în 
le bucureștene lipsesc formați
ile corale. Stînd de vorbă cu se
cretari din întreprinderi sau ai 
comitetelor de sectoare — am 
consemnat opinii și. mai cu 
seamă, promisiuni, proiecte. Noi 
am înțeles atunci că. fără a 
dori cu orice preț să se organi
zeze coruri în toate secțiile în
treprinderilor. ci în funcție de 
condiții, de posibilități, promi
siunile exprimau nu răspunsuri 
la o somație ci o anumită rea-

încercam 
ce, spre 
licee, case 

intreprinderi-

litate cunoscută bine de inter
locutorii noștri : existența unui 
număr de tineri și tinere care 
vor să einte ! Fiindcă nu nu
mărul formațiilor este primul 
lucru care lipsește. Oricum, nu
mărul ansamblurilor corale exis
tente la ora actuală ar fi sufi
cient dacă ele ar fi mai preg
nant prezente pe scenă, în viața 
artistică a întreprinderilor, a 
organizațiilor de tineret din sec
toare, la nivel de Capitală. Ce 
anume frinează activitatea co
rurilor, drumul lor spre afir- . 
mare, spre confruntarea cu pu-

iuscinnâri

FIORILE
TINEREȚII

ALINA POPOVICI

(Continuare tn pag a H-a)

SÄ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Cînd colectivul acționează cu intîrziere
...12 ianuarie, 1976. început de 

nou trimestru școlar la Liceul 
de mecanică „Unirea" din Cluj- 
Napoca. Diriginta, vizibil emo
ționată, povestește colegilor, în 
cancelarie, despre gestul elevi
lor săi din anul II care au feli
citat-o de anul nou după datini. 
Apoi, se îndreaptă spre careu, 
căutindu-și clasa.
găsește insă pe toți. Află cu ui
mire că trei dintre ei, tocmai 
cei ce o impresionaseră prin 
gestul lor. atunci în ajunul 
anului nou, au fost arestați de 
organele de miliție. Acuzația ? 
Extrem de gravă : furt din avu
tul obștesc și particular.

...Citeva zile mai tîrziu. La 
liceu sosește o adresă din par
tea Biroului de cercetări pena
le al Miliției municipiului Cluj- 
Napoca : „Către Liceul de me-

elevii. Nu-i

canică „Unirea“, Cluj-Napoca, 
slr. Paris nr. 60. Vă rugăm a ne 
trimite cit mai urgent posibil 
cite o caracterizare asupra ele
vilor... Caracterizările ne sint 
necesare pentru soluționarea 
unei cauze penale“.

Iată și caracterizările pe care 
ni le face cunoscute tovarășul 
director, prof. Sever Șerban :

A. D. — A făcut și școala gene
rală aici. Un copil bun. cam 
bolnăvicios, ce nu ne-a dat bă
taie de cap. Bun la fizică, cu 
aptitudini practice. Elev în cla
sa de electrotehnică. V. G. — 
Foarte dotat și inteligent. Talen
tat la fizică, muzică, literatură 
română, cu cunoștințe ce depă
șesc nivelul clasei. Are un fond 
bun. Sensibil. Activează în for
mațiile artistice ale școlii. G. M. 
— De asemenea un elev inte-

ligent. Printre cei mai buni din 
an la fizică, și matematică. Are 
cele mai bune teze la aceste 
materii. învață foarte ușor, dar 
are diverse preocupări străine 
de școală. Aptitudini practice. 
B. D. — Mediocru, retras. în
chis în sine, suspicios. Tatăl, 
prin natura profesiunii, este mai 
mult plecat de acasă. Aptitudini 
practice în domeniul electro
tehnicii. T. M. — Anul trecut un 
elev de-a dreptul excepțional. 
Serios, învăța bine, harnic, pri
ceput la toate. Anul acesta o 
schimbare de comportament to
tală. Absențe nemotivate, nea
tent. obraznic, leneș. Singurul 
dintre cei opt care nu este clu
jean. Fratele său, care lucra la 
întreprinderea „Clujana“, ple- 
cînd să-și satisfacă serviciul 
militar, l-a lăsat fără nici o su-

praveghere. Am fost nevoiți, 
datorită numeroaselor acte de 
indisciplină. să-I eliminăm din 
cămin“.

„Elevi foarte dotați — inter
vine prof. Mariana Drogaș, în- 
drumătoarea U.T.C. — care, 
dacă s-ar fi străduit puțin, ar 
fi putut fi cei mai buni din 
clasă. Aproape toți au aptitu
dini practice, cunoștințe de fi
zică și electrotehnică, sint pri- 
cepuți și inventivi. Ți-ar face 
un aparat de radio din te miri 
ce. D. A. de exemplu, este „meș
terul“ școlii. El repară apara
tura din laboratoare și împreu
nă cu ceilalți a pus la punct și 
stația de radioamplificare a li-

Pășeau, odată cu pragul 
celor 18 ani, pragul înalt al 
răspunderii și angajării ci
vice peste 100 de elevi ai 
Grupului școlar de chimie 
din Piatra Neamț și în sea
ra aceea directoarea lor. pro
fesoara Maria Uță, avea drep
tate să spună că fiecare din
tre ei este aidoma unei me
tafore a timpului său. 
cînd. emoționată și 
Mihaela Popa, despre 
am aflat mai tîrziu 
visează inginer electronist, a 
citit un mesaj despre „clep
sidra anilor“ am înțeles că. 
de fapt, era vorba mai de
grabă despre un legămînt de 
credință al unei generații ce 
se angaja să meargă — cum 
inspirat spune versul ei — 
„mină in mină cu timpul 
nostru".

Și poate că un fel de a 
merge „mină in mină cu 
timpul" îl reprezintă și pro
fesiunile spre care năzuiesc 
ei. absolvenții unei școli me
nite să pregătească viitoare
le cadre aie citadelei chi
miei de la Săvinești. Violeta 
Veliche — viitor inginer

și 
gravă, 

care 
că se

ȘERBAN CIONOFF
DAN VASILESCU

(Continuare în pag. a lll-a)
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• Pentru ca fiecare tînăr să do 

vedească o atitudine înainta 
tă fată de muncă

• A f i mereu la înălțimea încre 
derii acordate

• Munca și viața fiecăruia asa 
cum cere codul etic al comu
niștilor

Mihall Vârtosu, secretar al Con
siliului U.A.S.C.R..

— La cea de-a 13-a Confe
rință națională a cercurilor ști
ințifice studențești vor participa 
peste 2 000 de studenți, care au 
elaborat in decursul anului u- 
niversitar precedent și în acest 
an lucrări valoroase în cerceta
rea aplicativă sau teoretică, a- 
preciate în sesiunile științifice 
organizate la nivelul instituții
lor de invățămînt superior. ' La 
selecția lucrărilor vor avea prio
ritate acele teme care au apli
cabilitate în practică, oferă so
luții originale. în domeniile de 
virf ale producției tehnico-știin- 
țifice și activității social-politice. 
Pentru stabilirea celor mai valo
roase lucrări care să fie prezen
tate în confruntarea pe țară se 
va ține seama, în primul rînd, 
de lucrările realizate de stu
denti în cadrul colectivelor de 
catedră, de lucrările efectuate 
pe baza unor contracte cu în
treprinderi economice, în cola
borare cu tineri specialiști din 
producție, de lucrările cuprinse 
in programele naționale de cer
cetări. La lucrările cuprinse jn 
programul Conferinței naționale 
vor fi invitați elevi, tineri din 
producție și cercetare, iar în bi
roul fiecărei secții va participa 
și un specialist din producție, 
în programul desfășurării lu
crărilor vor fi incluse, de ase
menea, activități cu caracter in
formativ și documentar, de
monstrații practice, întîlniri cu 
oameni de știință, mese rotun
de. vizite în ateliere-școală și 
unități de producție, schimburi 
de experiență dedicate stadiului 
integrării învățămîntului supe
rior cu cercetarea și producția.

— Unde și în ce perioadă se 
vor desfășura lucrările pe sec
ții ?

— Opt centre universitare vor 
găzdui lucrările Conferinței na
ționale a cercurilor științifice 
studențești, între 6 și 21 martie, 
după următorul program : sec
ția invățămînt superior tehnic 
se va desfășura la Universitatea 
Brașov, în zilele de 6 și 7 mar-

CĂLIN STÄNCULESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

SCRIITOR
AL CETA ȚII

Spațiul și timpul sint catego
rii relative și, de aceea, neier
tătoare : pot deruta, la un mo
ment dat, ochii scormonitori, 
avizi de adevăr, ai mulțimilor. 
Cetățile, palatele, templele dis
par — mai devreme ori mai tîr- 
ziu — decimate de timp, știut 
fiind că materia are un prag, 
o limită a rezistenței în fața 
agenților corozivi de tot felul. 
Și tot astfel viața operelor mag
nifice, cu caracter arhitectonic, 
civic, artistic, militar, este cir
cumscrisă de aceleași legi imua
bile ale fizicii care fac mate
ria pieritoare. în ciuda acestui 
fapt,, memoria omenirii deține 
incomparabil mai multă cunoaș
tere asupra stadiilor anterioare 
ale vieții planetei decît o pot 
atesta, proba, demonstra vesti
giile materiale ce ne stau (chiar 
fragmentar) mărturie. Care e 
sursa acestei binecuvîntate cu
noașteri ? Sint, fără îndoială, 
formele conștiinței sociale, adi
că trena de lumină. îndelung 
decantată, a evoluției umanită
ții reverberate în omenesc. Mai 
exact, cultura materială expri
mată prin cultura spirituală. în 
care se cuprinde — ca. formă a 
conștiinței sociale — mitologia, 
bunăoară. _‘__L__ „ _L_____ _
pentru că este cea mai plastic- 
expresivă, mai larg cuprinză
toare oglindă a lumilor vechi 
sau foarte vechi. Ia care min
tea noastră cutează ca spre niște 
demult scufundate atlantide. Da
torită mitologiei. în primul rînd. 
cunoaștem în amănunțime felul 
vieții în Grecia antică, eroii, 
evenimentele, profesiunile, cul
tul ceremonialier, invocațiile 
zeeștl. adică întregul ansamblu 
de climate, obișnuințe, reacții, 
atitudini, psihologii și raporturi.

Amintesc de aceasta

Pop Simion

din care se recompune, cu o im
presionantă minuție, viata epo
cii, revăzută ca într-un magic 
caleidoscop. Același lucru se 
petrece în cazul antichității ro
mane, al civilizațiilor egiptene, 
hinduse ori maya, al succesiu
nii dinastice milenare chineze 
etc. Nimic neobișnuit sau de e- 
sență mistică : golful mitologic 
al fiecărei epoci este ocheanul 
cu nimic comparabil prin care 
putem privi in esența pealte- 
rată a unui timp, in liniile sale 
de forță și durabilitate, în ta
bloul de valori (chiar atunci 
cînd probele materiale s-au de
zagregat).

înseamnă că noi. în baza vi-

ziunii istorice a actelor noastre, 
ne putem întreba de pe acum : 
ce realitate semnificativă și du
rabilă producem, paralel cu 
strălucita operă de civilizație 
materială socialistă, adică ema
nația acesteia în planul civiliza- 
ziei spirituale ? Răspunsul vine 
de la sine : ideologia, politica, 
morala, civismul' nou. artele, 
adică formele conștiinței sociale 
pe care le naște , matricea noii 
orînduiri. Cîmpul fiind mult 
prea vast, practic de necuprins, 
vom restrînge cercul meditației 
noastre, intrebînd : care poate fi 
replica specifică a epocii noastre 
la conștiința de tip mitologic a 
celor anterioare. „Mitologia" 
epocii socialiste trebuie căutată 
negreșit in alcătuirile omului

(Continuare în pag. a ll-a)
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• Presa mexicană prezintă 
pe larg contribuția președin
telui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
la soluționarea problemelor 

majore ale vieții internaționale.
La Viena au fost reluate ieri convorbirile intercomunitare 

în problema cipriotă
Deschiderea sesiunii de primăvară a lucrărilor Comitetului 

pentru dezarmare de la Geneva
PORTUGALIA : reuniune consacrată problemelor politice și 

militare
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A ii meno

la înălțimea încrederii 
acordate

Primul lucru pe care l-a men
ționat in cuvintul său Dumitru 
Belaus a fost faptul că la dez
baterile organizației numărul 2 
din cadrul întreprinderii de 
pompe București participă, ală
turi de tineri, șeful secției și 
maiștrii cu care ei muncesc ne
mijlocit în producție. Dorința 
sa, ca și a altora care au luat 
mai apoi cuvintul, era ca pre
zența acestora să devină mai 
statornică. Dezbaterile proble
melor profesionale, de viață și 
muncă ale tinerilor devin cu 
atit mai eficiente cu cît alături 
de ei se află experiența celor 
mai în virstă. competența lor 
profesională și politică. Aspec
tele ridicate de-a lungul dezba
terii aveau să confirme acest 
punct de vedere susținut în 
cuvintul său și de șeful secției, 
tovarășul inginer Radu Alistar, 
care a subliniat că tinerii i-au 
inspirat o serie de măsuri ce 
se impun a fi luate operativ.'

Mulți tineri din organizație 
au făcut pentru prima dată cu
noștință cu rigorile disciplinei 
muncitorești, au nevoie de o 
îndrumare atentă, de pregătire 
continuată și după încheierea

cursurilor de calificare pentru 
o mai bună integrare la locul 
de muncă. în acest sens, cele 
spuse de Ion Cocoș sint edifi
catoare : „Cunoștințele noastre 
de desen tehnic sînt insuficien
te și de aceea socotesc necesa
ră grabnica deschidere a unor 
consultații temeinic 
și îndrumate aidoma 
alte secții“.

Atitudinea față de 
le realizării sarcinilor 
a fost frecvent subliniată 
numai prin menționarea reali
zărilor de plan, ci și prin modul 
tinerilor de a se comporta în 
cadrul colectivului. „Fără a 
considera că am făcut tot ceea 
ce ne-a stat în putință in do
meniul muncii politice și edu
cative, spunea Nicolae Oprea, 
trebuie să menționez aici pe 
unii dintre colegii noștri ca Ion 
Ricea, Vasile Bărbieru și Petre 
Șerban care n-au înțeles să 
participe decît formal la activi
tățile noastre desfășurate, fie in 
cadrul clubului, fie la cele or
ganizate în întreprindere“. Ide- 
ea a fost dezvoltată de colegul 
său Iulian Bucată : „în mesa-

organizate 
celor din

probleme- 
producției 

nu

jul adresat tinerilor la Congre
sul al X-lea al U.T.C., tovară
șul Nicolae Ceaușescu, prefigu- 
rînd viitorul țării, sublinia ne
cesitatea ca noi, tinerii, să nu 
precupețim nici un efort în a 
ne însuși politica partidului, ce
le mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii. Actualul cin
cinal este cel al revoluției teh- 
nico-științifice. Pot răspunde 
acestor cerințe doar aceia din
tre noi pentru care problemele 
producției și comportarea în 
societate sînt tratate cu serio
zitatea ce li se cuvine“. S-a 
discutat astfel, despre rolul opi
niei publice în sesizarea și 
analizarea lipsurilor, in îndepăr
tarea neajunsurilor care mai 
există, pentru formarea tînăru- 
lui în spiritul înaltei responsa
bilități față de tot ce întreprinde, 
„în această privință mai avem 
încă destule de făcut, sublinia 
Constantin Biță, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Să nu așteptăm doar pri
lejul unor adunări pentru a 
trage pe cineva la răspundere. 
Fiecare la locul său de muncă, 
prin felul său de a fi, să con
stituie un exemplu. Astfel iși 
dobindește și dreptul moral de 
a critica pe alții“.

Măsurile adoptate au exprimat 
in bună măsură, acest deziderat. 
S-a subliniat necesitatea dina
mizării unor forme de activități 
valoroase : „Prietenul noului 
angajat“, a simpozioanelor 
tehnice, dezbaterilor politice. 
De asemenea, au fost cerute vi
zite la monumente istorice, 
schimburi de experiență profe
sionale, politice. preconizate 
pentru perioada imediat urmă
toare.

ION DANCEA

Munca și viata fiecăruia- 
așa cum cere codul etic 

al comuniștilor

»

Pentru ca fiecare tînăr să 
dovedească o atitudine 

înaintată față de muncă
Ieri, uteciștii, ceilalți tineri 

din organizația U.T.C. nr. 2 din 
cadrul secției uzinaj mediu a 
întreprinderii de mașini unelte 
și agregate București au ana
lizat în cadrul adunării gene
rale modul în care organizația 
U.T.C. a acționat și acționează 
in luminși sarcinilor încredin
țate de partid pentru continua 
Îmbunătățire a activității ideo
logice, educarea comunistă a tu
turor tinerilor. Atit informarea 
prezentștă în fața membrilor 
organizației, cît și dezbaterile 
ce i-au urmat au scos în evi
dentă importante succese obți
nute in munca de educare co
munistă a tinerilor, de formare 
a unul spirit militant revoluțio
nar în rindul membrilor colec
tivului secției și al întreprin
derii, prestigiul tot mai mare de 
care se bucură 
tineret în unitate.
; Participanții la 
cordât o atenție
dului în care fiecare tînăr și-a 
însușit și aplică in activitatea 
zilnică, în
principiile și normele Codului
etic al vieții și muncii comu
niștilor. S-a subliniat totodată 
importanța activităților politi
co-educative în cultivarea unui 
spirit de înaltă răspundere, 
față de sarcinile profesionale și 
obștești încredințate. în comba
terea 'manifestărilor și mentali
tăților rétrograde, străine socie
tății 
fost 
tive 
tele
obținute lună de lună — secția 
a Îndeplinit cu mult 
prevederile cincinalului 
1975 iar în luna ianuarie
tui an a realizat sarcinile de 
plan la 
marfă in 
Ia sută. ' 
participă
a calificării, de perfecționare a 
nivelului pregătirii profesionale. 
După terminarea programului 
un mare număr de tineri din 
secție pot fi găsiți, zilnic, in 
biblioteca întreprinderii care 
numără peste 11 000 de volume, 
in cabinetul de științe sociale, 
pe care și l-au amenajat sin
guri. Pentru a putea răspunde 
într-o mai mare măsură exigen
țelor actualului cincinal, sarci
nilor mari cu care se confrun
tă întreprinderea, pentru reaii- 

. zarea unor produse cu calități 
superioare, organizația U.T.C. 
s-a preocupat in permanență 
pentru asigurarea însușirii

organizația de

adunare au a- 
deosebită mo-

familie și societate

Informarea prezentată de Sil
viu Marin, secretarul organizației 
U.T.C. iy. 11 de la „Electronica“ 
a constituit un bun punct de 
plecare pentru analiza temeinica 
a modului în care fiecare ute- 
cist gindește și acționează pen
tru a se forma în spiritul ideilor 
celor mai înaintate, al normelor 
comuniste de viață și muncă. 
Subliniind necesitatea imperi
oasă ca fiecare tînăr să își a- 
ducă o contribuție de calitate 
la activitatea întreprinderii, răs
punzînd exigențelor de ordin 
profesional și moral ale cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice. s-a evidențiat preocupa
rea organizației de tineret pen
tru formarea unei atitudini îna
intate față de muncă, pentru 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională și politică a tineri
lor. Pe prim plan se situează 
datoria față de sarcinile uzinei, 
contribuția la îndeplinirea pla
nului, de 
locul de 
tul celei 
riozități, cu conștiinciozitate și 
pasiune. Fie că lucrează în ate
lierul de bobinăj, la sectorul

către fiecare la 
muncă, în spiri- 
mai depline se-

membrane, la atelierul difuzor 
sau miniatură de munca lor de
pinde calitatea normelor, satis
facerea exigențelor competitivi
tății pe plan mondial a televi
zorului românesc. Este o datorie 
patriotică aceea de a lucra cu 
pricepere și atenție maximă la 
elaborarea fiecărui reper, a fie
cărui profil electronic. Bătălia 
cu timpul., înțeleasă ca un efort 
permanent pentru raționalizarea 
eficientă a muncii presupune o 
colaborare foarte strînsă între 
diferitele secții ale uzinei. Or, 
la întreprinderea ..Electronica" 
această relație e încă deficitară. 
Unele ateliere înregistrează 
„pauze“ nejustificate în produc
ție datorită felului lipsit de răs
pundere în care își respectă o- 
bligațiile secția de galvanizare, 
livrind cu întîrziere piesele, ne- 
acordind atenție calității aces
tora. Florin Matei, muncitor în 
secția atelierul de membrane, 
remarca faptul că se pierde 
timp nejustificat datorită defec
țiunilor neremediate la timp, a 
lipsei de piese de schimb pen
tru anumite mașini. Problema

relațiilor necorespunzătoare din
tre diferitele ateliere și sectorul 
„mecanic-șef" a fost ridicată de 
mai mulți tineri, aceasta fiind 
una din cauzele esențiale ale 
rămînerilor în urmă, ale întir- 
zierilor sau golurilor nejustifi
cate in cadrul activității de pro
ducție.

Dezbătind probleme legate de 
calitatea muncii, de felul in 
care înțeleg să-și îndeplinească 
obligațiile profesionale. Marcela 
Comsa. Petruța Panait, Lumi
nița Pirvu, Marin Alexe au do
vedit, prin felul în care și-au 
susținut și argumentat ideile, 
maturitate și discernămint, spi
rit combativ și seriozitate.

Din discuții a reieșit că este 
imperios necesar ca organizația 
U.T.C. să se preocupe cu și mai 
multă seriozitate de 
politico-ideologică a 
în special a i._’1.
uzină, urmărindu-se îndeaproape 
formarea lor în spiritul seriozi
tății muncitorești, a respectului 
față de locul de muncă, față de 
tovarășii de lucru. S-a luat po
ziție hotărită față de manifestă
rile de indisciplină, absențe, in- 
tirzieri subliniindu-se caracterul 
hotăritor pe care îl are. în în
deplinirea sarcinilor, contribuția 
exemplară, fermitatea și lichida
rea neajunsurilor și continua 
pregătire profesională. Progra
mul de măsuri a reflectat aceste 
exigențe, prevede acțiuni menite 
să sporească rolul organizației 
U.T.C.. educarea fiecărui tînăr 
în spiritul Codului de norme și 
principii, ale vieții și muncii 
comuniștilor.

noastre. In acest sens au 
amintite numeroase iniția- 
pornite din secție, rezulta- 
bune pe linie de producție,

înainte
1971—

a aces-

educarea 
tinerilor, 

noilor veniți in

producția globală și 
proporție de peste 101 

Toți tinerii din sec'!? 
la cursuri de ridicare

SOFIA SCORȚARU

către tineri a celor mai noi cu
noștințe din domeniul construc
țiilor de mașini, a unor 
înaintate de muncă.

Au fost subliniate, de 
nea, progresele făcute 
buna desfășurare a învățămin- 
tului politic U.T.C. în legarea 
tematicii acestuia de cerințele 
concrete ale educării tinerilor.

Cu toate aceste rezultate bune, 
au fost relevate și unele nea
junsuri. adunarea dind dovadă 
de un înalt spirit critic, de res
ponsabilitate și exigență în _a- 
naliza făcută. S-a insistat în
deosebi pe etica muncii, pe lip
surile manifestate de unii ti
neri în activitatea Ia locul de 
muncă, în modul lor de compor
tare. „Sînt cazuri în care unii 
tineri, colegi ai noștri, ne fac 
de rușine, neîndeplinindu-și 
sarcinile zilnice, răspunzînd o- 
braznic maiștrilor sau avind o 
ținută necorespunzătoare, spu
nea, în cuvintul său, utecistul 
Gheorghe Grigore. Este însă ne
cesar ca și acești tineri să în
țeleagă că lipsurile lor ne pri
vesc și pe noi în modul cel mai 
direct și că noi nu vom mai to
lera asemenea atitudini. De a- 
ceea, cred că în acest sens or
ganizația U.T.C. trebuie să mun
cească mai mult cu acești ti
neri, să facă totul pentru inte
grarea lor deplină în rindul co
lectivului.“

Exprimind hotărîrea de a în
drepta lipsurile semnalate, de a 
intensifica și mai mult activi
tatea politlco-educativă pentru 
formarea unei 
tate la fiecare 
spirit militant, 
participanții la 
monstrat hotărîrea uteciștilor, a 
tuturor tinerilor, de a-și însuși 
și aplica în continuare cu mai 
multă fermitate programul ideo
logic al partidului, normele și 
principiile Codului etic 
face din prevederile 
importante documente 
tate a muncii și vieții 
lui colectiv.

de

CORUL DE TINERET
(Urmare din pag. I)

blicul ? Se știe că există un vo
lum impresionant de colective 
artistice : brigăzi, orchestre, e- 
chipe de dansuri, a căror activi
tate presupune suficiente efor
turi. Este simptomatic insă 
faptul că greutățile sint invo
cate numai în privința consti
tuirii corurilor și nu a altor for
mații. De ce crearea și perma
nentizarea unui cor este atit de 
dificilă ? In urmă cu zece ani, 
ființau în Capitală 15 coruri cu 
activitate permanentă. Concursul 
coral inițiat de Radioteleviziune, 
„Cintare patriei“, reușea, în 
urmă cu trei ani. să impulsio
neze mișcarea corală din întrea
ga țară, la categoria corurilor 
din întreprinderi inregistrîndu-se 
pînă la etapa finală un număr 
surprinzător. Astăzi sînt însă 
active numai corul Regionalei 
C.F.R., corul I.T.B., corul 
M.T.T.C., la care se adaugă co
rurile sindicatelor învățămînt și 
sanitare.

La Regionala căi ferate l-am 
întilnit pe secretarul comitetului 
U.T.C., Tacea Florian, activist 
pasionat, plin de entuziasm și 
dragoste pentru artă, stabilind 
împreună cu profesorul Traian 
Buhlea, dirijorul corului, pro
gramul pentru spectacolul ce 
urma să fie dat in aceeași zi la 
Clubul Stației triaj in cinstea 
fruntașilor in producție. Tinerii 
reprezintă marea majoritate a 
formației. „Avem nevoie de 
voci, ne spunea secretarul Ta
cea, nu de prezențe fizice. In 
formație au rămas încetul cu 
incetul numai cei îndrăgostiți de 
muzică și care, prin pasiunea 
lor, au contribuit la creșterea 
nivelului de interpretare al co
rului.“ Incontestabil, meritul este 
și al dirijorului care le întreține 
coriștilor un permanent interes 
față de activitatea la cor prin, 
introducerea frecventă a lucră
rilor nou apărute în literatura 
genului, prin numărul mare de 
concerte date pe scenă. Tineri 
muncitori, funcționari, proiec
tând, tehnicieni iși dedică cu 
plăcere două-trei ore repetiții
lor, de două ori pe săptămină, 
din timpul lor liber. Iată cîțiva 
dintre ei : Mărăscu Mihai, lăcă
tuș mecanic, Florea Teodor, 
distribuitor, Predică Marian, o- 
ficiant sanitar, Pislaru Adrian, 
electromecanic, Matei Adrian, 
strungar, Tacea Nicoleta pro
iectant. Popescu Carmen, con
tabil, Panaițoiu Mihaela, econo
mist și mulți alții.

Corul I.T.B.-uluî l-am vizitat 
la ultima sa repetiție. Peste 50 
de tineri cintau sub conducerea 
dirijorului Florin Sămărăscu. 
Ultima ieșire pe scenă avusese

loc în urmi cu două zile, la 
căminul de nefamiliști. Aici, 
cunoscutul dirijor a recurs la un 
interesant procedeu de lucru : a 
pus la dispoziția corului cele 
mai noi culegeri de piese co
rale solicltînd propuneri de re
pertoriu. Modalitatea s-a bucurai 
de interesul tinerilor care au 
devenit astfel coautorii progra
melor. Activitatea 
U.T.C. în domeniul 
tural-artisțice se 
prin numărul mare 
de acțiuni și activități cu un 
larg ecou in rîndurile tinerilor. 
In agenda de lucru a Corului de 
cameră al sindicatelor sanitare, 
dirijat de Constantin Tolici, sînt 
înscrise peste 35 de spectacole 
date anul trecut in cluburi, uni
tăți sanitare, pe scena Ateneu
lui român, la Radioteleviziune. 
„Contactul cu scena, cu publi
cul, aplauzele sint în măsură 
să-i răsplătească și să-i stimu
leze pe tinerii artiști amatori ; 
sint condiții reale ale viabilității 
și ale dezvoltării formațiilor și 
verificării eficienței lor edu
cative“. Cu aceste cuvinte ni se 
adresa tovarășa Păun ParascM- 
va, secretara comitetului U.T.C. 
din unitățile sanitare.

Consemnind aceste aspecte 
concludente pentru activitatea 
unor formații viabile, ce se bu
cură de o popularitate meritată, 
ne vom opri in continuare la

organizației 
muncii cul- 
recomandă 

de formații.

acele coruri înregistrate și ele 
in inventarul colectivelor artis
tice din Capitală, dar într-un 
inventar deocamdată pasiv. Ce 
se întimplă cu corurile de la 
Finanțe-bănci, „23 August" și 
„Republica“. PTTR. IREMOAS, 
„Vulcan", „Autobuzul“, „Grivi- 
ța“, Direcția de statistică, Indus
tria bumbacului, renumite in 
urmă cu cițiva ani ? De luni de 
zile, dirijorii' nu au reușit să-și 
adune oamenii nici măcar pen
tru o singură repetiție, iar unele, 
cum este cazul corurilor de la 
„Vulcan", „Grivița", Direcția de 
statistică. s-au autodizolvat. 
Principalele cauze ale acestei 
situații ? Din păcate, prea ade
sea luăm .cunoștință pe teren de 
dezinteresul conducătorilor de 
întreprinderi față de mișcarea 
cultural-artistică din colectivele 
pe care le conduc. Insă trebuie 
subliniat că există, mai presus
— sau mai prejos ! — de orice o 
slabă preocupare a U.T.C.-ului '
— in întreprinderi și la nivel de 
sector — pentru impulsionarea 
acestui gen de activitate. In 
cele peste 10 întreprinderi vizi
tate în raidul nostru nu am gă
sit nici măcar un singur acti
vist, secretar de organizație, 
care să facă parte din cor. Nu 
mi se pare firesc. De la profe
sorul Ștefan Mureșan, dirijorul 
corului Finanțe-bănci, am aflat 
că in consiliul de conducere al

CENTRALA CANALUL DUNARE-niAREA NEAGRA 
cu sediul in orașul Medgidia, județul Constanța

cursului de calificare pentru urmă-

mașini și utilaje de construcții (ex- 
încărcătoare, cilindri compresori etc)

Anunță deschiderea
toarele meserii :

a) Mașinist pentru 
cavatoare, buldozere, 
— durata 3 luni;

b) Instalator pentru instalații tehnico-sanitare și încăl
zire centrală — durata 3 luni.

Candidații trebuie'să îndeplinească următoarele condiții:
— să fie absolvenți ai școlii generale ;
— să fie apți medical ;
— să aibă serviciul militar satisfăcut;
— să aibă vîrsta pînă la 45 ani;
Cursanții beneficiază de cazare gratuită și o indemnizație 

lunară de 400 lei.
ACTELE OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIERE:

— buletinul de identitate, livretul militar, fișa medicală, 
certificatul de studii și certificatul de naștere, precum și co
pie după certificatul de studii și certificatul de naștere.

înscrierile se fac pînă în data de 2 martie 1976, zilnic 
între orele 8—19, sîmbătă 8—12, iar examenele se țin pe data 
de 3 și 4 martie.

Cursurile vor începe la data de 5 martie 1976.

înclubului s-au stabilit măsuri 
vederea reîntineririi corului, dar 
in zilele și orele fixate pentru 
recrutarea tinerilor in formație nu 
s-a pezentat nimeni ; și aceasta 
in pofida faptului că in unități 
cum arx fi S.E.M.B., Centrul de 
calcul al Ministerului Finanțe
lor, Imprimeria Băncii Națio
nale, Banca de Investiții — Su
cursala municipiului București, 
ponderea o dețin tineri. In sec
toarele 3. 4, 5, 6, 7, sectoare cu 
o puternică industrie, in care 
muncesc zeci de mii de tineri, 
nu am găsit nici un singur cor 
reprezentativ cu activitate la zi. 
In sectorul 2, sector ciștigător 
al trofeului „Arenele Romane“, 
din preocuparea comitetului 
U.T.C. s-a înființat, nu demult, 
la „Electronica" un ansamblu 
coral. In sectorul 5, secretarul 
comitetului. Blaga Iosif, ne-a 
vorbit despre declanșarea unui 
festival al formațiilor muzical- 
coregrafice și teatrale pe sector, 
manifestare menită să stimuleze 
activitatea formațiilor existente 
și să determine, totodată, înfi
ințarea unor noi colective ar
tistice. Problema de fond se do
vedește a fi insă nu numărul 
ansamblurilor corale, ci lipsa de 
receptivitate, de interes față de 
acest gen de activitate al cărui 
potențial artistic, educativ con
tinuă să fie, în general, subapre
ciat.

ÎNTREPRINDEREA
„ROMVARED“ C.F.R.

cu sediul in București

Piața Gării de Nord Nr. 1

sector 8

CAUTA :

Bucătari și bufetieri pen
tru vagoanele restaurant, 
primitori distribuitori, mun
citori și muncitoare necali
ficate, cu domiciliul stabil 
in municipiul București.

Incadrații beneficiază de 
permise C.F.R.

Relații suplimentare Ia 
biroul personal, telefon 
17 00 53.

INITIATIVE CULTURALE

metode

I

MUZEISTICE“ DIN
SATELE HUNEDORENE ?

CE SÌM „PUNCTELE

aseme- 
în mai

conștiințe tnain- 
utecist, a unui 

la fiecare tînăr, 
adunare au de-

pentru a 
acestor 

o reali- 
întregu-

N. MILITARLI

Tinărul Istvin Szervâtiusz. 
continuind tradiția tatălui și 
bunicului, cunoscuți și apre- 
ciați sculptori clujeni, cize
lează in atelierul familiei 
lucrările ce vor figura in 
prima sa expoziție personală.

Foto : AGERPRES

CERCURILE
ȘTIINȚIFICE
(Urmare din pag. I)

invățămintul superior agro-tie, 
nomic la Universitatea Craiova 
(13—14 martie). Invățămîntul 
superior economic la Universi
tatea Timișoara (20—21 martie), 
invățămîntul superior medical la 
Institutul medico-farmaceutic 
Tg. Mureș (6—7 martie).

Lucrările din domeniul învă- 
țămîntului universitar se vor 
prezenta în două subsecții : la 
Universitatea “ 
martie) se vor 
studenți de la 
torie, filosofie, 
biologie, drept, geografie, iar la 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza“ Iași (13—14 martie) se 
vor întîlni reprezentanții facul
tăților de limbă și literatură ro
mână, limbi străine, matema
tică și fizică. Lucrările secției 
învățămîntului superior de sub- 
ingineri se vor desfășura la Baia 
Mare (13—14 martie), ale sec
ției invățămintului superior ar
tistic la Conservatorul „Ciprian- 
Porumbescu“ București (6—7
martie) și ale secției învățămtn- 
tului de educație fizică la Insti
tutul pedagogic Oradea (13—14 
martie).

Paralel cu lucrările Conferinței 
naționale a cercurilor științifice 
studențești, la Timișoara, Insti
tutul politehnic „Traian Vuia“ 
va găzdui Expoziția națională 
de creație științifică studen
țească, unde vor fi reunite lucră
rile selecționate in prima fază a 
concursului de creație științifică 
desfășurată in toamna anului 
trecut. Peste 225 de lucări, ma
chete. prototipuri, 
stalații, standuri 
ciate de un juriu 
specialiști, cadre 
din producție.

București (20—21 
reuni cercetătorii 
facultățile de is- 

psihopedagogie,

proiecte, in- 
vor fi apre- 

format din 
didactice și

într-o veche clădire din ora
șul Hațeg, amplasată pe șoseaua 
ce duce spre Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. au fost adunate 
cu pasiune și migală diverse do
cumente care evocă trecutul a- 
cestor meleaguri, specificul și 
originalitatea lor etnografică. 
Alături de acte originale, ale în
temeierii unor bresle meșteșugă
rești (olari, cismari etc.), pro
duse din ceramică, realizate la 
fabricile din Botiz și Baru-Mare, 
sînt prezentate unelte de păsto
rit, agricole și gospodărești (o 
mare valoare prezintă batoza de 
mină care, după cîte cunoaștem, 
este al doilea exemplar de acest 
gen din țară), obiecte de artă 
populară, costume naționale, re
unite într-un inedit interior ță
rănesc. așa cum se mai păstrea
ză încă prin partea locului. Co
lecția se află la dispoziția celor 
care vor să cunoască trecutul 
economic, social, politic și cul
tural al acestui străvechi colț de 
țară românească.

înalta considerație pe care 
hațeganii o poartă propriei lor 
istorii nu este izolată. Determi
nată de aceleași sentimente, în
vățătoarea E. Pleșa din comuna 
Criscior a amenajat un punct 
muzeistic chiar în propria sa lo
cuință, conservînd astfel vechi 
utilaje de minerit, obiecte de fo
losință casnică și gospodărească, 
elemente de port popular, spe
cifice zonei Crișului Alb. în sa
tul După Piatră. învățătorul 
Doru Brădeanu a adunat tipări
turi vechi, unelte agricole, pro
duse meșteșugărești, obiecte de 
interior țărănesc pe care le pre
zintă cu mîndrie celor ce vizi
tează ținuturile moțești, păstră
toare ale unui bogat tezaur is- 
torico-etnografic.

Interioare țărănești, unelte de 
tot felul, articole meșteșugărești, 
elemente de port popular comple
te sau disparate pot fi, de ase
menea. întîlnite Ia Cîmpu lui 
Neag, Obîrșa, Baru-Mare, Sarmi
zegetusa. adică în principalele 
zone turistice și etnografice ale 
județului.

înființarea punctelor muzeisti
ce este permanent încurajată de 
forurile _ culturale județene în- 
trucît își pot aduce o contribu
ție de seamă la păstrarea, îm
bogățirea și valorificarea patri
moniului nostru cultural. Un 
muzeu — oricare ar fi dimensiu
nile sale — nu poate cuprinde 
toate vestigiile care redau chipul 
unei epoci, nu poate înfățișa 
specificul și personalitatea fie
cărei zone geografice în parte. 
Colecția sătească nu concurează 
instituția culturală specializată 
ci o completează. De regulă, ea 
conține obiecte care nu se găsesc 
în marele muzeu din diverse 
motive, inclusiv acela că, poate, 
le consideră lipsite de valoare. O

dată cu scurgerea timpului, va
loarea acestora crește însă rapid, 
dar de unde să mai fie procu
rate dacă acum, cind se găsesc, 
încă din belșug, nu sint păstrate 
și conservate ?

Această menire și-au asumaț-o 
timidele puncte muzeistice din 
comune care, în perspectiva ani
lor, vor căpăta, după opinia 
noastră, o mare valoare docu
mentară. în județul Hunedoara 
există, cu întregul lor inventar, 
cel puțin zece interioare țără
nești distincte, căutate încă de pe 
acum pentru a fi cercetate și 
studiate. Oricare dintre ele este 
reprezentativ, dar numai împreu
nă creează o imagine reală a oa
menilor și locurilor de pe Mureș, 
Cerna și Jiu.

Constituirea punctelor muzei- 
tice, făcută sub îndrumarea com
petentă a forului de specialitate, 
reprezintă, așadar, o experiență 
utilă. Din păcate, însă, rentabi
litatea ei educativă este încă 
destul de redusă. Exponatele au 
fost adunate în aceste case nu 
numai pentru a fi conservate, ci 
și pentru a fi folosite în activi
tatea educativă, in opera de fău
rire a conștiinței politice și pa
triotice a maselor. Se pare Insă 
că acest aspect este scăpat, une
ori. din vedere. în general mu- ' 
zeele sătești sînt deschise numai 
la solicitarea unor grupuri de 
turiști care află întîmplător de 
existența lor. Dacă ghidul — 
activistul casei de cultură, direc
torul căminului sau al școlii — 
este plecat din localitate sau an
gajat în alte treburi urgente, 
muzeul rămîne închis. Firesc ar 
fi ca vizitarea acestor muzee să 
fie cuprinsă sistematic în pro
gramul excursiilor organizate de 
agențiile B.T.T. și oficiile județe
ne O.N.T. pentru a se folosi cu 
eficiență maximă investiția de 
pasiune, rîvnă și dăruire cerute 
de amenajarea lor.

îndreptîndu-te spre Hațeg, 
multe panouri te îndeamnă să 
vizitezi rezervația de zimbrii din 
pădurea Slivuț, hanul „Bucura“ 
ori peștera de la Cioclovina. Ar 
fi cazul, credem noi. să întilnești 
și o tăbliță care să te trimită 
spre punctul muzesitic. Vizitarea 
acestuia ar fi deosebit de in
structivă...

AL. BALGRÄDEAN

(Urmare din pag. I)
chimist ; Cornelia Boancă_ — 
inginer electrotehnist ;
Bălan — 
Ce . vor 
cițiva ani, 
nu, sau 
Mărturisesc 
ra tare

A FI SCRIITOR AL CETĂȚII
(Urmare din pag. I)

nou, opera cu cele mal largi im
plicații a Partidului Comunist 
Român, care se prelungește prin 
valuri de generații, In viitorime 
Și va sta negreșit mărturie des
pre noi și ale noastre, ca o co
lumnă de adevăr, trudă, sacri
ficiu și victorie a noastră asu
pra a ceea ce a fost, o victorie 
asupra a noi înșine. Cîmpul cel 
mai populat de această nouă 
substanță, competitivă (la scara 
timpului) cu mitologiile ante
rioare este, nu încape îndoială. 
Morala. în ansamblul căreia se 
reliefează
deținătorul virtuților, trăsături
lor și caracterelor eoocii. con
știința cea mâi expresivă a aces
tui timp.

Acest fel de a judeca lucru
rile mi-1 propune experiența ul
timilor ani. pe parcursul cărora 
partidul nostru, statul socialist 
s-au preocupat energic și ferm 
de educarea omului nou. de pro
movarea multilaterală a perso
nalității umane, de afirmarea și 
consolidarea a tot ce am acumu
lat. prețios, creator. în configu
rarea profilului politic cetățe
nesc si moral al acelora care 
edifică România modernă, socia
listă.

Acest tablou de interes si pre
ocupări este rodul binefăcător a! 
hotărîrilor Plenarei Comitetului 
Central al partidului nostru din 
noiembrie 1971. dezvoltat» apoi 
de documentele Congresului al 
Xl-lea al partidului, atit de lim
pede și strălucit sintetizat în Co
dul de norme al vieții și muncii 
comuniștilor derivînd din etica și 
echitatea socialistă. Pentru crea
torul de artă, chemat ' să-și 
extragă cunoașterea din strâ-

chipul comunistului,

turile cele mal adinei ale 
contemporaneității lui. este plin 
de învățăminte acest proces al 
omeniei 
nia întîi 
noastre.
lui din 
poate fi 
dedicat pe 
opere de 
știut fiind 
înainte de 
racterelor.
rile etalate de 
pentru mîine și eternitate, sînt 
tabloul caracterologic și dina
mica conștiințelor, în care văd 
seismograful cel mai sensibil al 
metamorfozelor pe care le deter
mină civilizația materială a so
cialismului în oameni, 
torii celei dintîi.
vingere 
urmă cu 
die unui serial publicistic găz
duit de 
„Dicționar 
cercam să schițez un tablou ca
racterologic al contemporanilor 
mei, definind virtuți precum 
abnegație, spirit revoluționar, 
principialitate, modestie, cinste, 
curaj, intransigentă, combativi
tate și altele, vehiculînd — se 
înțelege — nu atit cu definiții, 
raționamente și mijloacele teo
reticienilor. pe cît cu oameni 
vii. cunoscuți de mine în pro
cesul muncii și al creației de 
bunuri materiale, destine exem
plare. ..felii de viață“ interpre
tate din unghiulația caracterolo
gică amintită. Preocuparea mea 
a găsit noi forme de materiali
zare în ziarul România liberă 
prin serialul ..Civica“, timo de 
trei ani. tinta fiind analiza spec
trală a civismului de tio nou si. 
recent. în același cotidian, prin 
rubrica ..Viața în uzină“, suită 
de portrete muncitorești, instan-

comuniste, aflat în li- 
a interesului națiunii 
Scriitorul, ca și colegii 
artele învecinate, nu 
decît recunoscător și 

de-a-ntregul marii 
edificare a omului, 

că literatura este — 
toate — istoria ca- 

De aceea, zic, valo- 
epoca noastră.

făptui-
Această con

determinai. înm-a
cîțiva ani. să mă de-

Scintela sub genericul 
etic“, prin care în-

tanee de tip caracterologic, care 
sugerează natura și profunzimea 
fluviului de viață muncitorească 
din țara noastră.

O mărturisire se impune : nu 
doar dragostea mea pentru eseul 
publicistic mă mină spre o atare 
activitate, ci mai ales nevoia 
prozatorului de a fi într-un per
petuu studiu al vieții, la sursă, 
spre a înțelege procese, atitu
dini, reacții, psihologii, compor
tamente care devin — prin în
sumare și decantare specifică 
— „merinde“ pentru opera de 
ficțiune, temelia pe care să pot 
construi (reconstrui) caractere, 
tipologii, care să fie autentice, 
ale vieții de azi. Pentru artistul 
cetățean nici o cheltuire de sine 
nu-i prea mare ori prea scumpă 
atunci cind eforturile lui se con
sacră scopurilor cunoașterii și 
înțelegerii, treapta cea mai în
semnată, hotărițoare a procesu
lui de creație beletristică. Iar 
cunoașterea artistică, așa cum 
o concepem noi azi, trebuie să 
constituie — înainte de toate — 
implicarea autorului in proce
sele pe care Ie cercetează, ex
periență și destin personal, spre 
a se putea transfera în tipolo
gii literare. Mai direct ; creato
rul de artă nu poate înțelege sl 
da imagini viabile ale omului 
nou, dacă el insuși nu este un 
asemenea om. Este bine, si drent, 
și mora’. și folositor să amintim 
acest adevăr acum, cînd ne eva
luăm munca și condiția de ar
tiști patrioți prin prisma apro
piatului Congres al educației po
litice și al culturii. Acest eveni
ment ne va defini mai bine rolul 
și locul în societatea de azi. toc
mai din unghiul capacității 
noastre de a Înțelege și a servi 
cu credință comandamentele de 
azi și de miine ale națiunii ro
mâne.

Gigi 
inginer feroviar, 
fi, oare, peste 

Dan Cimpea- 
Rodica Bujor ? 

că m-aș bucu- 
mult să scriu 

despre ei, de data aceasta 
ca specialiști. Și, cind i-am 
mărturisit acest gînd Corne
liei Boancă, fata aceasta se
rioasă ?i visătoare m-a co
rectat zîmbind : „Să scrieți 
despre noi ca specialiști, dar 
mai ales ca oameni, oameni 
ai timpului nostru".

Oameni, mină in mină cu 
timpul lor...

Iată o metaforă pe care 
aveam să o regăsesc o zi mai

FLORILE
TINEREȚII

iîrzitz, tot la o sărbătoare a 
majoratului, la Liceul peda
gogic din același oraș : „Aici, 
începe primul zbor / Aici, 
începe primul pas spre noi 
înșine / și spre oameni", ver
suri simple Care exprimă 
fidel condiția morală și civică 
a slujitorilor uneia dintre 
cele mai minunate profesiuni 
din cite se află : dascăl al 
omului întru omenie.

Așadar, cițiva dintre ute- 
ciștii din municipiul Piatra 
Neamț au împlinit 18 ani. 
Și i-au împlinit la vremea 
zăpezii albe, neîntinată, i-au 
împlinit in prima iarnă ce a 
urmat zilelor în care forumul 
comunist al tinereții româ
nești a vibrat intens și una
nim la înalta chemare a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Aveți, dragi 
prieteni tineri, o perspectivă 
minunată în fața voastră 
Pentru realizarea obiective
lor Programului elaborat de 
Congresul al Xl-lca merită 
să vă consacrați toate for
țele și — dacă este nevoie 
— să vă dați chiar și viata 
pentru ca România să mear
gă ferm spre comunism 1“.

X

FILATURA ROMANEASCA DE BUMBAC
cu sediul în București, șos. Dudești-Pantelimon 42, 

încadrează de urgență prin concurs (transfer interes de 
serviciu) :

• Șef birou economic (desfacere-transporturi) absolvenți 
ai învățămîntului superior economic (8 ani în funcții eco
nomice de specialitate).
• Magaziner principal — magazia de fire Unit. I, ab

solvenți liceu și doi ani în funcții administrative.
Solicitanții trebuie să fie cu domiciliul stabil în București 

și cunoscători în domeniul respectiv.
Informații suplimentare la telefon 35 28 70/157.

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST“ — BUCUREȘTI
cu sediul.în b-dul Muncii nr.'256, sector 3,.telefon 44 30 90. 
tramvaie 23, 24, autobuze 79 și 79 rapid, încadrează : ingineri 
și tehnicieni pentru urmărirea producției, revizori contabili, eco 
nomiști financiar-contabili, economiști transporturi, aprovizio 
nare, șef depozit feroaliaje și materiale neferoase, șef de 
pozit nisipuri carbid și materiale turnătorii, șef depozit ma
teriale electrice, șef depozit materiale aparataj frînă, șef de
pozit materiale pentru Fabrica de locomotive, șef. depozit 
subansamble motoare și locomotive și muncitori necalificați 
pentru încărcări și descărcări materiale.

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 12/1971.
Relații suplimentare la telefon 44 30 90, Serviciul personal, 

pregătire cadre, retribuire a muncii.

COOPERATIVA ARTA LEMNULUI
încadrează muncitori calificați și pentru calificare, 

de București, in meseriile : 
timplari mecanici ; 
strungari in lemn : 
timplari la șlefuit t . 
vopsitori tn lemn ;
conducători auto calificați, cu o vechime peste 2

Informațiile suplimentare la serviciul personal tel. 
garaj — 22 16 01.

cu buletin

ani.
21 23 72 și

CENTRALA INDUSTRIALA DE UTILAJ TEHNOLOGIC, CHIMIC, 
PETROLIER Șl MINIER 

cu sediul in București, Calea Griviței Nr. 355-357 
ÎNCADREAZĂ :

revizori contabili cu studii superioare economice' sau studii 
medii și stagiu pe funcții de control financiar intern, cu res
pectarea prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații la telefon : 65 42 45.
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ELE
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Gambia, DAVVDA 
KAIRABA JAWARA, următoare^ telegramă :

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independen
ței de stat a Republicii Gambia, vă adresez, în numele poporului 
și guvernului român, precum și al meu personal, felicitări, urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
gambian.

îmi exprim speranța că 
ale noastre se vor dezvolta 
român și gambian, al păcii

relațiile existente între cele două țări 
în anii care vin. spre binele popoarelor 
și înțelegerii internaționale.

X PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
marți dimineața, pe A. N. Beli- 
cenko. președintele Băncii In
ternaționale de Investiții de la 
Moscova, care 
țara noastră.

în cursul 
a avut loc cu 
fost abordate 
vind dezvoltarea 
dintre țara 
Internațională de Investiții.

La întrevedere au luat parte 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de Investiții, 
și Mircea Georgescu, adjunct 
al secretarului 
Miniștri.

Convorbirea

face o vizită în

convorbiril 
acest prilej 

probleme pri- 
colaborării 

noastră și Banca

care 
au

Consiliului de

■-a desfășurat

PLECARE
plecat laMarți dimineața a

Damasc o delegație' a Marii 
Adunări Naționale, condusă de 
tovarășul Nicolae Gioean, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, care, la invitația 
Consiliului Poporului al Repu
blicii Arabe Siriene, va face o 
vizită in această țară. Din dele
gație fac parte Ferdinand Nagy, 
președintele Consiliului popular 
județean Covasna, secretar al 
M.A.N., Ioan Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei, membru al Comi
siei, pentru industrie și activi
tatea economico-financiară a 
M.A.N., Ioan Paraschiv, pre
ședintele Consiliului popular al 
municipiului 
al Comisiei 
populare și 
stat a M.A.N., 
reanu, 
derea de confecții — Rimnicu

Ploiești, membru 
pentru .consiliile 
administrația de 

Catița Teodo- 
tehniciană la Intreprin-

(Urmare din pag. I)

fața adunărilor generale de 
partid, U.T.C. și sindicat prin
cipalele cauze care duc la creș
terea consumului de materiale, 
materii prime, combustibil și 
energie, s-au prelucrat cazurile 
de indisciplină semnalate în 
unele sectoare de activitate. In 
urma acestor dezbateri, a fost 
întocmit un program de măsuri 
cu sarcini concrete de reducere 
a cheltuielilor materiale 
fiecare secție, pentru 
muncitor, tehnician sau 
list. Aceste măsuri vizau 
special întărirea ordinei 
ciplinei la fiecare loc de mun
că. înlocuirea unor tehnologii de 
fabricație cu altele noi, reali
zarea prin autodotare a unor 
instalații de încercări și verifi
cări. Alte propuneri se refereau 
la acțiuni de recuperare a re
surselor energetice secundare de 
la unele cuptoare, înlocuirea 
unor arzătoare vechi cu arză
toare cu randament ridicat, re
ducerea timpului de mers în goi 
al mașinilor și utilajelor, revi
zuirea instalațiilor de ' 
și ventilație în halele 
ducție.

O principală grupă de mă
suri întreprinse pe baza acestui 
studiu au avut drept rezultat 
economisirea în anul 1975 a unei 

139 tone me- 
1,5 milioane,

pentru 
fiecare 
specia- 
in mod 
și dis-

încălzire 
de pro-

într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
în aceeași zi, A. N. Beli- 

cenko a fost primit de tovară
șul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Au fost discutate modalități 
practice de conlucrare între 
Banca de Investiții a Republi
cii Socialiste România și Banca 
Internațională de Investiții.

De asemenea, președintele 
conducerii administrative a 
Băncii Internaționale de Inves
tiții a avut convorbiri cu 
conducerile Ministerului Finan
țelor, Băncii de Investiții, Băn
cii Naționale și Băncii Române 
de comerț exterior.

Marți la amiază, oaspetele so
vietic a părăsit Capitala.

Sărat, membru al Comisiei pen
tru consiliile populare și admi
nistrația de stat a M.A.N.

AJUTOR
Societatea de Cruce Roșie din 

Republica Socialistă România 
a trimis Societății de Cruce 
Roșie din Republica Democrată 
Malgașă un ajutor compus din 
medicamente și pături, pentru 
a veni în sprijinul populației 
sinistrate în urma puternicului 
ciclon ce s-a abătut asupra a- 
cestei țări.

FESTIVITATE
în cadrul unei festivități, ce 

a avut loc marți la amiază, Am
basada Italiei la București a 
transmis în patrimoniul Uni
versității din Capitală lucrări 
științifice, de largă informare, 
destinate celor ce studiază în 
învățămintul superior umanist. 

(Agerpres)

/

Alte măsuri stabilite în pla- 
intocmit la începutul anului

cantități de peste 
tal, in valoare de

lei. 
nul 
trecut și a căror aplicare con
tinuă și în prezent vizează nu
meroase acțiuni pentru econo
misirea de energie electrică, ter
mică, combustibil și aer compri
mat. O mare cantitate de astfel 
de energie a fost economisită 
prin termostarea cuptoarelor 
electrice, organizarea mai bună 
a unor locuri de muncă, pentru 
eliminarea mersului în gol al 
unor utilaje, întărirea spiritu
lui gospodăresc și de disciplină 
la fiecare loc de muncă. Un rol 
important în eliminarea pierde
rilor de energie, apă, combusti
bil, aer comprimat îl are orga
nizația U.T.C. din unitate, care 
prin numeroase acțiuni de mun
că patriotică participă la repa
rarea unor instalații de apă și 
aer. a unor cuptoare, pentru în
treținerea mașinilor și utilaje
lor. Tot în acest cadru, comite
tul U.T.C. din întreprindere ac
ționează cu hotărîre pentru în
tărirea spiritului de disciplină în 
fiecare secție și atelier, pentru 
reducerea numărului de rebu
turi. ridicarea și perfecționarea 
nivelului de calificare al fiecărui 
utecist. Au fost organizate, în 
acest sens, brigăzi mixte de con
trol, formate din tineri frun
tași, electricieni, mecanici, scu- 
leri-matrițeri. bobinatori, c,on- 
trolori de calitate, care au ca 
sarcină urmărirea în permanen-

(Urmare din pag. I)

ceului. V. G. la orele de fizică 
îmi punea întrebări care depă
șeau nivelul anului, despre plas
mă, laseri etc. Foarte talentat 
și la desen. El a realizat por
tretele scriitorilor din școală“.

...Tovarășul maior Radu Vir
gil, care anchetează cazul, soli
cită cit mai urgent caracteri
zările. „Am dori din toată ini
ma să-i redăm școlii, să nu le 
stricăm viitorul. Dar sint pasi
bili de pedepse de la doi ani în 
sus. Toți opt sint autori și com
plici. Avem la miliție un dulap 
întreg cu piese demontate. 
Furturi de casetofoane, aparate 
de radio, motorete, biciclete, ba 
chiar și telefoane publice, în 
valoare de zeci de mii de lei. 
Toate demontate, piesă cu pie
să. Deocamdată n-am reușit să 
stabilim mobilul furturilor. Mai 
mult ca sigur că n-au avut in
tenția să vîndă obiectele. Mai 
curînd cred că i-a împins că
tre furt pasiunea lor pentru 
tehnică, pentru meșterit. Pasiu
ne rău canalizată, desigur. Unul 
dintre ei ne-a declarat că vro
iau să construiască o stație mo
dernă de radioamplificare pen
tru școală“...

Acestea sint, redate succint, 
faptele. Fapte căzute sub inci
dența legii. Dincolo de ele ră- 
mîn întrebările. întrebările pa 
care și le pun, tardiv, părinții, 
profesorii, colegii, organizația 
U.T.C. Cum s-a putut ajunge 
aici ? Ce să-i fi determinat pe 
acești elevi, care trăiesc și în
vață in mijlocul unei colectivi
tăți riguros organizate, să fure? 
Din spirit de aventură ? Se 
cade să adăugăm acestor între
bări o alta, credem noi, cheie 
a problemei. S-a întîmplat așa, 
deodată, ca acești elevi tă de
vină total alții decît erau cunos- 
cuți ? A fost o schimbare brus
că, care a luat prin surprin
dere colectivitatea ? Din păcate 
cu cei ont n-am putut discuta ; 
erau reținuți pentru cercetări. 
De la ei se va afla, fără îndo
ială, de ce au furat. Trebuie 
aflat însă și de la alții, de la 
cei care formează colectivitatea 
din jurul lor, de ce i-au lăsat

să ajungă aici. Acum, toți — 
profesori, colegi. organizația 
U.T.C. și chiar părinții — își 
amintesc că ceva se schimbase 
în comportamentul celor opt 
încă înainte de a ajunge la si
tuația de față. Aceștia au ab
sentat de la școală, s-au apucat 
de fumat, au început să consu
me băuturi alcoolice. Chiulul,- 
lipsa de preocupare pentru pre
gătirea temelor, anumite mani
festări de obrăznicie și neserio
zitate constituiau numai citeva

SESIUNE ȘTIINȚIFICA

„Integrarea și mobilitatea
socio-profesională a tineretului"
în zilele de 13 și 14 februarie, 

Comitetul județean Cluj al 
U.T.C. împreună cu Filiala in
terjudețeană Cluj a Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului au organizat, în sala 
Bibliotecii universitare, o sesiu
ne științifică cu tema „Integra
rea și mobilitatea socio-profesio
nală a tineretului“.

La sesiune au luat parte cer
cetători și cadre didactice, acti
viști în rîndul tineretului, re
prezentanți ai unor instituții și 
întreprinderi, tineri, studenți.

în cadrul sesiunii s-au pre
zentat peste 30 de comunicări 
științifice, care s-au referit la 
probleme teoretice, metodologi
ce și practice ale cercetării pro
cesului . integrării și mobilității 
socio-profesionale a tineretului 
în condițiile specifice ale socie
tății socialiste: pregătirea, orien
tarea și recrutarea forței de 
muncă tinere pentru diferite 
sectoare ale economiei naționa
le, cu accent pe problemele in
dustriei și agriculturii: procesul 
de orientare și integrare a ti
neretului școlar și universitar și 
al relațiilor acestuia cu celelalte 
categorii socio-profesionale de 
tineri: aspecte ale perfecționării 
acțiunii factorilor educativi, și 
mai ales ale organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor studenților comu
niști în domeniul educării pen
tru muncă și viață a tineretului.

Sesiunea s-a caracterizat prin 
prezentarea prioritară a rezulta
telor unor cercetări de terpn cu 
valoare aplicativă, pe probleme, 
cum sînt: fluctuația, informarea 
și integrarea socio-profesională, 
consecințe ale procesului de omo
genizare, stabilizarea forței de 
muncă în agricultură, proble
mele selecției și orientării pro
fesionale, integrarea în viața 
universitară a studenților din 
anul I, participarea tinerilor la 
viața de organizație, probleme 
ale formării conștiinței socialis
te și rolul acestora în integra
rea tineretului. Totodată, atît In 
comunicări cît și în dezbateri

s-au făcut o serie de precizări 
teoretico-metodologice, desprin- 
zîndu-se specificul mobilității 
socio-profesionale în contextul 
procesului complex de făurire 
a societății Socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Sesiunea a beneficiat de parti
ciparea unor specialiști, cerce
tători. cadre didactice, studenți 
și activiști U.T.C. din Cluj-Na- 

' poca, precum și din Bucu
rești. Iași. Alba Iulia și Ma
ramureș. O remarcă deosebită 
trebuie făcută pentru partici
parea studenților de la univer
sitățile din Cluj-Napoca și Iași, 
ale căror comunicări s-au dis
tins atît prin abordarea unor 
probleme practice importante 
cît și printr-o înaltă ținută ști
ințifică.

în ansamblu, sesiunea, care 
s-a caracterizat prin încercarea 
de abordare multidisciplinară a 
problematicii integrării și mo
bilității socio-profesionale a ti
neretului, a reprezentat o con
tribuție utilă la o mai bună cu
noaștere a acestei probleme deo
sebit de importante și la elabo
rarea unor soluții mai eficiente 
ale procesului de integrare în 
muncă și viață a tineretului.

HOTĂRITOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI
DE DEZVOLTARE A POMICULTURII :

CRONICA
U. Ț. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Atena o 
delegație a C.C. ai U.T.C., 
condusă de tovarășul Nicolae 
Dan Fruntelată, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., care 
urmează să participe la lu
crările primului Congres al 
Tineretului Comunist din 
Grecia.

ță a activității secțiilor și re
medierea operativă a unor de
ficiențe. Pentru introducerea în 
fiecare organizație a unui climat 
de întrecere în realizarea de 
produse de- calitate cit mai bu
nă au fost confecționate 10 ste- 
gulețe pentru tinerii care obți
neau cele mai bune rezultate in 
luna respectivă. Atît rezultatele 
bune, cit și cele negative sint 
popularizate la gazeta de perete, 
prin stația de radioamplificare, 
unde se prezintă tinerilor va
loarea risipei, cit pierde între
prinderea. colectivul, datorită 
acestor abateri.

Un prim rezultat al măsurilor 
întreprinse s-a concretizat, în 
luna ianuarie și prima decadă 
a lunii februarie. în reducerea 
numărului de rebuturi, a pier
derilor materiale, de energie și 
combustibil, in diminuarea sub
stanțială a consumurilor speci
fice comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Rezultă, 
evident, din cele relatate mai 
sus, rolul important al dezbate
rilor. al antrenării tuturor tine
rilor la rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă colectivul, 
în același timp, se dovedește 
din plin că în fiecare întreprin
dere există încă multe resurse 
care pot fi valorificate prin în
tărirea spiritului gospodăresc, a 
ordinei și disciplinei la fiecare 
loc de muncă.

din cei opt elevi, ne vorbea de 
o adunare generală unde aceș
tia au fost discutați și ei și-au 
luat angajamente. Și-au dat 
seama că angajamentele sint 
formale, demagogice, dar colec
tivul s-a mulțumit, considerîn- 
du-se cu conștiința împăcată, 
că „a acționat“.

Puse alăturat, acțiunile cu 
scopul intervenției educativ- 
corective arată limpede cit de 
puțin închegată și fără de țintă 
precisă este replica colectivită-

CÎND COLECTIVUL
ACȚIONEAZĂ
CU ÌNTÌRZIERE

fapte, deloc mărunte, care a- 
nunțau celor din jur că cei in 
cauză și-au schimbat comporta
mentul. Școala se poate disculpa 
cu invocarea respectării regula
mentului ? Elevilor le-a fost 
scăzută, e adevărat, nota la 
purtare, s-a discutat de cîteva 
ori cu ei. Diriginții au apelat 
la părinți, invitindu-i să vină 
la școală pentru o discuție des
pre comportamentul fiilor, invi
tație la care nu s-a dat curs, 
dacă nu punem la socoteală vi
zita la școală a mamei unuia 
dintre elevi cu scopul de a-i 
convinge pe profesori să-i ac
cepte fiului să dea totuși tezele 
pe care nu le-a dat pentru 
simplul motiv că a lipsit nemo
tivat de la scoală I Chiar și or
ganizația U.T.C. poate spune că 
a făcut ceva : Petre Silvesan, 
secretarul organizației U.T.C. 
din anul II, în care învață trei

ții în cazuri care încep prin a 
fi simple și se termină, ca-n 
această situație, sub acuzația 
legii. Elevii au fost tratați de 
fiecare dată în raport cu o faptă 
săvîrșită într-o zi, într-o săptă- 
mină, căci dacă erau puse cap 
la cap toate faptele, mai mă
runte sau mai grave, săvîrșite 
de ei, ar fi dat un tot îngrijo
rător.

„Nu este posibil — se adresa 
maiorul Radu Virgil conducerii 
școlii — ca profesorii, diriginții 
în special, 
schimbările 
portamentul 
ar fi fost atenți la aceștia nu 
numai cit timp i-au avut la ore, 
ci și în funcție de cit știu sau 
nu știu la lecții". Uite că se 
poate !

Ascultam cuvintele ofițerului, 
gîndurile sale pline de mihnire 
că este pus in situația să se

să nu fi sesizat 
survenite în com- 

elevilor lor, dacă

Potrivit programului de dez
voltare a pomiculturii, se pre
conizează ca la sfîrșitul viitoru
lui cincinal, fiecărui cetățean al 
tării să-i revină pentru consum 
în stare proaspătă circa 100 kg 
fructe, aici incluzîndu-se și stru
gurii. Pentru a se ajunge la ase
menea recolte, pe lingă moder
nizarea plantațiilor clasice exis
tente, înființarea unor plantații 
noi în sistem intensiv și super
intensiv, aplicarea unor tehno
logii moderne în toate sectoa
rele pomicole, introducerea me
canizării lucrărilor, o atenție 
deosebită trebuie acordată pro
ducerii materialului săditor.

Ținînd cont de condițiile pe
doclimatice din tara noastră 
care, cu excepția zonelor alpine, 
sint favorabile pentru cultura 
pomilor. în zona dealurilor sub
carpatice mai ales s-a trecut la 
alegerea terenurilor și stabilirea 
noilor tehnologii pentru obține
rea unor mari cantități de ma-

terial săditor la unitatea de su
prafață din soiurile valoroase și 
altoite'pe cei mai buni portaltoi. 
Pentru atingerea acestui impor
tant obiectiv al pomiculturii, cer
cetătorii au trecut la alegerea 
judicioasă a terenurilor în zo
nele favorabile pentru anumite 
specii pomicole, la încadrarea 
pepinierelor pomicole într-un 
asolament corespunzător care să 
permită crearea condițiilor op
time de fertilitate și structură a 
solului in vederea realizării unui 
număr sporit de puieți portaltoi 
și pomi altoiți la hectar precum 
și prevenirea infectării solului 
din pepiniere cu boli și dăună
tori. Odată stabilite soluțiile cele 
mai bune pentru obținerea unui 
material săditor pomicol vigu
ros, din soiurile cele mai valo
roase, se pune problema găsirii 
celor mai potrivite metode 
pentru producerea în cantități 
sporite de materia! săditor — 
altoi de un an — într-un timp 
cit mai scurt.

Despre cîteva dintre căile sta
bilite de specialiștii din acest 
domeniu ne-a vorbit tovarășul 
Mircea Botez, directorul adjunct 
științific de ia Institutul de cer- 
cețări pomicole din Mărăcineni- 
Argeș. „Cercetările efectuate au 
arătat că plantarea portaltoilor 
vegetativi la distanțe reduse pe 
rînd și între rînduri în scopul 
obținerii unor producții ridica
te de pomi altoiți de un an este 
foarte avantajoasă. Plantarea 
portaltoilor la distanțe mici, 80 
cm între rînduri, 15—20 cm în- 

,tre portaltoi asigură în școala 
de pomi între 55 000—65 000 pomi 
la hectar, adică dublu față de 
metoda obișnuită și practicată in 
pepiniere. în plus, prin aplica
rea acestei metode prețul de 
cost pe pom se reduce la jumă
tate“.

Aplicind tehnologiile rezultate 
în urma experiențelor făcute de 
cercetătorii de aici, lucrătorii de 
la pepiniera Glimbocata au reu-

șit în mai puțin de doi ani să 
pregătească 150 000 puieți pe 
care-i vor expedia chiar în 
această primăvară unităților po
micole ale județului. „în con
tinuare, ne spune șeful pepinie
rei, Traian Calotă, atenția noas
tră este îndreptată în direcția 
ridicării calității materialului 
săditor, dar și a sporirii supra
feței cimpului de formare de la 
cinci hectare, cite avem acum, 
la zece ha.“

Realizările obținute de specia
liștii și lucrătorii de la I.C.P. 
Mărăcineni trebuie să constituie 
un exemplu, un îndemn pentru 
toți cei ce lucrează in acest im
portant sector de activitate și 
cu atît mai mult pentru tinerii, 

organizațiilor 
revine marea 
continua tru
care se bucu-

pentru membrii
U.T.C. cărora le 
răspundere de a
moașa tradiție de 
ră pomicultura românească.

DUMITRU DUCA

AMPLE ACȚIUNI DE DESZĂPEZIRE
ÌN JUDEȚUL MARAMUREȘ
Ninsorile abun

dente căzute în ul
tima perioadă au fa
vorizat depunerea u- 
nor mari cantități 
de zăpadă, în special 
în zonele de nord ale 
țării, afectînd buna 
desfășurare a trans
portului în localități 
și pe traseele princi
pale ale județelor. 
Odată 
ninsori, 
mentele 
îndrumarea 
lor de partid și de 
stat au întreprins 
ample acțiuni de 
deszăpezire. In ma
joritatea localităților 
din județul Mara
mureș, de pildă, ca și 
pe toate 
principale 
țului, de 
Mare la 
Marmației 
Borșa, spre Cavnic 
sau Lăpuș, alături de 
ceilalți cetățeni, or
ganizațiile U.T.C. 
și-au adus o contri
buție deosebită la 
înlăturarea efectelor

CU primele 
comanda

locale, sub 
organe-

traseele 
ale jude- 

la Baia
Sighetu 

— Vișeu-

căderilor mari de ză
padă. Peste 5 000 de 
uteciști au luat parte 
zilnic, prin acțiuni de 
muncă patriotică, la 
înlăturarea de pe 
căile de acces, din in
cintele întreprinderi
lor și instituțiilor, a 
obiectivelor social- 
culturale, a nămeților 
de zăpadă care au a- 
juns pînă la 2 metri, 
asigurînd astfel des
fășurarea normală, 
neîntreruptă a acti
vității.

La un moment dat, 
zăpada amenința
blocarea drumului 
de acces spre exploa
tarea minieră de la 
Șuior. A fost nece
sară o intervenție de 
aproape trei zile, 
timp în care tinerii 
de la I.M.M.R., între
prinderea județeană 
de rețele electrice, 
întreprinderea de in
dustrie locală au e- 
fectuat circa 2 000 
ore de muncă.

GEORGE M. BANU

Angajamentul minerilor din
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii din unitățile Centralei 
cărbunelui Petroșani, întruniți 
în adunarea generală a oame
nilor muncii, au dezpătut pe 
larg sarcinile de plan ce revin 
minerilor in anul 1976 și in în
tregul cincinal 1976—1980.

Dezbaterile au prilejuit, tot
odată, o amplă trecere în revistă 
a succeselor obținute pînă a- 
cum. în anul trecut, lucrătorii 
din industria carboniferă au de
pășit sarcinile de plan și anga
jamentele asumate, realizînd su
plimentar o producție de 132 000 
tone huilă, din care 127 500 tone 
in Valea Jiului, satisfăcind in 
același timp cerințele de lignit 
ale economiei.

în încheierea lucrărilor, parti- 
cipanții la adunare au adresat 
o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, 
printre altele :

Minerii, constructorii de utilaj 
minier, lucrătorii de pe șantiere-

ocupe de un furt săvîrșit de 
elevi de liceu și ne întrebam 
dacă nu cumva aceștia au, to
tuși. circumstanțe. Înrobiți de 
pasiunea pentru fizică și elec
tronică, poate că n-au avut con
diții 
curs 
siliți 
Dar 
toate ________
nească în mod creator vocația 
de constructori electroniști în 
cadrul cercurilor tehnice. Pă
rinții lor, de asemenea, oameni 
cu situație, cinstiți și respectați 
la locurile 
satisface 
procurării 
buincioase.
nem că liceul nu se poate lăuda 
cu cercuri tehnice, cu labora
toare bine dotate, nu se poate 
apăra că și-a făcut datoria în 
sensul ............................. .
elevilor, al 
capabil să le 
structiv, atita 
acești elevi 
spunea că sint
nați de tehnică, au căutat alt
undeva, nu in școală, locul și 
condițiile pentru a da curs în
clinațiilor lor.

Și nici părinții n-au de ce să 
fie liniștiți că s-ar putea justi
fica „am făcut totul pentru ei, 
ca să nu le lipsească nimic“, 
atita vreme cît n-au verificat 
ce înseamnă acest totul, dacă 
banii de buzunar dați fiilor n-au 
mers în altă parte. Căci, in mod 
sigur, au mers în altă parte din 
moment ce in școală nu mai 
lucrau, iar materialele de lucru 
ei nu și le-au procurat in mod 
cinstit. Ce fac cu banii, ce fac 
cu timpul, ce-i interesează, dacă 
lecțiile de școală nu-i preocu
pă ? Sînt întrebări pe care orice 
părinte trebuie să și le pună.

Opt elevi așteaptă verdictul, 
fără indoielă. drept și plin de 
grijă pentru destinul unor ti
neri. Sute de colegi, profesorii 
și părinți; se vor simți poate 
datori să se autojudece după 
legile morale ale societății noas
tre. ale școlii, care nu îngăduie 
indiferența, ignorarea celui de 
alături, disculparea cu argu
mentul „noi nu am știut“.

în școală și acasă să dea 
acestei pasiuni văzîndu-se 
să facă un gest nesăbuit. • 

aflăm că în școală aveau 
posibilitățile să-și împlȚ-

de muncă, le puteau 
cerințele în privința 
unor materiale tre- 

Indrăznim să spu-

canalizării aptitudinilor 
creării climatului 

valorifice con- 
vreme cît ei, 

despre care se 
foarte pasio-

Petroșani
le de construcții ale carierelor 
și minelor noi, cercetătorii și 
proiectanții din unitățile cen
tralei noastre se angajează ferm 
în fața conducerii partidului și 
statului, a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să depășească planul 
producției marfă cu 36 milioane 
lei, planul productivității muncii 
cu 340 lei pe 
zeze economii 
și 2 500 tone 
vențional.

lucrător, să reali- 
de 3 miliarde kWh 
combustibil con-

La cererea insistentă a pu
blicului, Cenaclul Flacăra 
organizează, miercuri 18 fe
bruarie 1976, ora 17, la Pa
latul sporturilor și culturii, o 
nouă manifestare gratuită, 
dedicată școlilor bucureștene. 
Posesorii tichetelor neutiliza
te duminică 15 februarie se 
pot prezenta la redacția re
vistei Flacăra, Piața Scînteii, 
nr. 1, miercuri 18 februarie, 
intre orele 13-15, pentru a le 
preschimba.

TRACTOARELE SE PREGĂTESC DE START
(Urmare din pag. I)

— discuri pentru frină. pirghie 
de direcție, geantă țață. bară de 
conexiune (toate pentru trac
toare), furcă și element de cu
plaj la mașinile fito-sanitare. 
roti dințate și organe active la 
frezele legumicole etc. — care 
lipsesc de luni de zile din baza 
de aprovizionare de la Simeria. 
Unele au fost recondiționate, 
s-au executat in ateliere proprii, 
dar, in general, ele rămin defi
citare. Inginerul Mircea Mure- 
șan, șeful centrului de repara
ții de la S.M.A. Hațeg, se plin- 
gea de lipsa combustibilului des
tinat încălzirii și băilor, de re
gresare. Iar la S.M.A. Orăștie 
ni s-a spus, din lipsa acestora, 
a fost scoasă din funcțiune o 
secție de vulcanizare, secție 
foarte solicitată.

— In realitate, precizează di
rectorul Trustului, este vorba de 
o repartiție necorespunzătoare 
a combustibilului. De la Timi
șoara primim și iarna și vara 
aceeași cantitate, deși el ne este 
necesar in primul rind acum. In 
plus, nu mai putem să-l aducem 
cu vagonul, ci cu autocisterna, 
parcurgind pentru 5 tone de 
combustibil o distantă de 500 km

Combustibil există. Chiar și 
piese de schimb se mai găsesc, 
dacă sint căutate prin țară. 
Avem deci de-a face cu defec
țiuni de formă și nu de fond. 
De aceea, este necesar ca mi
nisterul de resort să intervină 
hotărit pentru remedierea aces
tor neajunsuri in așa fel incit 
toate tractoarele și. mașinile a- 
gricole să se poată alinia nein- 
tirziat la startul campaniei a- 
gricole de primăvară.

fotbal: Primele jocuri
ale lotului

• Vineri, în Capitală, meciul 
România-Turcia • Partida 
retur se dispută duminică la 
Oltenița

Componenții lotului republi
can de juniori s-au reunit în 
Capitală, urmînd să se pregă
tească pentru apropiatele me
ciuri oficiale, tur și retur, cu 
echipa Cehoslovaciei, din preli
minariile noii ediții a Turneului 
U.E.F.A. După cum ne-a infor
mat antrenorul federal prof. 
Constantin Ardeleanu, înaintea 
dublei intîlniri cu formația ceho
slovacă, lotul nostru va susține 
o serie de jocuri amicale in com
pania unor, adversari reduta
bili : selecționatele U.R.S.S., Bul
gariei, R.D. Germane și Turciei. 
Pentru aceste confruntări au 
fost convocați 22 de jucători, 
printre care : Chitaru și Timofi 
(S. C. Bacău), Cămătaru (Univ. 
Craiova). Lupău (F. C. Baia 
Mare), Vesa („U“ Cluj-Napoca), 
Mihalcea și Cernescu (Poli. Iași),

de juniori
I. Popa (Rapid), Gane și Ștefan 
Popa (Steaua), Ene (Liceul „Mi
hai Viteazul“ — București), Spe- 
riatu (F. C. Argeș) și Lazăr (Sp, 
studențesc).

Săptămina aceasta, lotul de 
Juniori va susține o dublă întîl- 
nire cu selecționata similară a 
Turciei. Primul joc are loc vi
neri, 20 februarie, pe Stadionul 
„Voința“ din Capitală, de la ora 
15, iar partida retur se dispută 
duminică, 22 februarie, la Olte
nița, de la ora 11. Următoarele 
jocuri de verificare sint progra
mate în luna martie. Selecționa
ta de juniori va juca, în depla
sare, cu echipa Bulgariei, 
miercuri 11 martie, după care 
va întîlni, la Pitești, formațiile 
U.R.S.S. — la 19 martie și R. D. 
Germane — la 22 martie. Pri
mul meci oficial cu reprezenta
tiva de juniori a Cehoslovaciei 
este programat duminică 28 mar
tie, Ia Pitești, iar jocul retur se 
va disputa la 14 aprilie.

M. L.

DIN AGENDA
SPORTURILOR DE IARNĂ
• Prima ediție a „Trofeului Carpați" la bob • Patinatori din 10 țări 
la Campionatele internaționale aie României • Printre protagoniști, 
sportivi din U.R.S.S., Austria, Cehoslovacia, R. F. Germania și 
Australia • „Cupa Poiana" la schi • Europenele de hochei pe gheață 

pentru juniori (grupa E) - la București și Ploiești.

în următoarele zile, specia
liștii probelor de schi, bob, 
biatlon și patinaj vor participa 
la noi și importante concursuri 
internaționale. La Poiana Bra
șov se va desfășura, timp de 
două zile (sîmbătă 21 și dumi
nică 22 februarie), o atractivă 
competiție de schi-probe alpine, 
care va reuni mai mulți sportivi 
din cinci țări. în programul a- 
cestei competiții, dotată cu tro
feul „Cupa Poiana“, sînt pre
văzute întreceri pentru catego
riile de seniori și juniori. O în
trecere sportivă în premieră va 
avea loc pe noua pirtie beto
nată de la Sinaia. în zilele de 
28 și 29 februarie, aici se va 
desfășura prima ediție a com
petiției internaționale de bob 
„Trofeul Carpați“. la care vor 
evolua echipaje din opt țări.

Un bogat program internațio
nal au rezervat patinatorii din 
lotul republican. Maestra spor
tului Doina Mitricică și maes
trul sportului Ion Mircea, cam
pioni naționali la patinaj artis
tic, vor participa, simbătă 21 și 
duminică 22 februarie, la un 
important concurs internațional 
la Budapesta. în aceleași zile, 
patru patinatori din lotul repu
blican, Gabriela Voica, Cornelia 
Picu, Atanase Bulete și Adrian 
Georgescu, 
competiție 
gramată 
Săptămina
sportului cu patine din Miercu-

vor fi prezenți la o 
internațională pro- 

la Thorun-Polonia. 
viitoare, iubitorii

rea Ciuc vor avea prilejul să 
urmărească, timp de patru zile, 
o amplă și prestigioasă compe
tiție ..................... .
măr . . ____
țări. începînd de joi 26 februa
rie, 
iarnă din localitate se vor dis
puta Campionatele internațio
nale de patinaj artistic ale 
României, la care și-au anunțat 
participarea sportive și sportivi 
din Austria, - ■ -
U.R.S.S., Bulgaria, 
mania, Iugoslavia, 
garia și Australia.
se vor alătura componenții lo
tului național : Beatrice Huștiu, 
Doina Mitricică. Gabriela Voi
ca, maeștrii sportului Ion Mir
cea, Atanase Bulete, 
Georgescu, campionii 
cani do juniori Adrian 
Irina Nichiforov.

Cele zece 
pante la noua ediție 
natului european de 
gheață, juniori, 
și-au intensificat 
întrecerile vor avea 
și 14 martie la patinoarele ar
tificiale din Capitală și Ploiești, 
în seria 
întrece 
Franței, 
Spaniei, 
lua selecționatele Austriei, 
goslaviei, Danemarcei, Belgiei și 
Ungariei.

internațională, cu un nu- 
mare de concurenți din 10

Ia Palatul sporturilor de

Cehoslovacia,
R. F. Ger- 

Polonia. Un-
Acestora li

Adrian 
repub'.i- 

Vasile și

partici- 
Campio- 

pe 
B,

formații
a
hochei 
grupa
pregătirile, 
loc între 6

de la București se vor 
echipele României, 
Italiei, Norvegiei și 

iar la Ploiești vor evo-
Iu-

ÎNCADREAZĂ DE UR

GENȚA :

Prin concurs

goria 1—(
• impregnatori, categoria 

1—3, care vor folosi soluții 
epoxidice și lacuri silico- 
nice.

ÎNTREPRINDEREA
DE CONSTRUCȚII 

ȘI REPARAȚII 
ECHIPAMENTE

DE TELECOMUNICAȚII,

strada Izvor nr. 112,
sector 6

de mașini; 
dactilograf principal II; 
iăcătuși-ajustori, cate-

■6;

M. LERESCU

• șef depozit laminate 
feroase și neferoase, cu res
pectarea Legii nr. 22/1969:

• maiștri cu experiență 
în specialitatea prelucrări 
mecanice;

• economist cu experien
ță în domeniul construcții
lor

Informații la telefon nr. 
16 56 46.



Contribuția președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

la soluționarea problemelor

„Scânteia tineretului“

pag. 4

majore ale lumii Situația din Angola evoluează

LARG PREZENTATĂ IN PRESA MEXICANĂ net în favoarea M.P.L.A

Vizita în Austria 
a delegației Frontului 

Unității Socialiste 
din România

U

Presa mexicană dedică spații largi concepției președintelui 
Republicii Socialiste România privind rezolvarea probleme
lor majore ale vieții internaționale contemporane. Astfel, 
cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii 
Adunări Naționale din decembrie, poziția României într-o 
serie de domenii esențiale ale politicii internaționale și-au 
găsit un puternic ecou în paginile principalelor ziare și re
viste din Mexic. ,

Sub titlul „Concepția președintelui român, Nicolae 
Ceaușescu, privind îmbunătățirea activității O.N.U.“. cotidia
nul guvernamental „El Nacional“ a publicat o pagină spe
cială însoțită de fotografia președinților Nicolae Ceaușescu 
și Luis Echeverria Alvarez, în timpul semnării Declarației 
solemne comune din 10 iunie 1975.

Prezentind pe larg contribuția personală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la instaurarea unor principii noi, care să 
stea la baza colaborării între state, ziarul „El Nacional“ sub
liniază concepția șefului statului român asupra necesității 
de a se elabora „un Cod de conduită cu caracter universal, 
care ar putea constitui o completare fericită a Cartei O.N.U., 
sintetizînd vasta experiență acumulată de state în perioada 
postbelică, în eforturile lor pentru instaurarea unor relații 
internaționale noi. pătrunse de spiritul dreptății și echității, 
al respectului și încrederii între națiuni“.

Făcînd o trecere în revistă a principalelor acțiuni și pro
puneri românești, prezentate în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, ziarul subliniază că „amplul ecou al inițiativelor și 
propunerilor României la O.N.U.“ reflectă „o sincronizare 
profundă a întregii politici externe românești cu tendințele 
fundamentale ale lumii contemporane, cu interesele reale ale 
tuturor popoarelor, factor determinant al transformărilor care 
se impun în viața internațională“.

Cotidianul de mare tiraj „El Universal“ prezintă pe prima 
pagină fotografia președintelui Nicolae Ceaușescu, însoțită 
de un articol și o notă redacțională sintetizînd concepția 
șefului statului român cu privire la îmbunătățirea activității 
O.N.U., la creșterea rolului acesteia în Viața internațională. 
Ziarul subliniază acea parte din cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. rostită la sesiunea Marii Adunări Națio
nale. care se referă la „îmbunătățirea activității O.N.U. și 
ridicarea rolului său la înălțimea responsabilității majore 
ce-i revine în lumea de azi“. redînd integral acest fragment.

„România — scrie „El Universal“ — consideră că trebuie 
să se acționeze cu perseverență pentru precizarea și adop
tarea noilor principii ale relațiilor între state, propunînd. 
acest sens, elaborarea și adoptarea unui cod de conduită 
caracter universal“.

Revista „Impacto“ — cu o largă difuzare în Mexic și 
continentul latino-american — publica în ultimul număr
amplu articol intitulat „Analiza problemelor subdezvoltării 
făcută de președintele Nicolae Ceaușescu“. Articolul — în
soțit de o fotografie, redînd un moment din activitatea șe
fului statului roman, subliniază că „președintele român este 
autorul concepției analitice privind necesitatea lichidării, 
subdezvoltării și a instaurării unei noi ordini economice in
ternaționale — problemă fundamentală a epocii noastre, care 
prezintă soluții de interes incontestabil“.

După eliberarea orașului San 
Salvador, Forțele armate popu
lare angoleze și-au instituit con
trolul asupra altor localități din 
regiunile de nord și est ale țării 
— relevă comunicatele difuzate 
Ia Luanda și reluate de agen
țiile internaționale de presă, 
„întreaga regiune de la fron
tiera din nordul țării trece pro
gresiv sub controlul guvernului, 
în vreme ce De frontul de sud 
situația evoluează net în favoa
rea Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei“ — a anun
țat marți postul de radio Lu
anda.

Guvernul Republicii Populare 
Angola a adoptat o setrie de mă
suri și a trecut imediat, în re
giunile eliberate, la refacerea 
obiectivelor economice distruse

Festivitățile de
la Kraguievaț

de mercenari și trupele inter- 
venționiste sud-africane. A în
ceput, totodată. în aceste re
giuni, crearea organelor’ puterii 
populare. Comitetele de acțiune 
ale Mișcării Populare pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L.A.) îm
preună cu activiștii din locali
tățile rurale 
controlul lor 
conomice și

După cum 
Afrique-Asie 
măr din februarie, bandele de 
mercenari și trupele regimului 
rasist de la Pretoria. în nepu
tința lor de a face față acțiu
nilor impetuoase lansate de 
M.P.L.A.. au adoptat tactica 
„pămîntului pîrjolit“. în timpul 
retragerii în debandadă sub lo
viturile Forțelor armate populare 
angoleze, trupele invadatoare 
de mercenari și ale regimului 
rasist de la Pretoria au 
numeroase obiective și 
prinderi, au minat case 
cuit, aeroporturi, șosele, 
runcat în aer poduri, au con- 
strins populația 
împreună cu ele 
dintre Republica 
gola și Namibia.

și urbane trec sub 
întreprinderile e- 

magazinele.
relatează revista 
în ultimul său nu-

distrus 
între- 

de lo- 
au a-

să se retragă 
spre frontiera 
Populară An-

Delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste din Republica So
cialistă România, condusă de 
tovarășul Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliu
lui Național al F.U.S., care 
se află intr-o vizită oficială 
in Austria, a avut o întîlnire 
cu președintele Camerei Fe
derale de Comerț a Austriei. 
Rudolf Sallinger. vicepre
ședinte al Partidului Popu- 
list, și cu alți reprezentanți 
ai Camerei. în cadrul con
vorbirii care a avut loc, au 
fost trecute în revistă aspec
te ale dezvoltării relațiilor 
economice româno-austriece.

Delegația română s-a în- 
tîlnit, de asemenea, cu pre
ședintele Federației indus
triașilor, Hans Igler, și cu 
alți membri ai conducerii a- 
cestui organism, a avut con
vorbiri Ia municipalitatea 
vieneză și a vizitat șantierul 
metroului din capitala Aus
triei.

ih 
cu

pe 
un

în zilele de 14—16 februarie, 
în orașul Kraguievaț s-au desfă
șurat, sub patronajul președin
telui R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, festivitățile centrale 
consacrate împlinirii a 100 de 
ani de la primele demonstrații 
muncitorești din Serbia, cunos
cute sub numele de ..Drapelul 
roșu“.

Concomitent, la Kraguievaț 
s-a desfășurat și cea de-a opta 
întîlnire tradițională a auto- 
conducerii iugoslave, la care au 
participat 1 200 de delegați din 
toate organizațiile de muncă 
din Iugoslavia.

în cadrul manifestărilor de la 
Kraguievaț au fost inaugurate 
muzeul „Svetozar Markovici“, 
ce cuprinde documente privind 
viața și activitatea primului 
propagator al ideilor socialiste 
în. Serbia, și un muzeu memo
rial închinat celor 7 300 de lo
cuitori din Kraguievaț execu
tați de ocupanții hitleriști la 21 
octombrie 1941.

lisabona: Reuniune consacrată
problemelor politice și militare

La Lisabona s-a deschis, luni 
după-amiază. în prezența pre
ședintelui Republicii Portughe
ze; generalul Francisco da Cos
ta Gomes, un seminar politico- 
militar, care, după cum remar
că agenția A.N.O.P.. este prima 
reuniune mai importantă a con
ducătorilor militari după sus
pendarea întrunirilor lunare ale 
Mișcării Forțelor Armate. La 
seminar iau parte șefii state
lor majore ale celor trei arme, 
comandanții regiunilor militare, 
alți conducători ai armatei. 
Participanții vor examina, timp 
de o sâptămină, principalele 
probleme politice și militare 
de actualitate, precum și rolul 
Mișcării Forțelor Armate în fa
zele actuală și viitoare ale re
voluției portugheze.

în cadrul seminarului au fosî 
invitați să ia cuvîntul conducă
torii 
Portugalia, 
pozițiile 
litice în 
viitoare 
formări

principalelor partide din 
pentru a prezenta 

formațiunilor lor po- 
legătură cu evoluția 

a procesului de trans- 
democratice.

La Palatul Națiunilor din Geneva s-au deschis la 17 februarie 
lucrările sesiunii din acest an a Conferinței Comitetului de dez
armare. Țara noastră este prezentă la reuniune cu o delegație 
condusă de reprezentantul permanent al Romanici la Oficiul 
O.N.U. din Geneva, ambasadorul Constantin Ene.

Pe agenda reuniunii figurează 
o varietate largă de teme pri
vind problematica complexă a 
dezarmării, în cadrul cărora o 
prioritate și pondere deosebită o 
au chestiunile referitoare la dez
armarea nucleară. Comitetul este 
chemat, de asemenea, să acorde 
atenție particulară examinării 
rezultatelor obținute in cadrul 
Deceniului dezarmării, la jumă
tatea acestuia, și să adopte mă
surile necesare în vederea in
tensificării eforturilor sale pen
tru negocierea unor acorduri 
reale de dezarmare.

în ședința inaugurală au luat 
cuvîntul ministrul afacerilor ex
terne al Mexicului, Alfonso Gar
cia Robles 
U.R.S.S. și

Sesiunea 
miletului a 
îngrijorării 
față de imensele resurse umane 
și materiale irosite pentru cursa 
înarmărilor, precum și față de 
pericolele grave pe care acumu
lările tot mai mari de arme le 
prezintă pentru pacea și securi
tatea popoarelor. Semnificativ 
în a ilustra această preocupare 
este faptul că ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
examinat 29 de teme referitoare 
Ia chestiuni prioritare ale dez
armării și a adoptat nu mai 
puțin de 25 de rezoluții — nu
măr record în istoria Națiunilor 
Unite.

Dimensiunile 
ale pericolelor 
cursa înarmărilor 
tală discrepanță 
minore obținute în procesul ne
gocierilor de dezarmare, în pri
mul rînd, de dezarmare nuclea
ră. Un număr tot mai măre 
state, în special țări mici

și șefii delegațiilor
S.U.A.
din acest an a Co- 
inceput sub semnul 
crescinde a statelor

impresionante 
generate de 
sînt într-o to- 
cu rezultatele

de
Vi

Convorbirile intercomunitare
in problema cipriotă

mijlocii își exprimă nemulțu
mirea față de activitatea inefi
cientă a Comitetului de. la Ge
neva. care de mai rnulți ani nu 
a înregistrat nici un progres în 
negocierile de dezarmare. Ac
centele critice la adresa Comi
tetului. organism specializat de 
negocieri multilaterale în do
meniul dezarmării, au determi
nat un puternic curent de opi
nie care cere Îmbunătățirea 
imediată a activității Comite
tului, astfel incit acesta _să 
poată răspunde responsabilități
lor cu care a fost investit de 
către comunitatea internațională.

Dacă Comitetul dorește, așa 
cum arăta ministrul de externe 
mexican, Alfonso Garcia Robles, 
să existe în continuare, va tre
bui să Iacă eforturi speciale 
pentru a nu se prezenta încă o 
dată cu miinile goale în fața 
Adunării Generale a O.N.U.

La necesitatea îmbunătățirii 
activității Comitetului s-a re
ferit în intervenția sa și repre
zentantul S.U.A. Menționînd 
măsurile adoptate Ia sesiunea 
trecută a Comitetului ca urmare 
a propunerilor României de îm
bunătățire a procedurilor Co
mitetului, reprezentantul ameri
can și-a exprimat speranța că 
sesiunea va acorda mai multă 
atenție acestei chestiuni.

La actuala sesiune, delegația 
țării noastre își va axa întreaga 
activitate pe promovarea fer
mă a ideilor și propunerilor cu
prinse în documentul privind 
„Poziția României în problemele 
dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare și în ins
taurarea unei păci trainice în 
lume“, prezentat la ultima »fi
siune a Adunării Generale. în 
spiritul acestui document, dele
gația va acționa cu consecvență 
pentru stimularea negocierilor 
din Comitet și îmbunătățirea 
activității lui, astfel incit a- 
cesta să poată adopta de ur
gență măsuri concrete și efici
ente de dezarmare.

La 18 februarie, Repu
blica Gambia sărbătoreș
te cea de-a Xl-a aniver
sare a proclamării inde
pendenței de stat.

• Teritoriul Gambie! se 
intinde pe ambele maluri 
ale fluviului cu același 
nume, pe litoralul occidental 
al Africii, formînd o enclavă 
in statul senegalez. Forma 
de relief predominantă a a- 
cestei țări, ce se desfășoară 
pe o suprafață de 11295 
kmp. este cimpia joasă și 
ingustă. nedepășind lățimea 
de 40 kilometri, ce bordează 
fluviul Gambia in cursul său 
inferior, in curgerea spre în- 
tiinirea cu Atlanticul.

Clima oceanică blinda, eu 
temperaturi de peste 20 C 
in tot timpul anului, asoci
ată terenurilor plane, favo
rizează agricultura, ocupație 
tradițională, ce încearcă in 
prezent să se armonizeze cu 
o cerință majoră a dezvoltă
rii : diversificarea.

• Economia Gambie! se 
bazează in principal pe cultu
rile de arahide — ce consti
tuie 90 la sută din exportu
rile țârii. Marea parte a 
populației 
circa 
este 
peste 
tuind 
din 
s-au întreprins eforturi 
semnate spre 
economiei, urmărindu-se ală
turi de continuarea culturilor 
tradiționale — arahide, nuci 
de cocos, orez, banane, mei 
și sorg — extinderea secto
rului zootehnic și dezvolta
rea capacității de prelucrare 
a peștelui.

Clima dulce șl plaja eu 
nisip fin de pe coasta Atlan
ticului ereează premise favo
rabile pentru dezvoltarea tu
rismului.

• In dorința une! mai 
bune cunoașteri 
între

Marea
— ce însumează 

500 000 de locuitori — 
antrenată tn cadrul a 

50 de cooperative alcă- 
Uniunea cooperatistă 

Gambia. In ultimii ani 
în- 

diversificarea

reciproce, 
Republica Socialist* 

România și Republica Gam
bia s-au stabilit în 1971. re
lații diplomatice. Aceste re
lații se dezvoltă spre binele 
popoarelor român și gam- 
bian. al păcii și înțelegerii 
internaționale.

D. I.

Schimb de mesaje 
între Maree și Algeria 

privind Sahara 
occidentală

țările socialiste

La Palatul Hofburg din 
Viena s-a deschis, marți, o 
nouă rundă a negocierilor in
tercomunitare in problema 
Ciprului, care se desfășoară 
sub egida secretarului 
ral al O.N.U., Kurt 
heim.

gene- 
Waid-

într-un mesaj adresat pre
ședintelui algerian Houari 
Boumediene. difuzat de postul 
de radio marocan, regele Has- 
san al II-Iea al Marocului a 
afirmat că garnizoana maroca
nă de la Amgala, din Sahara 
occidentală, a fost „atacată de 
unități ale Armatei Naționale 
Populare Algeriene, dotate cu 
armament greu“.

Consiliul Revoluției și Con
siliul de Miniștri ale Algeriei 
au răspuns mesajului adresat 
de regele Hassan al II-lea al 
Marocului președintelui Boume
diene, respingind acuzațiile po
trivit cărora forțe algeriene 
ar fi atacat garnizoana maroca
nă de la Amgala. „Nici o uni
tate a Armatei naționale popu
lare nu se află pe teritoriul 
Saharei occidentale — se pre- 
cizeaiă —, iar opinia publică 
mondială este invitată să con
state această realitate la fața 
locului“.

„Nici un soldat algerian nu 
se află in Sahara occidentală 
și. de asemenea, nici un străin 
nu se numără printre luptătorii 
Frontului Polisario“ — a de
clarat Habib Allah. membru al 
Comitetului pentru probleme 
externe ale Frontului Polisario.

• CALMUL a revenit luni pe 
piața schimburilor valutare vest- 
europene, unde francul francez 
s-a redresat, in timp ce cursul 
mărcii vest-germane a înregis
trat un ușor recul, fără să fi 
fost nevoie ca băncile centrale 
să intervină.

Dolarul a beneficiat, de ase
menea, de 
tendinței, 
în raport 
mană.

această răsturnare a 
intărindu-și poziția 
cu marca vest-ger-

Tn Republica Demo
crată Vietnam, apa 
păstrează un loc im
portant in existența 
fiecărui locuitor și nu 
aș greși spunind că 
acest vital element al 
naturii iși are rolul 
său, deloc neglijabil, in 
însuși destinul istoric 
al națiunii vietname
ze. Apa se află pre
tutindeni. Partea răsă
riteană a țării este 
mărginită de țărmul 
golfului Bac Bo (Țpn- 
kin), către care se în
dreaptă. alene sau nă
valnic. alte ape ale bo
gatei rețele de fluvii și 
riuri ce brăzdează par
tea continentală și al 
căror —------- 1—
mult 
Roșu. Apoi, 
și aceea 
întinsele 
cîmpic și 
cind prin 
canalelor 
și tot apa se 
amenințător peste mă
noasele pămînturi viet
nameze în timpul se
zonului ploios, deve
nind, de astă dată, po
trivnică omului. Capi
tala însăși iși datorea
ză numele, sau. mai 
exact, și-l leagă de 
elementul apă: Hanoi 
— Orașul dintre fluvii.

Am parcurs distanța 
Hanoi—Ha Long (165 
km) într-un timp cu 
mult mai marc decit 
cel calculat după vite
za mașinii. Fiindcă, 
din loc in loc. apa ne 
impunea răgazurile, nu 
lipsite de spectaculos, 
ale îmbarcării și tra
versării cu bacul. S-ar 
putea spune multe des
pre apa cristalină a 
oceanului din împre
jurimile de vis ale Ha 
Longului. sau despre 
apa ruginie a nu mai

puțin impresionantei 
Do Son. stațiune ma
rină învăluită de li
niștea de taină a unui 
variat peisaj tropical. 
S-ar putea vorbi, fără 
indoială, la fel de mult, 
despre apa peste care 
plutește, ca o apariție 
de basm, jonca — 
această insolită ambar-

agricole de efectele 
inundațiilor produse de 
cele peste 1 000 de 
riuri mari și mici din 
interiorul țării, ale că
ror ape își sporesc ni
velul de 100 de ori în 
timpul abundentelor 
precipitații din sezonul 
ploios. ' ' "
km de 
struite 
timpului 
au fost dislocați 300 de

Din cei 5 000 
diguri, con- 

de-a lungul 
și pentru care

(cinema
MIERCURI, U FEBRUARIE 197«

ACUZAREA ARE CUVÎNTUL — 
13,30 ;Lumina (orele 9 ; 11,1» ; 

16 ; 18,15 ; 20.30).
FETITA DIN HANOI 5 

(orele 18.15 : 20.15).
URSUL. VOGI ; Doina 

»,30 :

Doina
_ ___ (orele
1T.1S ; 13 : 14,45 ; 16,30).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Timpuri Noi (orele 9 ; 11 ; 
13; 15,45; 18: 20).

ZORRO : Sala Palatului (orele 14; 
17.15 ; 20.30); Patria (orele 9; 11,43; 
14,30 ; 17,15 ; 20,15) ; Luceafărul 
(orele 9; 11,45; 14.30; 17,15: 20); 
București (orele 9: 11,45; 14,30 ;
17.15 ; 20) ; Favorit (orele 9 ; 11,45; 
14,30 : 17,15 ; 20)

DRAGOSTE ȘI MOARTE 7 Ca
pitol (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 
18.15; 20,30); Scala (orele 9.15; 
11,30: 13,45; 16: 18.15; 20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Casa Filmului (orele 10; 12,30; 15,30), 
Central (orele 9,15 : 11.30 ; 13.45 ; 
16 ; 18,15 ; 20.15) ; Grivlța (orele 
9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15) ; 
Modern (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 : 20,30).

CEI TREI -----------------
tlval (orele
18.15 ’, 20.30)

PATIMA:
18 ; 20) ; Arta (orele 13.30 ;
20).

j. D. CAHILL : Victoria
. 11.15 : 13.30 : 15.45 ; 18 : 
ALARMA ÎN LI..

MUȘCHETARI : Fes- 
s ; 11.15 ; 13,30 ; 1« :

Bucegl (orele 15.45 ;
17.45 :

• :
(orele

......  , 29.15). 
DELTA: Lira (ore-

suveran rămîne 
cîntatul Fluviu 

apa este 
care inundă 
orezarii din 
deltă, clipo- 
păienjenișul 
de irigație ; 

revarsă

Spre Ha Long,

însemnări din R. D. Vietnam

egțiune cu pinze, ce-i 
servește pescarului, in 
același timp, drept loc 
de muncă, locuință și 
mijloc de transport.

Apa, însă, a fost, 
înainte de toate, aceea 
care i-a învățat pe oa
menii acestor locuri, 
generație de generație, 
să construiască și să 
întrețină sistematic o 
vastă rețea de diguri, 
pentru a-și apăra așe
zările și terenurile

milioane de metri cubi 
de pămînt, aproxima
tiv 2 000 km se află 
numai in valea Tonki- 
nului, bază a agricul
turii R.D. Vietnam, 
apărind viața și mun
ca a peste 15 milioa
ne de oameni.

Ridicarea, consolida
rea și întreținerea nu
meroaselor îndiguiri 
sint îndeletniciri secu
lare ale vietnamezilor, 
izvorite atit din nece
sitatea de a stăvili fu-

ri* ’apelor, cit și, mai 
cu seamă, din aceea de 
a asigura condiții op
time pentru cultura 
orezului, alimentul de 
bază al populației. Re
luăm cîteva din exem
plele date de interlo
cutorii vietnamezi pen
tru a ilustra efectele 
binefăcătoare ale aces
tei importante activi
tăți, care cunoaște, în 
anii socialismului, o 
amploare fără prece
dent. Volumul terasa- 
mentelor pentru îndi
guiri se ridica, în pe
rioada 1884—1944, la 
1,7 milioane metri 
cubi; în intervalul 
1955—1969, Ia 9 milioa
ne mc., pentru ca, în 
numai cinci ani (1970— 
1974), aceste lucrări să 
înglobeze aproape 12 
milioane metri cubi. 
Drept rezultat, numă
rul marilor rețele de 
irigații a ajuns la 56, 
în 1974. față de 11, în 
1945, iar suprafața de 
culturi irigate a cres
cut de aproximativ 2 
ori in 1974 față de 
1955. Sînt acțiuni care 
s-au reflectat direct in 
sporirea crescîndă a 
randamentului anual 
de orez pe hectarul 
cultivat: de la 2,65 t 
in 1939. la 3,91 t în 
1965 și la peste 5 t in 
1974. (Să notăm că, in 
condițiile climatice 
vietnameze, se obțin 
două recolte de orez 
pe an).

Așadar, apa. adver
sar furibund uneori, 
rămîne, totuși, aliatul 
dintotdeauna al vietna
mezului, care a învă
țat, dintr-o experiență 
milenară, să-i stăpî- 
nească energiile, să le 
folosească 
beneficiul 
prosperități.

plenar in 
propriei

comit-Delegațiile celor două 
r.ități cipriote sint conduse de 
Glafkos Clerides, reprezentantul 
ciprioților greci, și Rauf Denk- 
taș. reprezentantul ciprioților 
turci. în cadrul ședinței publi
ce inaugurale, secretarul gene
ral al O.N.U. a subliniat că în 
centrul actualei runde se vor 
afla trei subiecte prioritare : 
probleme teritoriale, crearea u- 
neii federații a Ciprului și pre
rogativele unui guvern central 
cipriot. „După cinci luni de 
pauză în negocieri — a continuat 
el — ar fi nerealist să se aștepte

ca actuala rundă să ofere soluții 
tuturor acestor probleme’1. Kurt 
Waldehim a chemat cele două 
părți să manifeste înțelegere și 
spirit de conciliere, pentru a 
putea fi făcute progrese în 
problemele dificile ce trebuie re
zolvate.

Secretarul general al O.N.U. 
s-a pronunțat, de asemenea, pen
tru examinarea, in cadrul ac
tualei runde, a celor mai bune 
metode procedurale care să că
lăuzească în viitor merspl ne
gocierilor. El a salutat faptul că 
ambele părți apreciază că ac
tuala rundă trebuie să constituie 
începutul unui proces continuu 
de negocieri.

Potrivit declarațiilor făcute, de 
Glafkos Clerides și Rauf Denk- 
taș în preziua începerii actua
lelor negocieri, acestea vor dura 
intre trei și cinci ale și se vor 
desfășura cu Ușile închise.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• DELEGAȚIA P.C. Portu

ghez, condusă de Alvaro Cun- 
hal, secretar general al partidu
lui, și-a încheiat, marți, vizita 
făcută la Praga. la invitația C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. în 
timpul convorbirilor avute cu 
delegația condusă de secretarul 
general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Gustav Husak, s-a 
procedat Ia o informare recipro
că asupra activității celor două 
partide, la un schimb de pă
reri asupra unor probleme ac
tuale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI, Maria Esteta Martine® 
de Peron, a decretat închiderea 
actualei sesiuni extraordinare a 
Congresului Național. Toate 
proiectele .supuse spre conside
rare celor două camere ale 
Parlamentului au fost retrase 
de pe ordinea de zi.

Puterea executivă a justificat 
hotărîrea sa prin necesitatea 
a se pregăti „legi adaptate 
tuației speciale existente 
sectoarele social-economie 
politic“.

de 
si- 
ìn
Si

OCTAV ILIESCU

le 16 ; 18: 20) : Moșilor (orele 16 ; 
18 ; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gloria (orele 
9; 11.15 : 13.30 : 16 ; 18.15: 20.30)

MUȘCHETARUL ROMAN: Dru
mul Sării (orele 15,30 18 ; 20,15).

UN CtNTEC PE BROADWAY : 
Excelsior (orele 9; 12, 16; 19) .; 
Melodia (orele 9 ; 11,45; 14,30 ; 
17.15; 20) ; Tomis (orele 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,15; 20) : Flamura (orele 
9 : 12; 16; 19).

COLȚ ALB : Unirea (orele 16 ; 
18 : 20).

SF1RȘITUL VACANȚEI : Cotro- 
ceni (orele 10 ; 12 ;
20).

ACEST FEL DE
Dacia (orele 9 ;
15.45 ; 18 : 20,15)

ZILE FIERBINȚI : 
rele
20.15) 1 nuivi«
13.30 15,45 ; 18 ; 20.15).

SOARTA AUREI ȘI 
NEI: Ferentari (orele
20.15) .

CIRCUL: Giuleștl
15.30 ; 17,45 ; 20).

CUM SA-L ÎNECAM PE 
MRACEK : Pacea (orele 15.45 : 
20).

VlNATORII DE
Volga (ore*: 9 : 11.15 :
18 : 20,15).

TOATE DOVEZILE

VA : ZIUA DELFINULUI s Crîn- 
gași (orele 16).

MARELE GATSBY : Viitorul (o- 
rele 10 : 13 : 16 ; 19)

RESPIRAȚIE LIBERA : Popu
lar (orele 15,30 : 18 : 20.15)

TRANDAFIRUL ALB : Miorița 
(orele 9 : 11.15 : 13.30 ; 15.45 : 18 : 
20)

CUIBUL 7
18 : 20).

CURSA :
18 ; 20,15)
18 : 20).

CASCADORUL ț
15.30 : 18 : 20).

CERCUL MAGIC : Rahova (o- 
rele 16 : 18 ; 20)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : 
Progresul (orele 15.30 : 17.30 ; 19.30).

Munca (orele 15,45 ;

14 ; 1« ; 18 :
DRAGOSTE; 
11,15 ; 13,30 ;

Fio ceașca (o-
9 : 11,15 ; 13.30 : ÎS ; 18.15 ; 

Aurora (orele 9 ; 11.15 :
ARGENTI- 
15.30 ; 18 ;
(orele 10 J

DR.
18 ;

INCENDII : 
13.30 : 15.45;

ÎMPOTRI-

Cosmos 
Flacăra

(orele 
(orele

15.30 :
15.30 :

Vitan (orele

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19 : Teatrul 
Național (Sala Mare) : SA NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 19,30 ; (Sala Mică) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 19,30 : (Sala Atelier) : TREP
TELE IUBIRII — premieră — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra“ (Sala Studio) : ELISA- 
BETA I — ora 19,30 : Teatrul de 
Stat din Sibiu (la Teatrul „Lucia

VIZITA LUI H. KISSINGER 
IN VENEZUELA

„Foametea
și... armele"

răsfoind 
presa 

strâinâ

• ÎN cursul vizitei la Caracas 
prima etapă a turneului său 

America 
de stat 

Kissin-

Un articol din „Jeune Afrique"

Sturdza Bulandra Schitu Mă- 
gureanu) : MENAJERA — ora 
19,30 ; Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sa
la Magheru) : LADY X — ora
19.30 ; (Sala Studio) : CORRIDA — 
ora 19 : Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19.30 : Teatrul 
Mic: DOSARUL ANDERSONV1L- 
LE — premieră — ora 18 ; Tea
trul Giulesti : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasileseu" : BUNICA 
SE MĂRITĂ - ora 19.30 ; Teatrul 
,.C. Tănase” (Sala Victoria) : 
CAVALCADA COMEDIEI — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă” : 
POVEȘTILE DE AUR — ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victo
riei) : ILEANA SINZIANA — ora 
17 ; (Sala Academia) : PETRICA 
ȘI LUPUL — ora 10 : SIR ȘI ELI
XIR — ora 17 ; Circul București : 
CARNAVALUL RtSULUI — ora 
19.30 . Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână“ : PE ACEST PĂMINT — 
ora 19,30.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală. 10.00 Să muncim 

și să trăim în chip comunist. Lo
tru — anul X. 10,25 Biblioteca pen-

Foametea 
Africa. După 
rile din sudul Saharei (Sahelul) 
au fost afectate in 1973, este 
rindul statelor din estul conti
nentului să întrevadă spectrul 
foametei (Somalia, Kenya, Tan
zania). Se credea că foametea 
a aparținut doar 
iar de peste 50 
fesțările sale în 
prezentate drept 
juncturale. Și totuși...

în 1943, distrugerea recoltei 
în Bengal a afectat peste 2 mi
lioane de persoane, în 1965 foa
metea a făcut ravagii în India, 
fiind nevoie de eforturi de aju
torare pe plan internațional, 
în 1969—1970 a fost lovită Bia
ta». în 1972 a fost rindul Ban
gladeshului. Au urmat Niger, 
Mali, Volta Superioară. Este 
vorba de o fatalitate ? Dacă în 
următorii 25 de ani populația 
globului va atinge 6,5 miliarde 
de locuitori — potrivit estimă-

lovește din nou 
ce Etiopia și ță-

Evului Mediu, 
de ani mani- 
lume au fost 

accidente con-

tru toti. Folclorul — izvor puru
rea reîntineritor. 11.20 Muzică 
ușoară. 11,30 Atenție la... neaten
ție. 11,55 Telex. 12,00 închiderea 
programului. 16.00 Teleșcoală. 16.30 
Curs de limbă rusă (nivel mediu). 
17.00 Telex. 17.05 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17.20 
La volan — emisiune- pentru con
ducătorii auto. 17.30 Frumoasă 
țară, dulce Românie. Cîntece pa
triotice interpretate de corul Că
minului cultural din comuna Hră
nești. județul Dîmbovița. 17.40 La 
o artistă... Marioara Voieuleseu. 
18,00 Lecții TV> pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,35 Dincolo de 
note. Azi — George Grigoriu. 18.55 
Tribuna TV. în ajutorul celor care 
studiază în învățămîntul politieo- 
ideologic de partid: Documentele 
Congresului al Xl-lea cu privire 
la dezvoltarea forțelor de produc
ție și repartizarea lor judicioasă 
pe teritoriul țârii. 19.20 1001 de 
seri: Pic și Poc. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Un 
mare cineast“: Stanley Kramer. 
„Procesul maimuțelor" — produc
ție a studiourilor americane. 22,00 
Mozaic muzical-eoregrafic. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL »
20.00 Studio ’76. 20.25 Orchestre 

simfonice. 31.15 Telex. 21.20 Și 
trombonul face muzica — film do
cumentar, producție a Studioului 
Cinematografic „Al. Sahia“. 21,40 
Roman-foileton: „Forsyte Saga“.

această 
hrănită 
actual, 

crească

rilor O.N.U. — și dacă 
populație va trebui 
după nivelul european 
atunci va trebui să 
producția alimentară mondia
lă cu 250 la sută. Or, producția 
pe pian internațional crește în 
prezent eu 2,5 la sută pe an, 
din care două treimi trebuie să 
acopere nevoile ivite prin creș
terea demografică, iar restul 
pentru îmbunătățirea nivelului 
de viață. Astăzi, suprafața cul- 
tivabilă corespunde unei medii 
de 4 000 metri pătrați pentru, un 
locuitor. Se poate extinde a- 
ceastă suprafață 1 Posibilitățile 
Europei ....................................
prima 
nevoie de noi surse 
pentru ea prin irigații 
mărească suprafețele 
în Africa de nord și
Mijlociu, apoi nu trebuie ne
glijat potențialul oferit de Bra
zilia, continentul sud-american 
și regiunea din sudul Saharei. 

Nevoile de apă sînt enbrrrie. 
Pentru a se produce un kg de 
piine 
spun 
11 000 
făcut ’ 
vechi .... _ .
în 1 800, pe glob erau, irigate 8. 
milioane de ha. iar în 1950 — 
peste 100 de milioane. De unde 
să fie luată marea cantitate de 
apă necesară ! S-au făcut pro
puneri îndrăznețe, știința a a- 
juns chiar să produpă ploaia 
artificială, dar și aici exirtă pe
ricolul declanșării unui dezechi
libru ecologic și meteorologic.

Și totuși, după calculele spe
cialiștilor, Africa, împreună cu 
Brazilia sînt capabile să acope
re deficitul alimentar mondial 
fără a mai pune la socoteală 
și efortul care trebuie depus in 
toate regiunile lumii pentru a- 
tingerea acestui. scop, cu condi
ția, bineînțeles, ca acest efort 
să fie continuu și susținut, să 
devină un. scop major al uma
nității.

Dar de cind este foamete în 
Africa, 
sporesc. 
Aceasta 
uriașe 
cele măi sofisticate 
acestea sînt produse sacrificînd 
din cheltuielile pentru agricul
tură, deci reducind posibilita
tea eradicării foametei și mă
rind pericolul ca alți și alți oa
meni să sufere de subnutriție.

și ale Asiei sînt. la 
vedere, mai mici. Este 

de apă 
să se 
arabile 

Orientul

și 500 de grame de carne, 
specialiștii, este nevoie de 
litri de apă. Oamenii au 

eforturi, din cele mai 
timpuri, pentru irigații.

vînzările de armament 
Și nu numai în Africa, 

presupune cheltuieli 
pentru că sînt oferite 

arme, iar

prin șase state din 
Latină — secretarul 
nord-american, Henry 
ger, a fost primit de președin
tele Carlos Andres Perez și a 
avut convorbiri cu ministrul de 
externe venezuelean, Ramon Es- 
covar . Salom,.. și cu alte oficia
lități guvernamentale. în cursul 
întrevederilor au fost abordate 
o serie de probleme privind co
operarea dintre Venezuela și 
Ș.U.A., în special în domeniul 
industriei petroliere, precum și 
în legătură cu posibilitatea a- 
cordării, în perspectivă, a unui 
tratament preferențial din par
tea S.U.A. produselor venezuele- 
ne de export. Totodată, au fost 
trecute în revistă unele aspecte 
ale situației politice și economi
ce din zonă și din întreaga lu
me.

• LA CHEMAREA principa
lelor sindicate agricole din 
Franța, marți au avut Ioc in 
numeroase orașe de provincie 
ample manifestări țărănești.

Aproximativ 30 000 de agri
cultori din mai multe regiuni 
ale țării, precum și delegații 
din Belgia și Luxemburg, s-au 
întrunit in orașul Reims. Mi
tinguri și demonstrații au avut 
loc. de asemenea, la Auch. Di- 
jon, Lavaî. Besancon, Ajaccio, în 
localități din Bretania, Masivul 
Central, în sudul și sud-vestul 
țării, unde manifestanții au blo
cat căile de comunicație.

Țăranii francezi și-au expri
mat astfel nemulțumirea față 
de deciziile reuniunii de la 
Bruxelles a miniștrilor agricul
turii din cele nouă țări ale Pie
ței comune.

ISLANDA : 40 000 DE SALARIATI 
IN GREVA GENERALĂ

• PARTICIPANȚII la sesiu
nea Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului, ale cărei lu
crări se desfășoară la Geneva, 
au început examinarea proble
mei respectării drepturilor omu
lui in Chile. în intervenția sa 
în fața participanților la sesiu
ne, reprezentantul secretarului 
general al O.N.U. la dezbateri, 
Mark Schreiber. a prezentat o 
serie de documente care atestă 
inculcarea sistematică a dreptu
rilor omului in această țară.

• SALARIAȚII firmelor parti
culare din Islanda au intrat 
marți în grevă generală, ca ur
mare a refuzului patronatului 
de a le satisface revendicările 
privind ameliorarea condițiilor 
de viață. Acțiunea este califi
cată drept cea mai, importantă 
din istoria țării, ea cuprinzind 
40 000 din totalul de aproxima
tiv 215 000 locuitori ai insulei. 
Industria pescuitului (principa
la ramură economică a țării), 
traficul aerian, serviciile comer
ciale. alte sectoare economice 
urmează a fi afectate total sau 
parțial de conflictul de muncă.
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• COMPUTERUL DETECTIV. Un magistrat italian a hotărlt 
sa apeleze la un calculator electronic pentru a atla adevărul 
Sn legătură cu trei asasinate comise în sătucul Bargali in ul
timii 20 de ani (1954, 1974. 1976). Un suspect a fost interogat 
în diverse rlnduri, dar fără a se obține elucidarea acestor 
cazuri. Rezultatele acestor anchete vor fi transpuse pe fise ce 
vor li introduse într-un calculator, care devine astfel colea” 
““J^cine Poirot Sherlock Holmes « o partida de șah 
INEDITA vor disputa în curind campioana mondială Nona Ga- 
prmdașvili și marele maestru Iugoslav Milan Matulovlci. Lă- 
sînd deoparte nonșalanța cu care Nona „aruncă mănușa“ unui 
bărbat, partida comportă șl o premieră absolută: disputată la 
telefon, ea va fi transmisă simultan șl la televiziune • AL
COOLISMUL IN ITALIA. Aproximativ 750 000 de italieni adicA 

fiecare al treizecilea locuitor al peninsulei, este alcoolic Ca 
urmare a „violentei presiuni publicitare”, neuropsihiatrul Lulgi 
Cancrini consideră că alcoolismul este „singura toxicomanie 
socială veritabilă" din Italia. Îngrijorător este faptul că numă
rul alcoolicilor a crescut în mod deosebit in rindul tinerilor și 
mai ales, al femeilor (la acestea cu 300 la sută făta de 19631 
• AJUTOR PENTRU DESCOPERIREA CRIMINALILOR. Un cer
cetător din Pittsburgh, Hobert Shaler, a elaborat o metodă de 
identificare, prin analizarea petelor de sînge, a diverselor parti
cularități fizice ce ar putea da rezultate deosebit de utile în 
investigațiile poliției pentru descoperirea criminalilor. în esență 
noul procedeu se bazează pe precizarea proporției dintre hor
monii masculini și feminini, pe izolarea unei enzime ce tră
dează rasa suspectului și pe descoperirea prezenței medicamen
telor. inclusiv a stupefiantelor. Pata de sînge — care conține 
toate aceste date — poate fi veche de citeva luni. „Prin izo

larea anumitor caracteristici ale singelui — afirmă omul de 
știință — putem, teoretic, să informăm pe investigatori dacă 
trebuie să caute un alb sau un om de culoare, dacă persoana 
în cauză este bărbat sau femele, dacă este sau nu vorba de 
un toxicoman” • AMENDA PENTRU POLUARE. Potrivit unei 
noi legislații, care va intra în vigoare începînd de la 1 ianua
rie 1977, automobiliștii francezi ale căror vehicule poluează at
mosfera peste normele admise vor fi sancționați. Astfel, se pre
vede că atunci, cind aparatele de control vor arăta că moto
rul autovehiculului emite o proporție mal mare de 4,5 la sută 
oxid de carbon, șoferii sînt pasibili de amenzi între 80 și 160 
de franci, iar în caz de recidivă plnă la 600 de franci, sau chiar 
de detenție.
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