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Proletari din toate țările, uniți-vă !

AJTC
Illi A

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

OPERATIVITATE IN APLICAREA
MASURILOR DE CREȘTEREI

A PRODUCTIVITĂȚII
Sarcinile mari ce revin în acest an întreprinderii de mașini electrice din București impun o puternică mobilizare a eforturilor în direcția creșterii productivității muncii prin punerea în valoare a tuturor rezervelor disponibile, a energiei creatoare a muncitorilor și specialiștilor. în ce constau aceste rezerve ?— Unul dintre factorii hotărî- tori în acest sens — ne spune economistul Constantin Bădilă, șeful serviciului organizarea producției și a muncii — este organizarea științifică, mai exact reorganizarea științifică, pentru că un| sistem, socotit la un moment dat optim, a devenit cu timpul necorespunzător. în uzina noastră s-au adus, într-ade- văr. în cincinalul care a trecut serioase îmbunătățiri in acest domeniu, dar care astăzi trebuie revăzute în cea mai mare parte.— Ce v-ati prevăzut, concret?— Avem un program de măsuri tehnico-organizatorice care cuprinde nu mai puțin de 43 de obiective ce urmează să se înfăptuiască pină in 1980. Ele au fost stabilite pe baza unor studii amănunțite, pe baza consultării largi a muncitorilor, inginerilor și maiștrilor, și avem convingerea că sintetizează o gindire îndrăzneață, modernă, întreg acest ansamblu de măsuri este menit să înlesnească sporirea considerabilă a producției pe aceeași suprafață construită. Bineînțeles, acest spor nu se va datora exclusiv acestor măsuri, ci, totodată, noilor dotări pre-

văzute în plan. Cîteva dintre prevederile programului amintit sînt, dealtfel, edificatoare :• organizarea depozitelor de materiale • utilizarea mijloacelor de prelucrare automată a datelor • extinderea tipizării, unificării și normării producției• perfecționarea activității de reparații și întreținere • centralizarea transportului Intern și dirijarea Iui prin radio • dispunerea judicioasă a tuturor liniilor de producție în flux tehnologic etc.Chiar din conținutul lor se poate vedea că organizația U.T.C., cei aproape 2 000 de tineri sînt puternic implicați . în materializarea măsurilor preconizate, în creșterea productivității muncii în general.— In angajamentul pe care ni l-am asumat în cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-știintifice“ — ne spune tovarășul Ioan Cîrciu, secretarul comitetului U.T.C., am prevăzut, printre multe alte obiective, confecționarea în afara orelor de program a 20 de remorci- platformă pentru îmbunătățirea transportului intern al pieselor și produselor și realizarea unui important volum de subansam- ble pentru utilajele planificate în cadrul acțiunii de autodotare. Dar nouă, tinerilor, ne revin în permanentă importante atribuții pe linia organizării științifice a producției pentru că tot ce este legat de reamplasarea utilajelor — montarea și montarea lor — în funcție

schemele noi, cade în bună parte în sarcina noastră. La apelul conducerii întreprinderii sîntem în măsură să ne organizăm în echipe și să sprijinim acțiunile inițiate.Firește însă că studiile, oricit de interesante, de inspirate eficiente ar fi teoretic, nu nici o valoare dacă nu aplicate la timp. Din păcate, la întreprinderea de mașini electrice studiile elaborate cu trudă nu își găsesc totdeauna întrebu-
Si au sînt

ROMULUS LAL

(Continuare In pag. a lll-a)

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

TEMEINIC PREGĂTITĂ

Gata de acțiune 
o deviză confirmată
de ritmul lucrărilorTradiționalul proverb cu iarna car și vara sanie este și astăzi de maximă actualitate, în ciuda calculatorului electronic, ori poate tocmai de aceea, ajutat adică de inteligența rapidă și exactă a calculatorului, a a- cestui eficient sistem de organizare pe care viața, munca ni-1 propune cu fiecare zi.Am străbătut recent cîmpuri și sate prahovene și imaginea cu care rămii este aceea a unui stup harnic, în care hărnicia este dispusă după reguli exacte, fiecare membru al „familiei“ știind precis ce și cum are de făcut și făcind cu precizie ceea ce știe.Pe inginerul Mihai Nicolau, director adjunct al Direcției a- gricole județene Prahova, l-am întîlnit in timp ce-și lua rămas bun de la ultimul interlocutor al zilei de muncă în birou — și a- ceasta înseamnă că era dimineață devreme, iar pe el îl aștepta o deplasare în complexele legumicole. „Așa rămîne, cum am discutat, chiar de azi trecem la rezolvare“ — i-au fost ultimele cuvinte. Leg cel de-al treilea crimpei al vorbei : Așadar, ce rămîne așa ? „Am discutat cu directorul tehnic al Fabricii de zahăr Bod. Este vorba de inițiativa de-a cultiva — în consens cu dorința țăranilor cooperatori — sfeclă de zahăr în curțile populației. Nu-i o suprafață mare. Față de 4 000 ha cit cultivăm in cooperativele agricole de producție, cele 50 ha în plus înseamnă o cifră modestă, dar semnificativă. O dată, că sînt hectare in plus ; apoi, că-1 obișnuim pe oameni să folosească fiecare palmă de pămînt, inclusiv cea din pridvorul casei. Acum tocmai definitivam procedeul de lucru, de acțiune, pentru ca cele 50 ha să intre în circuitul agricol încă din această primăvară“.O primă întilnire. deci, cu e- xactitatea, cu rapiditatea în acțiune, cu eficiența acțiunii. De aici, discuția intră de la sine pe făgașul dorit. Și, pentru că era vorba de sfeclă, să ne referim în continuare la acest produs. Cele 4 000 ha (din care 1 400 ha la irigat, scontindu-se pe un vagon de zahăr la fiecare hectar 1) au fost arate din vreme, întreținute, fertilizate. S-a stabilit și densitatea . optimă : 90 000—100 000 de rădăcini la hectar. Se așteaptă doar timpul optim, plus 7 grade, pentru a se trece la plantat.Cu exactitate sînt calculate și pregătite și celelalte activități ale apropiatei campanii agricole.
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JURNAL DE ÎNTRECERE
Prin autoutilare, noi mașini

și instalațiiAcțiunea de autoutilare generează la întreprinderea de mașini grele din București însemnate succese, în baza cărora specialiștii și muncitorii aduc o prețioasă contribuție Ia reducerea efortului valutar. In anul precedent,
Cantități

aici s-au realizat prin forțe proprii utilaje și instalații industriale în valoare de peste 93 milioane lei. Pentru acest an, pe baza experienței acumulate, colectivul unității și-a propus să execute circa 100 de mașini

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a început convorbirile

cu tovarășul Alvaro Cunhal

și utilaje, îndeosebi pentru calde și de prelucrare a metalului. In acest scop, în întreprindere au fost luate măsuri în vederea realizării integrale a produselor înscrise în programul de autoutilare pe 1976.

sectoarele

sporite de produse 
peste planColectivul întreprinderii „Electro- putere" — Craiova obține bune rezultate în întrecerea pentru realizarea planului și angajamentelor din acest prim an al cincinalului. Muncitorii fabricii de mașini electrice rotative,

de exemplu, au reușit ca prin sporirea productivității muncii să realizeze în plus un număr de motoare e- lectrice a căror putere însumează a- proape 50 MW, iar cei de la aparataj — diferite dispozitive pentru stații și

linii de înaltă tensiune, în valoare de 700 000 Iei. In alte unități ale întreprinderii au fost, de asemenea, fabricate, în plus, o locomotivă electrică pentru linii ferate magistrale, piese turnate și forjate ți alte produse.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a început, 
joi după-amiază, convorbirile 
cu tovarășul Alvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului 
Comunist Portughez, care face 
o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

La convorbiri au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

parte, de asemenea, 
Antonio Gervasio, 

al Comisiei politice 
P. C. Portughez.

A luat 
tovarășul 
membru 
a C.C. al

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă tovărășească, 
de prietenie și cordialitate.
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SUB BĂRBÂÎ5ȘTI GRAPHETu, partea mea de veșnicie, vatră a vieții mele, a-mplinirii mele, cu zvelte schele și cu lanuri grele — tu nu imi ceri iubire idolatră.
Soldat de rînd sub bărbătești drapele, sînt geamăn cu-al tău cer, cu a ta piatră Din Mureșul străbun, din rouă tandră, sorb pilda naltă-a dragostei fidele.întîie dragoste, pămînt frumos renăscător în mugure, în pîine, ești țara mea de azi, și cea de mîine, pe cînd vitejilor străbuni prinos, un legămînt ni-i fiecare faptă — pămînt viteaz, suprema noastră soartă.

MIHAI NEGULESCU
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Inintîmpinarea Congresului educației politice și al culturii

ATITUDINE ÎNAINTATĂ FAȚA DE MUNCA,
Intelectualii

satului
V

FATA DE INTERESELE SOCIETĂȚII
Acasă la soții Emilia și Emanoil Frîncu — tineri ingineri agronomi de la Cooperativa agricolă de producție Fîntînele, județul Prahova — îți atrag imediat atenția rafturile înțesate cu cărți de specialitate. „Agrochimie“, gie agricolă", generală“, „Culturi irigate“, nică“, „Strugurii de „Plante de nutreț, pășuni și tinete“, „Pedologie“, „Fitopa- tologie“ — iată numai cîteva dintre titlurile volumelor pe care ei le consultă și

„Fitotehnie“, „Entomolo- „Viticultură „Viticultură“, „Agroteh- masă“,
IN ORGANIZAȚIILE

DEZBATERI

U.T.C
anali■ Spirit combativ 

ză exigentă a activității

Ele au fost dezbătute și aprobate în recentele adunări generale ale cooperatorilor, au fost definitivate și sintetizate la nivelul „statului major“ al județului. Borceagul, ovăzul, mazărea — plante din urgența I — se află în situația sfeclei de zahăr. Este pregătit și startul legumelor. Suprafața a fost mărită în acest an cu 400 ha ajungînd la 3 400. Din acestea, mari capacități au fost destinate tomatelor (900 ha), cepei (550 ha), ver- zei (300 ha), rădăcinoaselor (260 ha). S-a asigurat întregul material săditor, din care 90 la sută a fost deja ridicat de unitățile producătoare. O activitate intensă se desfășoară la pregătirea solariilor, în vederea bunei aprovizionări a pieței cu legume timpurii. Și aici, suprafața este însemnată : 111 ha, din

Imagini sugestive din ca
binetul de științe sociale 
al intreprinderii de utilaj 
greu „Progresul" din Bră
ila. Preocupați de ridica
rea nivelului politico-ideo- 
logic, de înțelegerea pro
fundă a politicii interne 
și externe a partidului, 
tinerii studiază cu serio
zitate bogatul material 
bibliografic pus la dispo
ziție, graficele și planșele 

existente

I. ANDREIȚA Foto : O. PLECAN

(Continuare in pag. a ll-a)

■ Disciplina muncitoreas
că, condiție esențială 
pentru o muncă de cali
tate

■ Romantismul ostașilor 
înseamnă tenacitate

conspectează seară de seară, prelungind astfel atmosfera de studiu din facultate.Dacă ar fi avut drept scop doar satisfacerea unei curiozități științifice, o asemenea preocupare n-ar fi reușit, desigur, să-i transforme pe cei doi tineri în adevărat! intelectuali ai satului de azi, și, în consecință, în eroi de reportaj. Fămintul nu dă roade mai multe pentru faptul în sine că undeva, într-o cameră de lucru, lumina rămîne aprinsă pînă noaptea tirziu, iar dăunătorii nu se grăbesc să părăsească teritoriile invadate la simpla veste că prin preajmă s-au stabilit doi specialiști în combaterea lor. Pentru un agronom, ca și pentru oricare alt om cu școală — și cine își mai poate permite să rămînă fără școală
IN PAGINA A 3-A
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Comodului..alitapot“- răspunsul term
ăl celor ce-și propun „mereu măi mult!

66

ARTA-O POARTĂ CĂTRE
INIMA ADEVĂRULUI

Aproape un sfert din populația țării învață ; într-un singur cincinal s-au creat peste un milion noi locuri de muncă. S-au construit cămine pentru nefa- miliști, case de cultură, lăcașuri ale științei și tehnicii, nenumărate biblioteci, teatre, muzee, cinematografe, săli de sport ne stau la dispoziție... Și am amintit numai cîteva dintre posibilitățile de învățătură, muncă, lărgire a orizontului de cunoaștere, recreare, odihnă, oferite de societate tineretului. Numai cîteva dintre excepționalele posibilități de devenire ce stau la indemina fiecăruia dintre noi.In aceste condiții, a presta o muncă oarecare, a te achita la minima rezistență de sarcini nu este, nu poate fi suficient. Nu constituie o răsplată cinstită față de tot ceea ce ne-a dat societatea ! Tocmai pentru că beneficiem de posibilități materiale, spirituale cu totul deosebite, sintem datori să ne depășim propriile noastre posibilități de învățătură, de muncă, mai pre-.

cis, ceea ce ni se pare, la prima vedere, că sînt propriile noastre posibilități. încă spunem uneori prea ușor : „Atîta pot 1“ sau „Cred că mai mult nu pot !“ în timpul istoric pe care-1 trăim, pentru fiecare se pune problema explorării dorinței de perfecționare și creație, 1-

rile, atitudinile — acest nucleu al modului lor de a munci și a trăi. Și cunoscîndu-i să le urmăm exemplul.La I.M.M.R. Grivița l-am cunoscut pe Vasile Săvuț. Un tî- năr mărunțel, mereu zimbitor, despre care mi se spune că ,,e unul dintre oamenii de frunte
ÌN LUMINA CODULUI ETIC AL COMUNISTULUIdentificării de energii și resurse încă insuficient valorificate. Ca o unică posibilitate de a ne a- chita plenar de datoriile sociale, de a ne îndeplini menirea de participanți activi, conștienți la opera de dezvoltare a noii societăți.Astfel de tineri, conștienți de răspunderile ce le revin, care-și trăiesc viața sub semnul acestor mari responsabilități, sînt tot mai mulți în jurul nostru. Să-i privim cu luare aminte, să le descifrăm sentimentele, gindu-

ai Griviței“. Iată o recomandare de natură să te facă să-ți pui întrebări, în această veche citadelă a industriei care nu duce lipsă de meșteri, vestiți, dar eu tîmplele argintate ! Și totuși este adevărat — tinărul de 27 de ani deține categoria 6 (a șasea !) și meseria sa, matrițeria, i-a destăinuit demult toate, tainele...— Ce ai să măi faci de acum înainte ?, îl întreb, o mai iei pe a șasea specială... și gata !— Ce contează categoriile T

N-am umblat după ele... Iar munca nu se termină niciodată. Nu se învechește și nu te poate plictisi. întotdeauna există ceva nou. ceva lucrurile ] cut de 10 ■Vasile cum era i. buit un om cu ochiul și mintea veșnic căutătoare, la autodotări. Aici a făcut lucrări de mare anvergură : o presă cu aer comprimat de 35 tone, o mașină specială de rectificat, o perdea de aer comprimat și o mulțime de alte utilaje și scule care poartă, cu toate, o pecete comună — dorința de nou, de perfecțiune...— Cit timp îți răpesc, peste program, căutările pentru aceste îmbunătățiri ? Cred că în cele opt ore ești ocupat cu lucrări o- bișnuite. de rutină...— îmbunătățirile, căutările

i pasionant, chiar în pe care le-ai mal fă- ori !Săvuț lucrează, așa și firesc să fie distri-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a lll-a) a

îndemnul de h mă include în șirul celor care și-au asumat, cu seriozitate, închegarea unei discuții mai ample și pasionate a- supra destinului si specificului literaturii tinere de azi este mobilul acestor însemnări, transcrise fără pretenția de a fi rostit lucruri noi, definitive, ori de a fi clarificat semnele atît de complexe ale unui fenomen în continuă mișcare. Dar e necesar să ne amintim, din cînd în cînd, acele simple și aproape banale adevăruri despre datoriile noastre, fiindcă riscăm să ne înălțăm disputele mult prea sus. în spațiul rarefiat al unei neanti- zări a mobilurilor, uitînd cîteo- dată că niciodată nu trebuie să ne îndepărtăm prea „miresmele“ realului.Deseori s-a afirmat, dreptate, că viața este general al artei, și că cea mai ' „________unui artist ar fi aceea a puterii de a se sacrifica pentru temeinicia unei clipe adevărate, esențiale. Pentru aceasta trebuie, însă, să ai simțul acut al vieții, mai bine zis, să ai patosul de a o trăi pînă la capăt. în orice
—

Gh. Istrate

mult depe bună atelierul definiția simplă a orgoliului

creație există un sens optimist, o biruință asupra naturii necunoscute, din noi și din afara noastră. Tinărul creator are șansa extraordinară de a-și ordona universul într-o primă, proaspătă și originală viziune, cu acea tainică legitate cu care cosmosul ne propune noi aștri. Tinărul știe că nu trebuie să pipăie, în zadar, cu magneți sleițî, stîlpii pe care se sprijină realitatea, și că rostirea premeditată asupra realului, înainte de a-1 cunoaște, înseamnă, de cele mai multe ori. o depărtare de real. El știe că orice creație este o „aventură“ în spirit, că ea trebuie să fie un portativ în care vibrează destinul oamenilor. Creația nu înseamnă transcrierea muzicalității exterioare a vieții, ci captarea ritmurilor ei profunde, interioare. Ne interesează, bineînțeles, și viața copacilor, dar mai ales cea a oamenilor. Să avem orgoliul de a logodi legile pămîntului și ale

timpului acesta cu legile armonice, ale universului — o poezie să fie o fereastră în viitor. Am credința că și atunci cînd poetul pătrunde în straturile trecutului, într-o „arheologie lirică“ de potențare a unor taine pierite din radarele științei, actul său poetic are, in sfera creației, valoare prospectivă.In _ înțelegerea mea, poezia lui Nichita Stănescu. care „operează“ în spiritul unei mitologii a logosului, se întîlnește intr-o experiență asemănătoare cu cea a lui Ion Gheorghe, în forța de a ne restitui o mitologie magică, primară.Poezia permanentizează sentimentul trăirii totale, ea dezvăluie un ritual înăuntrul căruia se ordonează mirajele si semnificațiile pe care poetul le tră- ieșțe și Ie descoperă. Poezia „codifică“ artistic, în armătura proprie fiecărui stil, experiența și visurile. Prin distileriile ei se purifică însuși sufletul uman, pus față-n față cu proiecția sa ideală.Arta operează cu cele mai
(Continuare în pag. a ll-a)
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CULTURĂ

DOUA CĂMINE CULTURALE
FATA IN FATA

9 5Mai multe au fost motivele pentru care joi, 12 februarie a.c., am dorit să fim oaspeții tinerilor din două mari comune brașovene : Feldioara și Măeruș. Firesc ne-am gindit în primul rind că iarna este, prin definiție, un sezon mai bogat în manifestări cultural-educative pentru tineret. Căci, chiar dacă și iarna, la țară treabă este destulă, rămîne totuși suficient timp liber care să fie dedicat acestor activități. Ne-am gîndit apoi că joia este statornicită prin definiție „a tineretului“. Și ar mai fi un motiv : tot joi, 12 februarie. la căminul cultural din Mă- eruș trebuie să aibă loc una din repetițiile generale pentru un „dialog pe aceeași scenă“ între formațiile artistice ale tinerilor din cele două comune.Se vede treaba insă că la Măeruș proverbul „La pomul lăudat...“ se potrivește cel mai bine tocmai la căminul cultural. I-am trecut pragul în fapt de seară, cînd ne așteptam, conform... planurilor, să găsim aici o susținută activitate cultural- educativă. Se fuma vîrtos dar exista și o scuză : „Așa ne mal încălzim și noi“. Deși nu sîn- tem prea convinși să luăm de bun argumentul tinerilor, un lucru era clar : în sobe hol, nici în săli) focul arsese de multișor.Tovarășul • profesor Vlad, directorul căminului, tare circumspect la ziariști (bănuin- du-i ne toți că au ceva cu dîn- sul, de-1 tot critică) ne-a rezumat activitatea cam în felul următor : „dacă știam că o să a- vem control, organizam noi ceva..."O discuție cu tinerii de față ne-a relevat insă multe neajunsuri resimțite direct în timpul liber. Să le luăm pe rînd. Deși există o bază materială, care ar permite realizarea cu succes a multor inițiative, practic la cămin se organizează (căci este 7 lei intrarea !) doar baluri cam la de _____C. Sălăvăstru, vicepreședinte al consiliului popular, ca două încăperi să fie reoartizate în exclusivitate tinerilor pentru un mic club care să fie al lor. Deocamdată în spațiul existent curelarul satului și-a organizat el un atelier dacă nimeni nu-1 „deranjează“. Am constatat a- poi că televizorul căminului a fost mutat la școală, ca și echipamentul complet pentru dotarea unei săli de lupte, cîștigat de eclțipa comunei, situată printre fruntașele pe țară în cadrul

(nici in nu maiTraian

2—3 săntămîni. S-a hotărît, exemplu, ne spune tov.

9Cupei tineretului de la sate în anul 1974. Să nu-și dorească tinerii activități pe măsura entuziasmului lor, in locul popasului la „nea Edi“, circiuma- rul comunei ?Dimpotrivă, mulți au instrumente muzicale la domiciliu, ar dori să cinte pe scena căminului. Există chiar o fanfară a tineretului dar in acest an -n-a fost „mobilizată“ decit la două... înmormîntări. Lîncezesc, de asemenea, și formația de teatru și corul căminului pentru Că „nu avem profesor de muzică în comună“... $i ca să concluzionăm, una peste alta, întreaga activitate cultural-educativă cam lipsește cu desăvirșire.Pe de o parte conducerea căminului își mai face veacul tot pe la „nea Edi“, iar pe de altă parte comitetul comunal U.T.C. se ocupă doar „aproximativ“ de doleanțele tinerilor. Există în comună mulți intelectuali tineri, cadre didactice care și-ar putea aduce o simțitoare contribuție la revitalizarea vieții cultural- educative și artistice din comună. Lipsesc doar inițiativele.Feldioara, comună mare, bogată. cu oameni harnici și inimoși, prevăzută să devină un viitor oraș, numără peste 1000 de tineri. Activează aici două formații de teatru, în limbile română și germană, cu un bogat repertoriu și susținută activitate. o foarte activă brigadă științifică ce se deplasează des în diverse colective, formațiile artistice și corul tineretului sînt preocupate pentru valorificarea folclorului local, iar în prezent se constituie o „societate culturală a tineretului“ care se vrea un autentic for de cultură patriotică.Dar și tinerii feldioreni au un necaz. Nî-l relatează prof. Viorel Mailat, directorul căminului cultural :— După cum vedeți, actuala clădire a căminului stă mai să se dărîme. De trei ani se construiește noul cămin, dar ca în povestea Meșterului Manole, ce se ridică vara, deteriorează iarna, datorită intemperiilor. Pentru această vară ne gîndim să-1 declarăm șantier al tineretului. Fără sprijinul consiliului popular comunal și al organelor județene, nu putem face însă nimic. Iată deci pricina pentru care centrul de greutate al activităților a fost deplasat în căminul cultural din satul aparținător Rotbav. dar care este cam departe de feldioreni.Am prezentat mai sus, în locul promisei repetiții generale,

un dialog „față în față“ despre activitatea cultural-educativă din cele două comune. Din faptele relatate concluziile nu-s greu de bănuit. Acolo unde e- xistă entuziasm, interes și preocupare, chiar și fără o bază materială adecvată, activități se pot organiza (și chiar foarte reușite) pentru tinerii de la țară.Cu atît mai de criticat sint deci acele comune unde, în ciuda condițiilor bune de desfășurare a unor manifestări cul- tural-artistice. tinerii își petrec timpul la întîmplare. sau la bufetul din sat în locul așteptatelor și doritelor activități cu caracter educativ și recreativ.
ADINA VELEA
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(Urmare din pag t)său. A- confir-înalte idei ale timpului ceasta interdependentă mă faptul că ideile sint recep- taculi direcți și generali — rezultatul unor trăiri, meditații și sinteze colective. Ideile sînt plasma adevărului atîta timo cît acesta nu se depărtează de destinul real al omului, deci și al artei. Prin intermediul ideilor și al adevărului pe care ele il exprimă, artistul intermediază. pentru cititor, accesul la realitatea operei. în felul acesta, opera devine un bun comun — de aici derivă și funcția ei so- cial-educativă. dar și șansa de a fi un document al timpului care a creat-o. Societatea noastră în continuă perfecționare, a- nimatâ de idealuri umaniste, acționează asuora acesteia și odată cu aceasta într-o direcție progresistă, civilizatoare. Arta deschide poarta către inima a- devărului. înnobilînd-se, astfel. eu demnitatea unei misiuni la care au aderat, dintotdeauna, cei mai mari artiști ai neamului. Creația nu este o simp’ă ..supapă“ a momentului, ci rezultatul unui îndelungat proces de devenire, de revitalizare a adevărului în spiritul ideilor noi. mereu perfectibile, care animă conștiința veacului. Pe creator îl caracterizează gravitatea angajamentului, puterea Iui de a înfăptui un act necesar și temeinic, care să se adauge existenței. Seninătatea nulă, optimismul gol și jubilatia pe scheme monotone sînt un Impas pe care o literatură adevărată nu și-l asumă niciodată.Artistul tînăr trebuie să caute mijloace noi de apropiere a ar-

tei de sufletul omului contemporan. A te adăpa — gest epi- gonic — la izvorul uneltelor deja cucerite duce la o secătuire nu a acestui tezaur, ci la ofilirea propriei tale scrieri, care, trebuind să fie un organism integru. nu acceptă grefe de nici un fel. O poezie nu este o așezare abilă a cuvintelor în poziții avantajoase. înșelătoare. Să nu ne bucurăm atîta de cuvinte— ele nu sînt invenția noastră, și nu din jocul lor gol se înalță emoția. Trebuie să ai puterea să aștenți pînă cînd vulcanii tăi se umflă și erup. să-ți descoperi propria ta specificitate. A descoperi înseamnă să adaugi ceva la viată. Poezia — cred eu — cere o respirație totală prin toate straturile ideii și sensibilității tale, cere impulsuri înalte, fragilități și candori, o riesfîrsită stare -- ierte-mi-se expresia !— de parcă te-ar podidi zăpada, o imponderabilitate ciudată între cuvinte ori în propria-ti lacrimă. Ea înseamnă acea miraculoasă forță de a exprima starea ideală, ingenuă a sufletului, exodul lui cutremurat către polul ..imaterial“ al ideii.Fiecare poezie este o „revoluție“ în spirit. în idee.Arta este o cucerire continuă— iar operele marilor creatori sînt bornele de la care eternitatea începe să-și numească zeii.

După fiecare sesiune de admitere în facultate, cînd se cunoaște cine este student ori elev la postliceal, școlile, organele de învățămînt și ale U.T.C. din numeroase localități programează acțiuni de depistare a celor rămași în afara învătămîntului, îi cheamă la întîlniri în cadrul cărora li se prezintă posibilitățile de calificare, de încadrare în producție. în Capitală, bunăoară, de mai mulți ani în perioada septembrie-decembrie se inițiază o acțiune de încadrare în cîmpul muncii a tinerilor bacalaureat!. Directorul Direcției pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale a Capitalei, tovarășul Ionică Mitică, căruia ne-am adresat cu citva timp în urmă, ne-a prezentat pe larg problematica ridicată de categoria de tineri cu liceu care solicită primul loc de muncă.— Din datele statistice de care dispunem — ne spune tovarășul director — rezultă că aproape 85 la sută din totalul promoției 1975 a fost cuprinsă în învățămîntul superior și postliceal sau a fost deja încadrată in muncă. Astfel că. dacă excludem absolvenții încorporabili, rămîn necuprinși în activitatea social- utilă circa 800 absolvenți de liceu. în continuare, există preocuparea ca cei rămași în afara învătămîntului să fie încadrați în muncă. Municipiul București oferă suficiente posibilități tuturor celor care doresc un loc de muncă în funcție de pregătirea și aptitudinile profesionale, dar și de nevoile economico-so- ciale ale Capitalei. Lista locurilor care pot fi ocupate de tinerii cu bacalaureat se cifrează la cîteva mii. după cum ni le comunică unitățile economico- sociale : în întreprinderile din industria construcțiilor de mașini, în unitățile industriei locale. în unități ale industriei chimice, ca și un mare număr de locuri în unități ale cooDe- rației meșteșugărești și unitățile comerciale și de alimentație publică. împreună cu inspectoratul școlar, urmărim situația a- cestor tineri. Birourile forței de muncă din sectoare dispun de o situație pe întreprinderi a necesarului de personal — atît pentru cei calificați, cît și pentru calificarea la „locul de muncă“ și tinerii sînt îndrumați spre aceste locuri.Ne interesăm cum sînt informați tinerii asupra acestor realități și aflăm că. în ultimii ani. paralel cu unele acțiuni de informare profesională organiza-

te In școli, la sediile birourilor forței de muncă există practica de a se urmări evoluția tinerilor în timpul sesiunilor de admitere în formele superioare de învățămînt, pentru a fi cunoscuți din timp cei care, nefiind admiși, trebuie sprijiniți să se încadreze în producție. In același timp, potrivit unei indicații din partea comitetului municipal de partid, în circumscripțiile electorale lucrează colective Obștești — formate din activiști de partid, sindicat și U.T.C., reprezentante ale comisiilor de femei, deputați, delegați ai întreprinderilor, lucrători ai forțelor de muncă — care au sar-

cina depistării persoanelor neocupate în producție, mai cu seamă a tinerilor, în vederea încadrării lor. în perioada iulie- seotembrie, de pildă, au acționat 361 asemenea colective — ne spune tovarășul Ionică Mitică — care au găsit 3 097 persoane fără ocupație. îndeosebi tineri, iar dintre aceștia 2 811 au fost repartizați în producție.întrucît pe durata anchetei noastre. întreprinsă nu numai în Capitală, ci și în alte localități. au fost sesizate multe probleme tinînd de seriozitatea actului încadrării în muncă a tînărului cu liceu, ca și de eficiența acestuia asupra stabilității lui la primul loc de tinuăm investigația temă.— Sînt tot maicazurile în care tinerii absolvenți de liceu, pe baza atestatului de calificare dat de școli și întreprinderi, se încadrează în scurt timp și cu bune rezultate, în profesia pentru care s-au pregătit. Din acest punct de vedere, tînărul pleacă din școală mai bine fortificat să stea, de la început, pe propriile picioare dacă nu reușește în învă- tămîntul superior. Chiar dacă cunoștințele acumulate în timpul practicii productive sînt insuficiente pentru a-l permite tî- ' nărului de la început să-și îndeplinească sarcinile de producție. perioada de adaptare și de atingere a unui randament corespunzător este mult scurtată. Trebuie recunoscut. însă, că nu depinde numai de tînăr cît de mare este această perioadă.

muncă, con- pe aceastănumeroase

0 valoroasă lucrare de istorie„Dicționarul de istorie veche României“, prima lucrare deaacest gen apărută la noi, a ieșit, zilele acestea, de sub tipar la Editura științifică și enciclopedică. sub redacția unui larg colectiv de cercetători, coordonat de prof. univ. dr. Dionisie Pip- pidi. Lucrarea are ca subiect istoria României de la apariția o- mului în spațiul carpato-balca- nic (paleolitic) pînă la sfîrșitul secolului a’ X-lea. în peste 1 600 de articole meni proprii și comuni prinzînd istoria epocii în discu-
cele (ter- cu-

ție), autorii insistă asupra unor probleme ca : originea și evoluția omului în această zonă, a culturilor materiale dezvoltate de acesta în diferite perioade istorice, civilizația geto-dacă și rolul pe care l-au avut în sinteza sa etnică și culturală elementele celtic, elenic și elenistic, procesul de romanizare a Daciei, marea migrație a popoarelor și consecințele ei pentru istoria poporului nostru. Originala lucrare este însoțită de un mare număr de hărți planuri și ilustrații.

ci — și nu în ultimul rînd — de conducerile unităților unde se încadrează, de cei chemați să-1 pregătească și să-1 îndrume pe noul încadrat în producție. Or, pe acest plan, unitățile beneficiare au multe „lacune“, din moment ce numeroși tineri absolvenți de liceu părăsesc în scurt timp locul de muncă, a- desea demobilizați de faptul că nu-și pot îndeplini normele de producție. Așa se explică, cred, faptul că la un studiu făcut de noi In 12 întreprinderi industriale, cu privire la cauzele fluctuației forței de muncă, tinerii cu o vechime mică în cîmpul muncii numesc ca unul din primele neajunsuri insuficienta preocupare a unităților față de integrarea lor socio-profesională. Sînt, desigur, și dintre acei tineri care nu dovedesc ei înșiși interes pentru însușirea unor deprinderi practice, preferind statutul de provizorat în cîmpul muncii, dar să nu ignorăm cauza mai sus numită ca factor determinant al fluctuației. Am constatat și noi fenomenul sesizat de tovarășul Ionică Mitică. Nu puține unități beneficiare ale acestei tinere forțe de muncă sînt sceptice — și arată acest scepticism — la încadrarea în muncă a tinerilor cu bacalaureat, considerîndu-i niște domnișori sezonieri în producție. Ceea ce. în unele cazuri, e și adevărat. Dar printr-un efort educativ șî de pregătire, acești tineri ar putea fi cîștigați definitiv pentru profesii, pentru producție. Se știe că foștii liceeni, detinînd o bună pregătire de cultură generală și chiar deprinderi practice, constituie un excelent mediu pe care se pot grefa cunoștințe tehnice și priceperi practice ; ei not fi ușor cîștigați pentru meserii, pentru nou. pentru -creație, Se cere însă si din partea tinerilor să-si schimbe atitudinea față de muncă, să se decidă mai rapid să lucreze. Deținem numeroase nume de tineri care se află la această dată Ia a patra și chiar la a cincea ofertă făcută de birourile forțelor de muncă din sectoare, oferte refuzate „perseverent“, fără justificare.Se poate afirma că în Capitală. Inspectoratul școlar — iar prin el. școlile — împreună cu birourile forței de muncă si cu sprijinul direct al organelor U.T.C.. intervine cu grijă și la timp pentru ca tinerii care n-au intrat într-o formă de învățămînt la absolvirea liceului, să lucreze, nu să vegeteze în așteptarea altor concursuri de admitere. Din această experiență, ca și din observațiile cunrinse în articolele publicate în cadrul anchetei pe această temă, școala torii care au răspunderi gătură cu integrarea în muncă a tinerilor pot trage învățăminte pentru o acțiune de durată. Căci nu în septembrie, nu după alcătuirea unor statistici de reușiți și nereușiți te trebuie pregătit pentru varianta încadrării muncă. Cu mult înainte, școală, să se dialogheze deschis cu tînărul pe tema profesiilor, a tuturor situațiilor în poate fi pus la absolvire, situații se numesc. în muncă, dar o muncă bine nu ca un compromis, ci datorie de viată, de conștiință.
LUCREȚIA LUSTIG

Deși Iehova — potrivit religiei mozaice — și-a revelat prezența sa ca zeu absolut și unic, ca Dumnezeu, cu aproape șase mii de ani în urmă (mai precis 5736) totuși, s-a ivit cineva, pe nume Ch. Taze Russel care să găsească de cuviință, cam cu un secol în urmă, să depună o nouă mărturie despre existența și atotputernicia divinității ebraice. Așa a apărut la Pittsburg (S.U.A.) în 1873, în atmosfera religioasă a omenirii acelei vremi, ideea fundării unei noi secte, „Martorii lui Iehova“. Ch. Taze Russel, (1852—1916) întemeietorul acestei secte, provenea dintr-o familie de presbiterieni. Sensibil la marele curent al gîndirii eschatolo- gice ce a traversat America în prima jumătate a secolului al XlX-lea. el a căutat să tragă concluzii cu foloase din marele eșec înregistrat de adventiști, prin neadeverirea profețiilor lor. Nu renunță însă la marea temă adventistă a „Mileniului“, dar îi dă următoarea interpretare, care s-o facă imună Ia orice dezmințire ulterioară. Revenirea lui Crist pe pămînt, în 1874, după cum au prevăzut adventiștii, nu a fost posibilă — așa cum susțineau aceștia — într-o postură fizică, „în carne și oase". A fost o reîntoarcere spirituală. De a- tunci „el“ se află printre oameni, inaugurînd „Mileniul“ prin distrugerea nedrepților cu începere din 1914 (vezi coincidența cu izbucnirea primului război mondial). Potrivit lui Russel istoria lumii și destinul ei sacru relevă următoarele secvențe : Adam și Eva ; Lucifer îi corupe și devine stăpînul lumii ; Iehova, ofensat, se răzbună ; apare nevoia reabilitării numelui divin — prigonit de oameni — și astfel salvarea oamenilor ; satana îi face pe creștini să abandoneze numele de Iehova (tetragrama sacră) ; de aceea trebuie luptat ca Dumnezeu să-și recapete numele sfînt ; Crist va readuce lumea în starea primitivă fericită : Isus nu este decit cea dinții dintre creațiile Domnului, Ie- hova s-a servit de el ca de un demiurg pentru a le crea pe toate ; lui Isus îi revine și menirea să-i refacă pe oameni, ca nemuritori ; prin sacrificiul său, Isus răscumpără salvarea celor credincioși, salvare care intră într-o nouă etapă odată cu în- cenerea „Mileniului“.O stranie concepție „aristocratică“ dezvoltă Russel în lucrarea sa „Obiectul și maniera întoarcerii Domnului“, precum și o altă căpetenie iehovistă, anume Rutherford, în lucrarea intitulată „Comori“ — în legătură cu „Armata salvării“. Crist își re-

dr. H. Culea

crutează astfel, pe parcursul celor 19 secole de la prima sa ivire, o armată de 144 de mii oameni numită „Corpul guvernamental al organizației universale a lui Iehova — Dumnezeu“, sau altfel spus „Corpul de elită al lui Isus“ cu care Crist va da marea bătălie de la Armaghe- don, stabilită pentru 1914 (in varianta Rutherford, 1918) și în care satana va fi pe deplin în- frînt. Așadar, cei aleși de Crist pentru „Corpul“ său de sînt doar 144 000 (?!). Cifra ceasta, în toată este totuși mai puțin importantă decît faptul că „martorii lui Iehova“ introduc astfel discriminarea umană, milenara discriminare între păturile „de sus“ și cele „de jos“ — între „aleși" și oameni de rind — și în „Mileniul fericit“ de după 1914 (sau 1918). Dar nu numai atît : în bătălia de la Armaghedon. Ie- hova va nimici forțele diavolului precum și bisericile (tradiționale) si guvernele pentru a instala un „guvern teocratic“, respectiv domnia iehoviștilor. După calculele „martorilor lui Iehova“ toamna lui 1914 (sau 1918) va marca sfîrșitul națiunilor, expulzarea lui satan din cer, începutul domniei lui Crist și a bisericii sale iehoviste. învierea iehoviștilor morți, judecarea și intrarea lor în împărăție, constituirea teocrației căreia să-i revină aspra funcțiune de a judeca în continuare pe membrii bisericii iehoviste, sau pentru a-i reeduca. Deosebit de necruțătoare va fi această judecată mai cu seamă față de creștinii ne- iehoviști ale căror biserici sînt „diavolești“.Anul 1914 (sau 1918) s-a scurs și nici una din aceste profeții, după cum știu azi pînă și copiii, nu a fost adeverită.Teologia „Martorilor“ întemeiată pe o exegeză ultra mistică a Bibliei (considerată ca fiind cuvîntul inspirat de Iehova) — constituie un straniu amestec de interpretare liberală, antidogmatică, dar iraționalistă și de un fanatism înverșunat. Ce teme „noi" vehiculează, așadar, doctrina iehovistă ? Desprindem ușor și din cele arătate pînă aici temele : milenarismul : judecata drepților dar mai cu seamă a injuști- lor ; discriminarea oamenilor în foarte juști („Corpul de elită“), justi („Martorii de rînd“) și in- juști (cei „răi“) ; eschatologia optimistă (societatea fericită) : supraviețuirea ; nemurirea. Doctrina iehovistă întreprinde deci

elită a- stranietatea ei

„mici“ variații pe clasicele teme prin care se exprimă alienarea religioasă. Este manipulată, uneori abil, mai cu seamă nevoia omului neputincios și ignorant de a crede că cel puțin pe „lumea cealaltă“ va fi bine. In consecință apare nulă orice altă strădanie omenească pentru a- meliorarea vieții profane, mai cu seamă politice rii lui ____acest din urmă sens un adevărat „tur de forță“ — amestecînd într-o manieră stranie și iraționalistă planul cerului cu al pă- mîntului, palierul existentului cu cel al inexistentului — transfor- mind „lumea de apoi“ într-o lume aievea, existentă undeva între cer și pămînt, odată cu instalarea „Mileniului“, adică din 1914 (sau 1918). Russel afirma chiar răspicat că oamenii de după instalarea „Mileniului“ nu vor mai muri. Dar el a murit, totuși, în 1916, înainte să fi început „Mileniul“, dar nu înainte însă de a fi dus o vastă acțiune de diseminare a noii sale credințe în S.U.A., Canada, Anglia, Europa continentală, Palestina etc. Eșecurile profețiilor sale l-au determinat însă, pe el, dar mal cu seamă pe Rutherford treacă, după 1914, la o seamă reajustări ale doctrinei. Dar Rutherford moare în 1942, ciuda credinței sale In nemurirea oamenilor aflați în viață după 1914, adică după prima datare a instalării „Mileniului“.Astăzi, „Martorii Iul Iehova"; răspîndiți în toată lumea, Inclusiv în tara noastră — unde sînt scoși, datorită ostilității lor fățișe față de înfăptuirile „lumești", politice și ideologice ale omenirii progresiste, în afara regimului cultelor legale — se constituie, în spiritul doctrinei lor mistice și „aristocratice“ arătate ca una din organizațiile religioase cele mai retrograde care refuză participarea la viața socio-culturală proprie contemporaneității în general, orînduirii socialiste în special, în așteptarea vană și stupidă a instalării „guvernului“ lor, „teocratic“, martorii lui Iehova (sau ..Studenții în biblie“, sau „Mi- leniștii“ cum li se mai spune) se dovedesc ostili organizațiilor publice și instituțiilor laice, inclusiv școlii, refuză în unele cazuri respectarea unor legi Și satisfacerea serviciului militar ș.a.m.d. Sînt rațiuni pentru care atît „diversiunea teologică“ cît și conduita practică reprobabilă a „Martorilor lui Iehova“ este bine să fie cunoscute si apreciate corespunzător de către tineretul nostru.

în formele ei sociale, și culturale. „Marto- Iehova“ realizează în

să de
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(Urmare din pag. I)gospodăriile asigurarea cu
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DE CÄI FERATE BUCUREȘTI

Cursuri de
scurtă durată

pentru
cooperatoriîn vederea asigurării cadrelor necesare de mecanizatori pentru agricultura județului Timiș, școlile de mecanici agricoli din Lugoj, Orțișoara și Biled au organizat în lunile de iarnă cursuri de scurtă durată pentru conducerea tractoarelor și a altor mașini agricole, la care participă peste 250 de membri ai unităților agricole cooperatiste. Anul trecut, de pildă, a- semenea cursuri au fost absolvite de aproape 800 de țărani cooperatori. 272 de ingineri și șefi de ferme și peste 100 de președinți de cooperative agricole de producție din județ.

noastre si fac- în le-
la faculta- tînărul în încare Aceste esență, făcută, ca o

care 100 ha în populației. Pentru cartofi a fondului de stat necesar județului (cel puțin 26 000 tone) s-a extins și suprafața a- cestei culturi la 3 500 ha.Buni și pricepnți gospodari, agricultorii prahoveni au arat la timpul potrivit toate cele 48 000 ha planificate a fi însămînțate în această primăvară. Pe aceste întinderi continuă intens acțiunea de fertilizare. 33 000 ha sînt destinate porumbului ; pentru viitoarea recoltă este asigurată întreaga cantitate de sămînță — de valoare, selecționată, procurată prin stațiunile de calibrare. Pentru plantațiile de vii și pomi (276 ha și, respectiv, 180 ha) se execută lucrări fundat.La startul campaniei niat, gata de acțiune, mecanică a județului, menite să intre în lucru la activitățile din urgența I sînt sută la sută reparate, întreținute, revizuite. Mecanizatorii celor 12 S.M.A.-uri grăbesc repararea ultimelor tractoare.„Dar gama pregătirilor n-ar fi completă — ne spune în finalul discuției inginerul Nicolau — dacă n-am face și cîteva a- precieri la adresa învățămîntu- lui agrozootehnic. Numai din rîndul cooperatorilor care muncesc la culturile de cîmp și în grădina de legume activează peste 4 000 de cursanți. Anul a- cesta condițiile au fost mai

bune T săli confortabile, lectori competenți, material didactic satisfăcător. în urma controalelor efectuate, apreciez în mod deosebit consiliile intercoopera- tiste Ploiești, Stoinești, Băicoi, Mizil, Inotești, unde lecțiile s-au ridicat la prestigiul de model. La această oră, toate unitățile se află în faza lecțiilor recapitulative, în vederea încheierii cu succes a cursurilor“.Am reținut că este vorba de

prima etapă a învățământului de profil, anul de școală întinzîn- du-se, precum se știe, de-a lungul întregului an agricol. Acolo, în marea carte a cîmpului, în bogăția roadelor, vor prinde viață actualele cunoștințe. Este dezideratul pe care gospodarii prahoveni îl cunosc, s-au pătruns de exigența lui, sînt pregătiți și hotărîți să facă totul pentru a-i răspunde. Așa cum bine pregătiți sint să aștepte primăvara.
INTELECTUALIIde des-s-a ali- și forța Utilajele SATULUI

DECADA MĂRȚIȘORULUI

281-81
încadrează muncitori necalificați pentru a-i califica prin 
cursuri de 2 luni, cu scoatere din producție, sau prin califi
care la locul de muncă (3 luni), pentru funcțiile de ACAR, 
MAMEVRANT VAGOANE, FRINAR, in stațiile C.F.R. din com
plexele București și Constanța.

Cu-sanții beneficiază :
- cei cu scoatere din producție, de retribuția avută dacă 

vin prin transfer 
cadrați ;
- cei care se

lunar :
- abonamente
- după calificare și încadrare în funcție, retribuția lunară 

este între 1 672—1 876 lei ;
- cei încadrați primesc gratuit uniforme.

sau 400 lei lunar, cei care nu au fost în-

califică la locul de muncă — de 1 233 lei
*

gratuite de circulație pe C.F.R. ;

de 18-43 ani, absolvenți a 
domiciliul pînâ la 60 km. de

Condiții de înscriere : vîrsta 
cel puțin 4 clase elementare, 
București sau Constanța.

înscrierile se fac la Grupul ,
Griviței nr. 343 și la toate stațiile C. F. din complexele Bucu- 
'ești și Constanța.

Școlar C.F.-București, Calea
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Magazinele coopera
tivelor de consum vă 
oferă un bogat sorti
ment de articole pen

tru cadouri :
• a gamă largă de 
“produse cosmetice

• ceasuri și frumoase 
obiecte 
doabă

de po-

® tricotaje, 
rie, marochinerie

• modele noi de con
fecții, textile și în
călțăminte

• obiecte pentru uz 
casnic

galante-

VIZITAȚI MAGAZI
NELE COOPERATIVE-
LOR DE CONSUM !

(Urmare din pag. 1)azi ? — pregătirea teoretică reprezintă ceea ce reprezenta pentru țăranul de altădată punerea la punct, în timpul iernii, a uneltelor. Abia în momentul în care ideile, însușite cu discernămînt și îmbogățite, incep să fie puse în aplicare, se poate vorbi, în deplinul inteles al cuvîntului, de muncă și apar primele rezultate.Nu întîmplător, după ce a preluat conducerea uneia dintre ferme — fermă mixtă, cu pondere viticolă, dar și cu culturi de floarea-soarelui, grîu, cartofi — și după ce s-a grăbit să înzestreze cit mai multi oameni cu idei- unelte, organizind cursuri de instruire atît de interesante și atractive incit numărul celor prezent! îl depășește întotdeauna pe al celor înscriși, Emanoil Frîncu s-a dăruit, cu trup și suflet, activității de modernizare a lucrărilor. Cunoștea, din facultate, procedee noi de întreținere și exploatare a viței de vie — de exemplu, a- șa-numita „ridicare a scaunului butucului“ — dar, în- cercînd să le adopte, a constatat că... una e teoria și alta e practica. „Fiecare butuc de viță are ceva aparte ; nu sint doi butuci la fel. cum nu sint doi oameni Ia fel“, mărturisește inginerul cu o satisfacție de cunoscător, acum, după ce a reușit, ținind seama de aceste particularități, să utilizeze pe scară largă procedeul. Dificultățile erau însă și de altă natură. Cind a luat inițiativa de a administra îngrășăminte chimice la grîu cu semănătoarea S.U, 29, s-au auzit imediat „voci“ contrariate, care nu prea dădeau sorți de izbindă unui asemenea experiment. Sigur pe cunoștințele sale, tînărul însă a perseverat și, in curînd, un argument mai puternic decit orice alt argument, recolta, i-a convins pe oameni că a- vea dreptate.

Chiar pentru cine urmărește îndeaproape activitatea lui Emanoil Frîncu este greu să-și dea seama care este specialitatea lui „de bază“. Tînărul inginer se ocupă deopotrivă de organizare, pe baze moderne, a valorificării strugurilor, de pregătirea de noi tractoriști pentru asigurarea schimbului doi, de îmbunătățirea calității arăturilor. Și nu doar ținînd prelegeri, ci suindu-se adesea la volanul tractorului sau con- ducînd atelajul în vie pentru a arăta concret ce trebuie făcut și, mai mult decit atît, pentru a contribui direct la grăbirea unor lucrări.Soția sa nu rămîne cu nimic mai prejos. Ca șefă a fermei zootehnice, Emilia Frincu s-a făcut cunoscută în întregul județ pentru rezultatele deosebit de bune obținute în ameliorarea, prin selecție, a raselor de animale. O pajiște artificială, o stabulație de vară, un sistem de alimentare automată cu apă a grajdurilor, o bucătărie furajeră și, în proiect pentru anul acesta, un grajd modern, tip „Corbean- ca“ — iată o parte dintre noutățile cu care a reușit să-i entuziasmeze pe cei din jur și să-i transforme în a- depți ai modernizării.O întreb, știind că ar fi putut opta pentru munca într-un institut de cercetări, dacă aici, la țară, mai are posibilitatea să facă investigații științifice. „Dacă vrei să te ocupi de cercetare — îmi răspunde — nu te împiedică nimeni. în plus, e- xistă aici avantajul că ai unde experimenta și noți vedea imediat rezultatele“.Pentru Emilia și Emanoil Frincu a sti înseamnă. în primul rînd, a acționa. Nu mă îndoiesc că și a simți are pentru ci același înțeles, din moment ce bucuria dp a trăi și dragostea de pămîn- tul ai căror fii Sînt șe manifestă prin muncă, printr-o muncă neobosită și roditoare.
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In intimpinarea Congresului educației politice și al culturii PLECĂRI

A

DEZBATERI ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C
•t

TELEGRAMĂ
•.................... ,................ .. ....... .................. '

SPIRIT COMBATIV
ANALIZĂ EXIGENTĂ

A ACTIVITĂȚII
Dezbaterile privind activitatea politico-educativă de organizația ai fac parte dintr-un taș pe platforma siderurgic Galați înceapă prin sublinierea căilor și mijloacelor folosite pentru obținerea unor realizări deosebite. Știut fiind că în modul de îndeplinire a sarcinilor profesionale se oglindesc o serie de calități ale tinerilor, trăsăturile individuale și cele dobîndite de colectiv. într-adevăr, în informarea prezentată de Silvestru Cojoc, secretarul organizației U.T.C. din schimbul III de la Uzina de piese de schimb și reparații siderurgice, și în cuvin- tul uteciștilor s-au evidențiat numeroase acțiuni inițiate în scopul formării unor temeinice Convingeri politice pentru însușirea și generalizarea normelor eticii și echității socialiste, a principiilor vieții și muncii comuniștilor. întărirea disciplinei în producție — rezultat al acestei activități — a contribuit la îmbunătățirea substanțială a calității produselor și lucrărilor executate, la folosirea și îngrijirea mai bună a utilajelor și implicit la creșterea productivității muncii. Au fost edificatoare, de pildă, dezbaterile e- tice, pe cazuri concrete, întîlni-

desfășurată cărei membri colectiv frun- Combinatului era firesc să
rile cu activiști de partid, măsurile luate pentru buna desfășurare a învățămintului politic U.T.C., serile cultural-educative sau alte acțiuni care au contribuit la formarea tineretului pentru muncă și viață. Au fost relevate experiențe de antrenare a tinerilor la îndeplinirea sarcinilor organizației, s-a vorbit despre spiritul colectiv imprimat în munca biroului. S-au făcut referiri detaliate la acțiuni desfășurate pentru ridicarea nivelului de cultură generală al membrilor organizației și a nivelului profesional, pentru temeinica însușire a documentelor de partid. Este de înțeles că un asemenea climat educativ a solicitat pe tineri la un continuu efort de autodepășire, rezultatele fiind dintre cele mai bune. Iată, de pildă, unul dintre multele exemple edificatoare : anul trecut, la faza județeană a o- limpiadei strungarilor și frezorilor, din cei 6 cîștigători, 5 sînt membri ai acestei organizații.Evidențiind rezultatele obținute, participanții la dezbateri n-au adoptat un ton de auto- mulțumire. Ei au făcut o analiză critică, responsabilă, insistînd a- supra unor neajunsuri care se mai manifestă încă în activitatea educativă. Constantin Săl-

ROMANTISMUL OSTAȘILOR
ÎNSEAMNĂ TENACITATE

Și în armată, se desfășoară în aceste zile adunările generale ale organizațiilor U.T.C., în care se dezbat cu spirit de răspundere. intr-un chip revoluționar, modul de înfăptuire a Programului ideologic al partidului, a hotăririlor adoptate de Congresul al Xl-lea al P.C.R. și Congresul al X-lea al U.T.C., căile de aplicare concretă in viața ostășească a Codului etic. Atenția cu care este pregătită fiecare a- dunare, discuțiile ce vor avea loc, spiritul lor critic și autocritic, elaborarea unor planuri de măsuri bogate, cît mai viabile, munca de la om la om. sînt tot atîtea trăsături ce duc la o singură concluzie : educația politico-ideologica și cultural-edu- cativă nu poate fi decît rodul unei activități precise, al cărei rost final trebuie să se concretizat1 în rezultatele și foarte bune obținute în pregătirea de luptă și politică.Aceasta este trăsătura dominantă. corolarul tuturor acțiunilor întreprinse în poligoane, săli de antrenament, aerodroa- me, terenuri de instrucție etc, pretutindeni unde tinerii de ieri, de pe șantierele patriei. _ din uzine și fabrici, din școli și facultăți se străduiesc să pătrundă azi tainele unei frumoase dar aspre meserii : ostășia.Este exact ceea ce am surprins și noi zilele acestea într-o unitate militară de parașu- tiști, unde romantismul tinerilor aflați sub drapelul tării înseamnă într-adevăr : bărbăție, curaj, maturitate și bineînțeles neostoita muncă pentru a învăța cit mai multe și a dobîndi deprinderi cit mai practice in procesul de instruire....Soldatul Mihai Manolache, fost electrician într-o întreprindere brașoveană, a luat pentru prima dată contactul cu activitatea de parașutist la aeroclubul ..Mircea Zorileanu“ din localitate. La început a fost curiozitate, apoi aceasta s-a transformat în pasiune. Astfel a ajuns la parașutism. Iată-1 deci exe- cutind antrenamente la Baza de parașutai la sol. „Vreau să mă achit conștiincios de sarcina ce am primit-o din partea organizației și anume : întreținerea unei săli de antrenament pusă la dispoziția noastră“. O mărturisire a unui ostaș, un raport al tinărului în uniformă adus pa-

rodulafle bune

triei, partidului, comandantului suprem....Caporalul Mihai Lapoș, militar de frunte, agitatorul grupei, a absolvit cu brio Școala de gradați. își așteaptă subordonații cărora vrea să le transmită cît mai multe cunoștințe, înainte de armată a fost comandant de grupă, în cadrul detașamentului de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. O parte din subordonații de atunci își îndeplinesc și ei stagiul militar. Unul din ei urmează să sosească zilele acestea chiar în aceeași unitate. Și dacă i se va aproba îl va lua în grupa lui.în toiul discuției comandantul de subunitate, locotenentul-ma- jor Valeriu Ionescu, mă informează că urmează să execute saltul caporalul M. Lapoș. Avionul execută un scurt viraj, urmează părăsirea bordului, o plutire bine controlată în aer...I 500 m... 1 000 m.„, după care are loc deschiderea parașutei. Privesc prin „trapă“. Aterizare precisă. încă un „Servesc patria“ spus din inimă și din recunoștință pentru patrie....— De mic am îndrăgit parașutismul. Poate e de mirare. Eu sînt miner de prin părțile Rovinarilor. Am fost printre ceiII elevi trimiși într-o tabără laaeroclubul „Victor Bănciulescu“. „Acolo la Ploiești m-am îndrăgostit și mai mult de parașutism. Abia am așteptat să fiu întrebat unde vreau să-mi satisfac stagiul militar...“ Șirul gînduri- lor se întrerupe la darea semnalului... „Tov. locotenent major, vă rog să-mi permiteți să execut saltul“.........Aprob“. Ostașul dinaintea lui are însă o ezitare. Ceea ce înseamnă o întîr- ziere de cîteva secunde. Instructorul de zbor privește cu îngrijorare. E posibilă o „abordare de parașute“, adică un accident. Dar minerul din Gorj, tînărul Grigore Toroipan, rezolvă incidentul la timp. Ceea ce înseamnă că stăpinește foarte bine mî- nuirea sistemelor de dirijare în aer a parașutei....La comandantul de subunitate se prezintă soldatul Vasile Neațâ, fost lăcătuș mecanic la U.M.U.Ch.-București. Solicită primirea noii misiuni.— Cum ai reușit totuși să a- terizezi la punct fix în ciuda u- nei asemenea tării a vîntului î

Și

ceanu și Gheorghe Tudor au a- rătat că acțiuni educative trebuie să se organizeze și la căminele pentru nefamiliști, că aici membrii biroului ar trebui să fie mai mult prezenți pentru a contribui, prin lor, la menținerea unor bune de viață, pentru a atitudini manifestate de neri față de avutul Aurel Bușilă s-a referit punderea ce revine organizației în probleme esențiale pentru ti-
intervențiile condiții corecta unii ti- obștesc. la răs-neri, între care integrarea noilor încadrați, nu numai profesională, ci și spirituală, antrenarea acestora la acțiunile și manifestările organizației. Va- lericâ Decaru a insistat asupra întăririi spiritului de răspundere față de calitatea produselor, subliniind că preluarea inițiativei „Eu muncesc, eu controlez, eu răspund“ reprezintă încă un pas pe această " Tudor, de activitatea le lipsuri, disciplină.nările generale mi-am dat seama că ei, colegii mei, îmi cer Să mă îndrept și să intru în ritmul lor. Am reușit să înlătur o parte din aceste lipsuri și mă strădui în continuare să devin așa cum trebuie să fie un tînăr utecist“. în cursul dezbaterii, s-a relevat necesitatea ca organizația U.T.C., biroul, să acorde mai multă atenție comportării tinerilor dincolo de poarta uzinei, pe stradă, în familie și societate. Spiritul combativ a caracterizat intervențiile fiecărui tînăr și a creat posibilitatea relevării de noi căi pentru îmbunătățirea activității politico-ideo- logice și cultural-educative. Realizarea inițiativelor și acțiunilor cuprinse în planul de măsuri adoptat va solicita e- forturi sporite de autodepășire din partea tinerilor acestei organizații fruntașe.

ION CIIIRIC

cale. Gheorghe pildă, spunea : „în mea am avut și une- unele abateri de la Fiind criticat în adu-

— Și aceasta se învață, să știți. Dar trebuie să faci antrenament mult la trenajoare, în avionul cu funcționare la sol, la instalația de antrenament pentru pilotarea parașutei. Unii cred că acestea se pot învăța doar pe parcursul deșănțărilor aeriene. Odată, o pală de vînt m-a tîrît și pe mine vreo 10 metri după ce mă purtase mai mult timp în aer. Nu știam încă să „lucrez“ bine cu „fantele“ parașutei. A- cum le mînui aproape perfect....Și pentru caporalul Ion Petcu, parașutismul a devenit o pasiune încă de pe vremea cînd era mecanic de avion la Oto- peni. Cînd a venit vremea să-și satisfacă stagiul militar a fost repartizat, la cererea lui, în a- ceeași unitate în care și-l făcuse și unchiul său cu vreo 20 de ani în urmă. Pînă la venirea în armată a făcut salturi din avionul A.N.-2. Acum lucrurile s-au complicat. Dar este și mai frumos. Salturile militare sînt mai atractive decît cele sportive. Au ceva în plus, ceva ce el ar numi : curaj, tenacitate. Și-apoi cît de frumoasă e o acțiune aeriană : zborul dirijat, salturile la intervale de timp egale, executarea focului din aer, ocuparea dispozitivului și cucerirea obiectivului de la sol. Mai ales noaptea e mirific, impresionant. Apoi oamenii au dorit întotdeauna să zboare. Pentru el parașutiștii erau ca niște idoli. Iată ceea ce i-a explicat el cu mult timp în urmă soldatului Ioan Lucaci, care mai săvîrșea din cînd în cînd cîte o abatere de la disciplină. Iată ce Ie spune celor doi tineri ostași, N. Ga- nea și N. Sudulea pentru care parașutismul este încă o taină. Dar dacă gradații sînt așa de binevoitori înseamnă că va fi mai ușor. Doar nici în uzină la atelier n-a mers totul strună de la început. Și aici ca și acolo colectivul, organizația U.T.C., îi vor ajuta să înțeleagă.

Colectivul atelierului „autoutilări“ de la IREMOAS este compus. în proporție de 70 la sută, din tineri. E normal, deci, ca fiecare aspect legat de viața și munca acestuia să fie analizat prin prisma recte, efective a narea generală U.T.C. nr. 20 a larg modul în care munca poîi- tico-educativă reușește să determine participarea activă a tinerilor la înfăptuirea marilor sarcini ce revin întreprinderii.Materialul prezentat de către biroul organizației a scos în evidență preocuparea de a forma la fiecare tînăr concepții înaintate, de a determina, prin acțiuni educative eficiente, un mod de comportare corespunzător principiilor comuniste de viață și muncă. A fost remarcat felul în care s-a acționat pentru instaurarea, la nivelul întregului colectiv, a spiritului de disciplină muncitorească. Faptul că secția mecano-ener- getică din care face parte atelierul de autoutilări a anul trecut evidențiată pe treprindere modului în muncească înainte de capacități de producție, rea acesteia se datorește în cea mai mare măsură contribuției aduse de uteciști, pasiunii cu care au lucrat, priceperii cu care au abordat operații care nu se mai făcuseră pînă atunci în uzină. Cu atît mai de neînțeles apar în aceste condiții, s-a arătat în dezbateri, acele manifestări de indisciplină care au generat, pe planul producției rămîneri în urmă, produse de calitate necorespunzătoare, întirzierile la program, absențele nemotivate, neseriozitatea și superficialitatea nu au fost tratate întotdeauna cu intransigența pe care o presupun asemenea manifestări, nu s-a luat atitudine hotărîtă împotriva celor care se mai „joacă“ munca. „Datorită unor slab pregătiți profesional litic — arăta maistrul Manole — nu am reușit să ne respectăm toate angajamentele, mai ales cele legate de calitatea produselor“.Tudor Goia, muncitor în atelierul de autoutilări, a subliniat că este imperios necesar ca organizația să depună mal mult efort pentru instaurarea unui spirit responsabil la toți tinerii,

contribuției di- tinerilor. Adu- a organizației dezbătut pe

și fost în- este un rezultat al care au înțeles să și tinerii. Predarea termen a unei noi utila-

de-a tineri și po- Andrei

ca cei cu rezultate slabe în muncă sau cu manifestări necorespunzătoare să fie ajutați efectiv, nu doar criticați în adunările generale.Formarea fiecărui tînăr în conformitate cu'exigențele normelor de gîndire și acțiune comuniste presupune acțiuni concrete, nu fraze moralizatoare, susținea, pe bună dreptate, Georgel Melenciuc. Faptul că unii tineri au în afara uzinei manifestări incompatibile cu calitatea de muncitor, ajungînd in unele cazuri la abateri grave de la normele de comportare se explică și prin absenta unei opinii prompte și ferme din partea colectivului. Este imperios necesar, au arătat mai mulți tineri, ca organizația să supună unui control riguros viața din căminul de nefamiliști, să acționeze hotărît împotriva abaterilor, pentru Instaurarea unor norme firești de conviețuire, a unui climat educativ.Alexandru Bădunea, secretarul organizației de partid, prezent la dezbaterea uteciștilor, remarca faptul că lipsa de pregătire profesională și politică este prima și cea mai_serioasă cauză a nivelului este doar dului, ea o preocupare pentru tot colectivul în condițiile cînd procesul de producție are nevoie meni pricepuți, care să efectua operații din ce mai dificile, să execute de mare sensibilitate.Remarcînd faptul că dezbaterea s-a desfășurat sub semnul intransigenței, al unei analize la obiect operate cu discernămînt și spirit critic, Aurel Dragnea, secretarul cu probleme de propagandă al Comitetului U.T.C. al sectorului 7, a recomandat organizației să se preocupe mai intens de educația patriotică, să organizeze în această direcție acțiuni diversificate și să controleze modul în care se finalizează ele. „Atelierul auto- utilare are una din cele mai bune organizații de partid din uzină. Exemplul comuniștilor, îndrumarea directă de către a- ceștia a muncii tinerilor, a comportării lor poate face ca și organizația de tineret să devină una din cele mai bune organizații ale uzinei“.

abaterilor. Ridicarea de cunoștințe nu mai o problemă a indivi- trebuie să constituiede oa- poată în ce repere

SOFIA SCORȚARU

deSubunitatea comandată locot.-major Valeriu Ionescu a trecut cu bine probele de obținere a licenței pentru executarea deșănțărilor cu parașuta, în curînd va avea loc ședința organizației U.T.C. Vor fi multe de discutat. Dar, oricum, ponderea o vor avea rezultatele frumoase obținute pregătirea profesională, în ducația ostășească. Va fi ocazie în care fiecare militarva convinge că in ceea ce face trebuie să fie răspunzător, să pună tot sufletul, să nu dea înapoi atunci cînd i se solicită sprijinul.

în e- o se
Locot.

RADOSLAVESCU 
GRIGORE

1-29 februarie
Tradiționala manifestare cultural-educati- 

vă de masă „Luna cărții la sate“, organizată 
de Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
și de Uniunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum, a ajuns la a 16-a ediție. în acest 
an ea are semnificații deosebite deoarece se 
desfășoară în atmosfera de muncă susținută 
pentru înfăptuirea sarcinilor noului cincinal.

Prietenii cărții de la sate sînt invitați să 
participe la numeroasele acțiuni ce se des
fășoară la librăriile sătești, căminele cultu
rale, școli și cluburi, întîlniri cu scriitorii și 
reprezentanții editurilor, expoziții de cărți, 
concursuri

Printr-o 
puncte de 
cooperația 
cărților în mediul rural. O formă modernă 
de servire a cititorilor de la sate este și 
cartea la domiciliu. Astfel, cooperația de con
sum are 30 de secții județene „Cartea prin 
poștă“, precum și o secție centrală în Bucu
rești, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 
6, care expediază la domiciliu cărțile coman
date prin scrisori.

literare, simpozioane etc.
largă rețea de librării, raioane, 
desfacere și prin difuzorii de cărți, 
de consum asigură răspîndirea

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Noii Zeelande, R. D. MULDOON, următoarea telegramă :Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj trimis cu ocazia zilei naționale a Noii Zeelande.îmi tinua exprim speranța că între cele două țări ale noastre vor con- să existe relații prietenești.
SOSIREA ÎN CAPITALĂ

A TOVARĂȘULUIla amiază a sosit în Ca- tovarășul Alvaro Cunhal, al Partidului la
Joipitalăsecretar generalComunist Portughez, care, invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni. oaspetele a fost întîmpi-

TELEGRAMĂMinistru) afacerilor externe al României, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Keith Holy- oake, ministru a.i. al afacerilor externe al Noii Zeelande, pentru felicitările trimise cu ocazia zilei naționale a acestei țări.
ADUNARE
FESTIVĂJoi seara, la Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 58-a aniversări a armatei și flotei maritime militare sovietice, la care au participat ofițeri, maiștri militari ofițeri din garnizoana rești.Au fost prezenți N.V. nikov, ministru-consilier însărcinat cu afaceri ad-interlm al U.R.S.S. în România, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de general-colonel Nicolae Mili- taru.

generali, . și sub- Bucu-Maslen-

ALVARO CUNHALnat de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R.. Ștefan Andrei, membru supleant ai Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit col. A.M. Kuciumov, atașat militar, aero și naval al U.R.S.S. București.Participanții la festivitate vizionat apoi o expoziție de tografii și un film înfățișînd
laau fo-_ 0S- pecte din viața și activitatea militarilor sovietici.Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al U.R.S.S. la București s-a întîlnit cu cadre didactice și elevi ai Liceului militar „Dimitrie Cantemir“.

Joi dimineața a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe și oooperării al Republicii Bu- rundi, Bwakira Melchior, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a făcut o vizită oficială în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George Macovescu, Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți Gaspard E. Karenzo, ambasadorul Republicii Burundi la București, și membri ai ambasadei.
★Joi după-amiază au părăsit Capitala ministrul sirian al Barajului Eufratului, Soubhi Ka- hale, și directorul general al Administrației pentru dezvoltarea bazinului Eufratului, Mah- mud Al-Zoabi, care au făcut o Vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul O- topeni, oaspeții au fost salutați de Enache Sîrbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri Funciare și Construcții Agricole. A fost, de asemenea, prezent Walid Al-Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București.

INFORMAȚIE

MANIFESTAREMuzeul arhivelor din Capitală a organizat, joi seara, o manifestare omagială dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea lui Spiru Haret. Cu acest prilej a avut loc vernisajul unei expoziții documentare cuprinzînd manuscrise, cărți, fotografii revelatoare pentru viața și opera omului de știință român. Prof. dr. ing. Radu Haret și muzeograful Virgiliu Teo- dorescu au prezentat expuneri privind activitatea științifică și pedagogică a lui Spiru Haret.

Comandamentul marinei civile din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că de la 19 februarie au fost reluate cursele de pasageri pe traseele Călărași-Ostrov, Brăila- Smîrdanu Nou și Galați-Comuna 23 August. Transbordarea autovehiculelor cu bacul în zonele Călărași și Brăila au loc în intervalele de timp ale zilei cînd curg sloiuri mai puține. Punctul de trecere pentru autovehicule de la Galați este închis.Echipajele flotei noastre fluviale lucrează intens la restabilirea cît mai grabnică a circulației.
Operativitate în aplicarea măsurilor

(Urmare din pag. I)ințarea cea mai bună. Iată ce ne declară șeful Serviciului organizarea producției și a muncii.— Timp de cinci luni, trei specialiști din uzină au lucrat la un studiu de reamplasate a strungurilor din secția strungă- rie grea în flux, avînd ca scop creșterea productivității muncii. După terminarea studiului s-a văzut, într-adevăr, că, potrivit calculelor, productivitatea va crește cu circa 11 la sută. Un cîștig deosebit de important. Dispunerea strungurilor în flux ar fi necesitat însă mișcarea de la locul lor a 12 mașini. O treabă, desigur, dificilă, care cerea anumite eforturi, dar care în schimb ne-ar fi adus avantaje

foarte mari. N-am găsit înțelegerea cuvenită, șeful atelierului s-a opus aplicării acestui studiu, între timp au sosit mașini noi care au fost amplasate în strun- gărie tot la voia întîmplării, în- greunînd de acum și mai mult reorganizarea secției.Dacă privim bilanțul uzinei pe luna ianuarie constatăm că o serie de indicatori nu au fost îndepliniți. Nici producția globală, nici productivitatea planificată nu s-au realizat. Cauzele sînt desigur multiple, dar printre ele se numără și slaba preocupare pentru organizarea pe baze moderne a producției, pentru fructificarea mai generoasă a gîndirii creatoare, pentru aplicarea mai operativă a soluțiilor

și metodelor de mare productivitate. Cum spuneam însă, în uzină a fost elaborat un program amănunțit de creștere a productivității, mai ales printr-o mai bună organizare, și care. împreună cu alte măsuri vor trebui să asigure pînă în 1980 dublarea producției pe actuala suprafață a uzinei. în parte s-a trecut deja la aplicarea propunerilor. Dar sînt necesare acțiuni mai energice, intervenții mai operative, pentru introducerea în activitatea uzinei a celor mai economice și mai eficiente soluții și modalități de organizare a producției și a muncii, care să asigure o productivitate superioară, la nivelul exigentelor acestui cincinal.
SPORT «SPORT • SPORT • SPORT

PE AGENDA SPORTULUI
HARGHITA 

cursuri
: Numeroase con- 
rezervate elevilorTimp de Bălan s-au atractive concursuri sportive de masă, organizate de Comitetul județean Harghita al U.T.C. Un număr mare de elevi din liceele și șcdlile profesionale din județ a participat la întreceri de lupte, tenis de masă, șah și volei. După cum ne transmite

două zile, în orașul disputat finalele unor

meridian• Ieri a plecat la München lotul de sportivi români care vor participa la cea de-a șaptea e- diție a Campionatelor europene de altetism pe teren acoperit, programată simbătă și duminică în capitala Bavariei. Din lot fac parte Natalia Andrei, campioana continentală „en titre“ în proba de 1 500 m, Doina Spînu, Carol Corbu, Gheorghe Ghipu, Ștefan Lăzărescu, Dumitru Ior- dache, Paul Copu și Claudiu Șușelescu.• Tenismanul român Ilie Năs- tase s-a calificat în sferturile de finală ale turneului internațional de la Salisbury (Mary- land). In „optimi“, Ilie Năstase l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe a- mericanul Mike Cahill. în alte două partide, americanul Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe compatriotul său Billy Maze, iar Sandy Mayer (S.U.A.) a dispus cu 6—3 ; 6—2 de Char- les Pasarell (S.U.A.).• La Praga a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare din cadrul celui de-al 10- lea campionat european de tenis de masă, care se va desfășura în acest oraș între 27 martie și 4 aprilie.în competiția feminină pe echipe, selecționata României va juca în grupa A (prima categorie), alături de formațiile U.R.S.S., deținătoarea titlului, Angliei, Suediei, Poloniei și O- landei.• în penultima rundă a turneului internațional de șah de la Malaga, mân Florin zat cu unul mentului, Christiansen, litate a mai fost, consemnat și în partidele Victor Ciocîltea — Sigurjonsson, Byrne — Pomar, Bellon — Garcia și Szmetan — Fraguela. Keene a cîștigat la Hernando.

marele maestru ro- Gheorghiu a remi- dintre liderii clasa- americanul Larry .. Rezultatul de ega-

MASĂ

Răspunsul ferm al celor ce-și propun
77 mereu mai I“

Ion Mureșan, activist al Comitetului județean U.T.C., întrecerile finale au prilejuit dispute pasionante, fiind dominate de reprezentanții asociațiilor sportive școlare din Odorheiul Secuiesc și Bălan. La tenis de masă, pe primul loc s-a clasat Laszlo Na- ghi, iar la șah victoria a revenit elevului Laszlo Bato, de la Liceul mecanic Odorheiul Secuiesc. Echipele Liceului mecanic Bălan au ocupat primele locuri în turneele de volei, la fete și băieți. La concursurile finale de lupte greco-romane s-au remarcat : I. Stoica, G. Zoltan, C. Lo- rincz, K. Andraș, de la Liceul mecanic Odorheiul Secuiesc, M. Sabin, F. Barna, I. Kristali, Da- mian Doboș, de la Liceul mecanic Bălan.

deț, desfășurată la Clubul tineretului din Slobozia. Pe primele locuri s-au clasat elevele : Mi- rela Roman (Liceul nr. 1 Călărași), Paula Lisnic (Liceul Fetești), iar la băieți s-au remarcat Ștefan Pintilie (Liceul de chimie Călărași) și Florian Furtună (Liceul industrial Slobozia).
TIMIȘ : 56 de echipe în întreceri 

de atletism

(Urmare din pag. I)

IALOMIȚA : Peste 1 000 de tineri 
la o competiție de șahRecent, Comitetul județean Ialomița al U.T.C. a inițiat o interesantă competiție de șah, care a reunit în etapa de masă peste 1 000 eleve și elevi, reprezentînd mai mult® asociații sportive din Călărași, Slobozia, Fetești și din mediul rural. După întrecerile pe asociații sportive și pe localități, cei mai buni concurenți au evoluat la etapa finală, pe ju-

în acest sezon, la Timișoara s-a organizat o interesantă competiție școlară de atletism, reunind la start numeroși elevi care au îndrăgit probele de alergări, aruncări și sărituri. Așa cum ne informează corespondentul nostru Ion Jurchescu, întrecerile s-au desfășurat sistem divizie, cu etape săptămînale, la care au participat 28 de formații feminine și tot atîtea echipe masculine, reunind peste 300 de concurenți. La fete, pe primul loc s-a clșsat formația Liceului economic, care a acumulat 1 604 puncte, iar la băieți victoria a revenit echipei Liceului mecanic nr. 1, cu 1 699 de puncte. în clasamentul general, fete și băieți, primul loc a foșt ocupat de Liceul de construcții nr. 2, cu 3 999 de puncte.

sînt munca mea de fiecare zi, în care mă lupt să evit rutina. Nu am timp „peste program“ !De abia acum aflu că de 8 ani Vasile Săvuț părăsește uzina la orele 16 pentru ca la orele 17 să se așeze în băncile școlii — mai întîi ale liceului seral, apoi ale Facultății de subingineri. De 8 ani tînărul comunist învață, fără a slăbi eforturile în producție, de 8 ani urcă treaptă cu treaptă scara măiestriei profesionale, fără a pierde un examen, fără a-și scădea media la facultate. E greu ?— Ușor nu e ! Dar nu există altă soluție. Dacă vrei să fii in pas cu timpul, să produci din ce în ce mai mult, mai bine, trebuie să te depășești neîncetat.Astfel de tineri există, sînt tot mai mulți. Chiar la Grivița, lui Vasile Săvuț i-ar putea fi adăugat numele lui Ion Popică, Constantin Micu, Dumitru Ghe- orghișan, ca și al multor altora. Sînt ușor de recunoscut fiindcă îi unește ceva comun — învață mereu. Muncind, la locul de muncă, în școli, în facultăți serale, în biblioteci, sau în liniștea propriei camere. Iar cunoștin-
INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTIanunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice

1. Profesor Ia catedra de Con
strucții hidrotehnice, Geotehnică și 
fundații, disciplinele: Combaterea 
inundațiilor și drenaje, Sisteme hi
drotehnice complexe, Cercetarea 
operațională, Regularizări de rîuri 
și porturi, îmbunătățiri funciare și 
Construcții hidrotehnice, poziția 4 
din statul de funcțiuni.

2. Șef lucrări la catedra de Me
canică teoretică și aplicată, disci
plina: Mecanică teoretică, poziția 
12 din statul de funcțiuni.

3. Șef lucrări la catedra de Con
strucții hidrotehnice, Geotelinică 
și fundații, disciplinele: Fundații 
și procedee de fundare, Fundații 
în condiții de teren speciale și 
Geologie, Geotehnică și fundații, 
poziția 16 din statul de funcțiuni.

4. Șef lucrări la catedra de In
stalații, disciplinele: Instalații in
dustriale, tehnologie și montaj. In
stalații de ventilare și climatizare 
și Instalații de încălzire, poziția 15 
din statui de funcțiuni.

5. Șef lucrări la catedra de In
stalații, disciplinele: Instalații in
dustriale tehnologice și montaj, 
Instalații de încălzire, Instalații de 
ventilare și climatizare și Instala
ții în construcții, poziția 16 din 
statul de funcțiuni.

6. Șef lucrăr» la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele: 
Tehnologia executării mecanizate

a lucrărilor de construcții și Me
canizarea și organizarea șantiere
lor, poziția 13 din statul de func
țiuni.

7. Șef lucrări la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele: 
Mașini de construcții, Mașini pen
tru mecanizarea lucrărilor de căi 
ferate, Mașini de ridicat și trans
portat pentru construcții, poziția 
14 din statul de funcțiuni.

8. Șef lucrări la catedra de Teh
nologie mecanică și organe de 
mașini, disciplina: Tehnologia ma
terialelor, poziția 17 din statul de 
funcțiuni.

9. Asistent Ia catedra de Rezis
tența materialelor, disciplinele: 
Rezistența materialelor, teoria elas
ticității și Mecanica construcțiilor, 
poziția 19 din statul de funcțiuni.

10. Asistent la catedra de Dru
muri și materiale de construcții,

disciplinele: Proiectarea șl con
strucția drumurilor, Trasee și te- 
rasamente, Suprastructura și în
treținerea drumurilor și Tehnolo
gia lucrărilor de căi ferate, pozi
ția 27 din statul de funcțiuni.

11. Asistent la catedra de In
stalații, disciplinele: Instalații sa
nitare de alimentare cu apă și 
Materiale de construcții, poziția 23 
din statul de funcțiuni.

12. Asistent Ia catedra de Insta
lații, disciplinele: Tehnologia lu
crărilor de instalații, Rețele termi
ce, Instalații de ventilare și cli
matizare, Instalații de încălzire, 
Instalații sanitare și de alimentări 
cu apă și Instalații în construcții, 
poziția 24 din statul de funcțiuni.

13. Asistent la catedra de Termo- 
tehnică, disciplina: Reprezentări 
geometrice și desen tehnic, poziția 
18 din statul de funcțiuni.

Candidați! la concurs vor depune la Secretariatul rectoratului In
stitutului de Construcții, Bd. Republicii nr. 176, în termen de 30 de 
zile, pentru profesori și șefi lucrări, și de 15 zile pentru asistenți, 
de la publicarea acestui anunț, cererea de înscriere împreună cu 
actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didac
tic din R.S.R. publicat în Buletinul Oficial partea I nr. 33 din 
15 martie 1969.
. Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior sînt 
obligați să comunice în scris rectorului acesteia înscrierea la con
curs.

Concursul se va ține la sediul institutului în termen legal.

țele și le transformă într-un fond activ, care-i ajută să urce mereu pe o treaptă superioară, a cunoașterii, a realizărilor concrete. Sînt oameni care doresc mai presus de orice să fie folositori. Oameni care caută și întotdeauna găsesc, cu eforturi, cu frămîntări, soluții utile.La Institutul de proiectări pentru automatizări, cîțiva tineri : Gh. Florea, Vasile Curcă, Gh. Dulhaz, Constantin Atana- • siu și alții — matematicieni, ingineri — rămîn aproape seară de seară peste program, lucrează cu înfrigurare aplecați asupra unor planșe cu desene ciudate. Au citit tomuri de literatură de specialitate, știu tot ce s-a creat în domeniul respectiv și încearcă să meargă mai departe. Acest „mai departe“ este în cazul lor o captivantă aventură a cunoașterii, la capătul căreia se află un procedeu cu totul original de folosire a calculatorului în munca de proiectare. Inginerul Gheorghe Florea vorbește cu pasiune despre minunatele perspective pe care le va deschide reușita lor : reducerea aproape de zero a posibilității de greșeală, scurtarea termenelor de predare a proiectelor, eliberarea unui timp apreciabil care va putea fi folosit de mintea omenească, pentru gîndire, pentru creație.Dincolo de entuziasm, se remarcă dorința întregului grup de a crea ceva deosebit de util.- N-aș putea da o cifră e- xactă, dar știu că în pregătirea fiecăruia dintre noi s-a investit enorm. Prin eforturile acestea suplimentare încercăm să dovedim că sîntem în stare să depășim aceste investiții ! Și în munca noastră, de zi eh zi. în proiectare, căutăm să părăsim căile bătute, să găsim soluții mai bune, mai economicoase, dar am considerat că putem da chiar mai mult, că sîntem capabili să ne depășim condiția de proiectanți și să facem o muncă de creație propriu-zisă. In ceasurile noastre libere !Tineri de acest fel există, din ce în ce mai mulți. îi unește liniștea, calmul aparent al căutătorului, al omului aflat în continuă frămîntare pentru a găsi o soluție superioară, utilă în munca sa și a altora. Ei pun sub semnul unor mari exigențe propria lor viață, propriul lor timp. O fac cu bucurie, cu min- drie, conștienți de faptul că sarcinile mari ce stau în fața generației lor le pretind nu numai să muncească la nivelul posibilităților, ci să se depășească, să dobîndească noi niveluri ale muncii, gîndirii și creației, să se afle într-o continuă autodepășire, într-o continuă explorare și valorificare a resurselor lor.
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Vizita delegației parlamentare
române A C 1 ■in SiriaContinuîndu-și vizita în Siria, delegația parlamentară română, condusă de Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Marii Adunări Naționale, a fost primită de președintele Consiliului de Miniștri al Siriei, Mahmoud Al Ayoubi. Cu acest prilej, de ambele părți s-a exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și colaborare româno-siriene conform celor stabilite cu ocazia intilnirilor dintre președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele Siriei, Hafez EI Assad. Mahmoud Al Ayoubi a evidențiat aprecierea deosebită a părții siriene pentru modul e- xemplar în care se realizează obiectivele de cooperare economică convenite între România și Siria, conlucrarea rodnică dintre cele două țări pe arena internațională, relevînd considerația de care se bucură în Siria

poziția României față de situația din Orientul Apropiat.în aceeași zi, delegația română a avut o întîlnire cu Khaled El Fahoumy, președintele Consiliului Național Palestinian, la care au fost de față Abdel Moh- sen Abou Mayzar, membru al Comitetului Executiv al O.E.P., și Mahmoud Khalili, membru al Consiliului Național Palestinian, reprezentantul O.E.P. în Siria, în cursul convorbirilor, s-a e- fectuat un schimb de vederi în legătură cu stadiul relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, Nicolae Giosan dînd expresie sentimentelor de profundă simpatie și solidaritate ale poporului român cu cauza dreaptă a poporului palestinian.Mulțumind, Khaled El Fahoumy a exprimat recunoștința poporului palestinian pentru sprijinul consecvent al României socialiste în vederea instaurării unei păci trainice și drepte în Orientul Apropiat.

Vizita delegației

R. P. Angola cere retragerea imediată

de pe teritoriul angolez

Bătălia 
materiilor

Constituirea Biroului Executiv al
Asociației de prietenie siriano-româneLa Damasc a avut loc adunarea festivă de constituire a Biroului Executiv al Asociației de prietenie siriano-româine.în calitate de președinte al Biroului Executiv al Asociației a fost ales Youssef Al-Asaad, membru al Comandamentului Regional al Partidului Baas Arab Socialist.în cuvintul rostit - cu acest prilej, președintele Asociației a evidențiat atenția deosebită a părții siriene, a președintelui Hafez El Assad personal, acordată relațiilor cu România, interesul comun pentru continua dezvoltare și diversificare a legăturilor dintre cele două țări și popoare.Menționînd obiectivele economice în curs de realizare în cooperare cu țara noastră, vorbitorul a relevat locul important ocupat de Republica Socialistă România în eforturile de dezvoltare economică a Siriei și

prețuirea de care se bucură a- ceasta din partea Partidului Baas.Referindu-se la sarcinile care stau în fața Asociației, Youssef Al-Asaad a insistat asupra rolului pe care trebuie să-1 aibă aceasta în mai buna cunoaștere a realizărilor celor două țări, în întărirea prieteniei dintre cele două popoare.în cuvintul său, ambasadorul Republicii Socialiste România la Damasc. Emilian Manciur, și-a exprimat satisfacția pentru constituirea Biroului Executiv al Asociației de prietenie siriano- române și pentru interesul părții siriene față de țara noastră, relevînd atenția acordată de partea română relațiilor cu Siria, hotărîrea fermă de a realiza în cele mai bune condiții înțelegerile convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El Assad, cu prilejul vizitelor reciproce de ia Damasc și București.
Necesitatea intensificării eforturilor
in vederea negocierii unor acorduri

reale de dezarmare
Cuvintul reprezentantului României 

în cadrul Conferinței Comitetului pentru dezarmareLa 19 februarie a avut Ioc Ia Geneva a doua ședință plenară a Conferinței Comitetului pentru dezarmare.Din luările de cuvint de pînă acum ale unor delegați se observă aceeași manieră generală de abordare a problematicii dezarmării, manieră criticată, in repetate rinduri de multe delegații. Deși ordinea de zi a Comitetului și propunerile formulate în legătură cu temele cuprinse în aceasta se referă la chestiuni fundamentale ale dezarmării. în specialale dezarmării nucleare, iar Adunarea Generală a O.N.U,, prin numeroase rezoluții, cheamă acest organism să treacă la negocierea urgentă a unor acorduri con- țțete in acest domeniu, există riscul ca și în' acest an, la fel ca in anii precedenți, comitetul să rămînă la nivelul unor dezbateri generale departe de a putea răspunde îngrijorării popoarelor față de pericolele cres- cinde ale cursei înarmărilor.După cum se cunoaște, problema îmbunătățirii activității și organizării Comitetului de la Geneva este subliniată și in documentul privind poziția României în problemele dezarmării, prezentat la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Pe tema necesității unei mai bune organizări a lucrărilor Comitetului cuvintul, bruarie, noastre, tin Ene.Referindu-se la rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U., el a atras atenția asupra faptului că Națiunile Unite au cerut Comitetului ca la actuala sa sesiune să reevalueze sarcinile și îndatoririle sale, pentru a-șl intensifica eforturile în vederea negocierii unor acorduri reale de dezarmare. Reprezentantul român a insistat asupra necesității respectării hotărîrii a- doptate anul trecut, la inițiativa României, potrivit, căreia la începutul fiecărei sesiuni, Comitetul trebuie să discute și să stabilească organizarea lucrărilor sale. în continuare, ambasadorul român a formulat propunerea ca problema organizării lucrărilor Comitetului din acest an să facă obiectul dezbaterilor unor ședințe imediat următoare.în cadrul aceleiași ședințe a luat cuvintul și reprezentanta

Suediei, Inga Thorsson, subsecretar de stat la Ministerul de Externe Suedez. în discurs s-a evidențiat faptul că în acest an Comitetul își începe lucrările in aceeași stare de incertitudine ca și anul trecut, vorbitoarea exprimînd regretul față de lipsa de rezultate în îndeplinirea sarcinilor importante încredințate acestuia.

din acest an a luat in ședința din 19 fe- reprezentantul țării ambasadorul Constan-

Președintele Consiliului de Stat al R.D.G a primit pe ambasadorul românPreședintele Consiliului de Stat al R.D.G., Willi Stoph, a primit joi pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Democrată Germană, Constantin Niță, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.
CONVORBIRI ECONOMICE 

ROMÂNO-JAPONEZE• JUSTIN ROGOZ, adjunct al ministrului industriei chimice, care a întreprins o vizită în Japonia, a avut convorbiri cu Ilisashi Murata și eu conducători ai altor mari firme japoneze, printre care „Mitsui“, „Mitsubishi“, „Okura“ și , drul cărora posibilitățile schimburilor aceste firme Ministerului din România, precum și modul în care se pun în aplicare prevederile documentelor privind colaborarea în domeniul miei.

care„N i e h i m e n“, „Konishiroku“, în ca- au fost examinate de dezvoltare a de produse între nipone și unitățile Industriei Chimice

Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintelui Willi Stoph, un mesaj de salut și cele mai bune urări de succese in activitatea sa, de sănătate și fericire personală.Mulțumind pentru mesajul primit, Willi Stoph a rugat, la rindul său. să se transmită varășului Nicolae Ceaușescu salut prietenesc, împreună cele mai sincere urări de nătate și fericire.Președintele Consiliului Stat, Willi Stoph, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul român, în cursul căreia au fost evidențiate relațiile ascendente de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări.La ceremonie au fost de față Herbert Krolikowski, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Heinz Eichler, secretar al Consiliului de Stat. Au fost, de asemenea, prezenți membrii ambasadei române.

to- un cu să-de

F. U.S. în Austria

Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica. Socialistă România, condusă de tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al •F.U.S., care face o vizită oficială în Austria la invitația Partidului Populist Austriac (P.P.A.), a avut, joi, o nouă întîlnire cu conducerea partidului. Au participat Josef Taus, președintele P.P.A., Alois Mock, vicepreședinte, alți membri ai conducerii partidului.în aceeași zi, delegația a făcut o vizită la Academia politică a Partidului Popu- list Austriac, unde a fost în- tîmpinată de Alfred Maletta, președintele Academiei.în cadrul celor două în- tilniri, la care a luat parte ambasadorul României la Viena, D. Aninoiu, au fost examinate probleme privind dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre România și Austria, dintre Frontul Unității Socialiste și Partidul Populist Austriac.

- Vedere din Kiev

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
în presa occidentală prezintă ar- 
agresivitatea la tineri este- încu- 

________________ ____________ de la televiziune și cinematograf. 
Ziarul francez „LE SOIR“, scriind despre influenta televiziunii 
americane printre adolescenți, atrage atenția asupra faptului că 
„educația“ audiovizuală necorespunzătoare îi conduce pe acești 
tineri la un comportament agresiv, furnizind creșterea crimina
lității. Reproducem cîteva extrase din articolul publicat de ziarul 
citat, pe această temă.

Numeroase articole apărute 
gumente in sprijinul ideii că 
rajată de scenele de violență

Importanța pe care televiziunea a căpătat-o în cițiva ani în viața de toate zilele nu mai trebuie subliniată. O simplă comparație face ca acest lucru să reiasă elocvent. S-a calculat că adolescentul american, care abia și-a terminat studiile liceale, a petrecut în clasă 11000 de ore, iar în fața aparatului de televiziune 15 000 de ore. Programele care îi sînt destinate i-au permis să asiste la aproximativ 18 000 de crime și alte numeroase infracțiuni : furturi, incendieri, atacuri armate, conflicte violente, torturi etc.O oră în fața televizorului are, pentru tinerii din Statele Unite, efecte cu caracter violent de șase ori mai mari decît pentru un adult. Iar următoarea explicație oferă partea cea mai importantă a acestei situații : 25 la sută din......................~rețelelor comerciale ziune provin din pentru tineret, care decît 7 la sută din Se pune de multă vreme întrebarea dacă spectacolul permanent al violenței influențează comportamentul tinerilor spectatori. Răspunsul la această întrebare, de asemenea dezbătută. este, totuși, categoric. El se găsește formulat în concluziile a 146 de studii cuprinse în reviste de științe sociale sau psihologice, care din păcate nu sînt la îndemîna marelui public și chiar a medicilor. Conținutul acestor studii este adus însă la

beneficiile de televi- emisiunile nu ocupă programe.

Declarație a Biroului Politic 
al Comitetului Central al M.P.L.A.Politic al Comitetului al Mișcării Populare Eliberarea AngoleiBiroul Central pentru (M.P.L.A.) a dat publicității, joi, la Luanda, o declarație în care cere retragerea imediată și totală a trupelor sud-africane de pe teritoriul angolez.„Republica Populară Angola — se arată în declarație — nu va recurge la nici un act de agresiune împotriva statelor vecine. De aceea, ea cere retragerea imediată și totală a forțelor agresoare sud-africane de pe teritoriul național“. „Poporul angolez și forțele armate ale M.P.L.A. — subliniază declarația — nu vor înceta lupta pînă nu vor obține garanția că agresorii nu vor mai interveni în Angola“.Evocînd în continuare problema refugiaților, „atît străini, cît și angolezi“, Biroul Politic al C.C. al M.P.L.A. menționează că în Republica Populară Angola dreptul la azil politic va fi respectat. Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei și Guvernul Republicii Popuiare Angola cer refugiaților angolezi să se reîntoarcă în țară pentru a contribui la reconstrucția națională, în această direcție, guvernul de la Luanda va căuta să stabilească colaborarea necesară cu organismele specializate ale O.N.U.

Agențiile internaționale de presă relatează că trupele inter- venționiste ale regimului rasist de la Pretoria s-au retras sub presiunea Forțelor armate populare angoleze la frontiera dintre Republica Populară Angela și Namibia, teritoriu ocupat ilegal de guvernul de la Pretoria. Sub pretextul apărării intereselor economice sud-africane în Angola, notează agențiile de presă, trupele intervenționiste sudafricane au ocupat o fîșie de teren în lățime de circa 80 km, la frontiera dintre Angola și Namibia, construind fortificații cu intenția de a-și menține controlul asupra acestei porțiuni din teritoriul angolez. în această zonă se află un efectiv de 4 000—5 000 de militari sud-afri- cani, relevă United Press Internațional.
lui

H. Kissinger în Peru

Islanda a hotarit ruperea relațiilor
cu Marea Britanie

în cadrul turneului diplomatic pe care îl efectuează în mai multe țări latino-americane, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, a făcut o vizită oficială în Peru. El a fost primit de președintele Republicii Peru, Francisco Mora- les Bermudez, și de primul ministru, Jorge Fernandez Maldo- nado, și a avut convorbiri cu ministrul peruan al relațiilor externe, Miguel Angel de la Fior.

prime
Dezvăluirile publicației 

r„LE MONDE DIPLOMATIdUE“ 
privind folosirea fotografierii 

din sateliți in controlul 

resurselor Țerrei

cunoștința lucrări recente, raport intitulat comportamentul tat, la cererea
tuturor prin două Prima este un „Televiziunea și social“, redac- autorităților a-

1) Pot tinerii spectatori americani de la televiziune să învețe — și să rețină — noi tipuri de comportament agresiv Ia școala violenței, propagată pe micile ecrane ? întrebare subsidiară : în ce condiții această „educație“ audiovizuală îi conduce la realizarea efectivă de acte agresive ?2) Urmărirea repetată a unor scene violente duce, oare, la di-. minuarea receptivității emoționale a copilului față de violență ? în caz afirmativ, aceas-

adolescentului american
merieahe, de un grup de experți. Acest raport gigant (șase volume) trece in revistă rezultatele unui număr de 23 de studii diferite, toate consacrate acestei probleme. O altă carte, apărută în 1973, analizează toate aspectele conținute în 50 (ța studii privind influența televiziunii americane asupra comportamentului unui 10 000 de copii ' și aparținînd celor categorii sociale. Aceste anchete aduc răspunsuri identice la întrebări fundamentale :

număr de adolescenți mai diverse

ta duce la realizarea de acte violente în viața reală ?3) Spectacolul violenței de Ia televiziune realizează el, oare, o defulare salvatoare a pornirilor agresive inconștiente copilului ? Televiziunea, reprezentarea frecventă a brutalității, exercită o funcție terapeutică de „purificare“ a sufletului spectatorului, operează ea acel „catharsis“ pe care Aristo- tel îl recunoștea tragediei ?4) Violența televizată poate conține elemente susceptibile să frîneze manifestările de a- gresivitate ?

ale prin

Guvernul Islandei a decis joi ruperea relațiilor diplomatice cu Marea Britanie. Măsura, care are efect imediat, marchează o escaladare gravă a așa-numitu- lui război al codului și are, totodată, implicații largi, ambele țări fiind membre ale pactului norcl-atlantic. în declarația dată publicității ‘ la Reykjavik se menționează că ambasada de la Londra a Norvegiei a acceptat să reprezinte interesele islandeze pe lingă partea britanică. Ambasadorul englez de la Reykjavik trebuie să părăsească Islanda în termen de patru zile.Decizia, comentează agențiile de presă, era așteptată, comitetul pentru probleme externe al Althing-ului (parlamentul islandez) și grupul parlarfientar al partidului de guvernămînt pro- nunțîndu-se, miercuri, pentru ruperea relațiilor diplomatice. Oficialitățile islandeze au afirmat în repetate rinduri că rezervele de pește din largul coastelor naționale sînt esențiale pentru economia țării, ele furnizind 83 la sută din veniturile furnizate de export. în vederea conservării acestor rezerve, în special a celor de cod care

s-au diminuat sensibil, guvernul a decis în toamna anului trecut extinderea de la 50 la 200 mile a limitei zonei naționale de pescuit. Măsura nu a fost recunoscută de Marea Britanie, care a trimis în apele islandeze, pentru protejarea flotei sale de pescadoare, mai multe fregate. Intre navele de coastă islandeze și cele britanice s-au produs în ultima vreme incidente frecvente, negocierile angajate pentru găsirea unei soluții — inclusiv la nivelul primilor miniștri — nefiind încununate de succes. Nu s-au soldat, la rindul lor, cu vreun rezultat eforturile de mediere desfășurate de secretarul general al N.A.T.O., Joseph Luns.

RAPORT PRIVIND 
CONSECINȚELE 
CONFLICTULUI 

DIN LIBAN

Toate studiile ajung Ia aceleași concluzii: proiectarea frecventă a unor scene de violență pe ecranele televizoarelor favorizează comportamentul agresiv la tineri. S-ar putea crede că raportul american asupra televiziunii și comportamentului social, care rezervă un spațiu amplu acestui verdict, va pune punctul final într-o controversă cu privirâ Ia influența tei asupra tineretului, s-a intimplat astfel.Acest raport de cinci se încheie printr-un al volum care rezumă tomurile precedente și conține concluziile generale ale acestei vaste anchete. Dar, deși admite o legătură cauză-efect între spectacolul violentei și agresivitatea tinerilor, volumul final este, în mod bizar, redactat în termeni vagi, ambigui, liniștitori, care permit orice interpretări șl orice neînțelegere. Este ceea ce televiziunea comercială din Statele Unite a manevrat în mod abil : ea a început prin a recuza cei mai buni șapte experți științifici propuși de universități pentru a face parte din comitetul de redactare și a obținut înlocuirea lor cu cinci conducători ai... rețelelor de televiziune. Mai mult, o formidabilă presiune politică a impus celor 12 membri ai acestui comitet regula unanimității pentru redactarea concluziilor care, de atunci, au fost în mod deosebit îndulcite.Aceasta nu ne împiedică să afirmăm că învățămintele trase din numeroase studii americane trebuie să constituie subiect de meditație : agresivitatea la tineri este încurajată de scenele de violentă de la televiziune. Programele destinate tineretului nu pot să neglijeze acest avertisment.

Guvernul Marii Britanii a declarat, joi seara, că în ciuda ho- tărîrii guvernului Islandei de a rupe relațiile diplomatice, este gata să negocieze o soluție pentru reglementarea „conflictului codului“. într-o declarație a Foreign Office, dată publicității la Londra, este exprimat regretul în legătură cu decizia guvernului islandez. Guvernul britanic precizează că este gata să reia negocierile cu Islanda în problema activității traulere- lor engleze în zona de pescuit de 200 de mile a acestei țări „oriunde, oricînd și la orice nivel“.

în cele 10 luni de război civil în Liban și-au pierdut viața între 10 000 și 12 000 de persoane, iar alte 30 000—40 000 au fost rănite. Un număr de 400 000 de libanezi au fost afectați direct de războiul civil, iar 180 000 de persoane au fost strămutate — se arată într-.un raport al înaltului comisariat al O.N.U. pentru refugiați, dat publicității la Geneva. Raportul, care pornește de la date oficiale, relevă că, la Beirut, 15 pînă la 20 la sută din case au fost distruse total sau parțial. Distrugerile reprezintă pînă la 80 la sută în unele zone rurale. între 50 și 60 la sută din uzinele și instituțiile comerciale ale capitalei libaneze au fost avariate, arse sau jefuite.Libanul — subliniază raportul — are nevoie în primul rind de alimente, echipament medical, îmbrăcăminte, locuințe. Necesitățile umanitare imediate ale Libanului ar putea atinge suma de mai multe zeci de milioane de dolari, estimează înaltul comisariat al O.N.U. pentru refugiați.

Fotografierea din satelit, tehnică fundamentală a spionajului modern, se impune încet-incet ca o metodă nouă de o importanță capitală pentru studierea resurselor terestre. Fotografiile, care permit specialiștilor stabilească harta resurselor turale ale unei țări intr-un tcival de cîteva săptămîni cîteva luni, ar putea oferi țărilor lumii a treia un ajutor considerabil. Imaginile transmise de sateliți ar putea informa guvernele țărilor Asiei, Africii și Americii Latine asupra întinderii și localizării zăcămintelor, pădurilor, pungilor subterane de petrol și gaze naturale, rezervelor de apă, tipurilor de sol șl chiar să furnizeze indicații asupra speciilor care constituie fauna estuarelor.Aceste fotografii, odinioară utilizate numai de C.I.A. pentru a descoperi obiective militare, sînt, în prezent, studiate pentru localizarea de noi surse de minereuri, a perspectivelor recoltelor etc„ astfel incit S.U.A. să poată stabili proiecte pentru a-și procura, în condiții avantajoase șî de continuitate, materii prime pe cale de epuizare și, pe de altă parte, pentru a utiliza în maniera cea maî profitabilă excedentele lor de produse alimentare, folosindu-le in scopuri de politică externă. Nu mai este, de pildă, un secret pentru nimeni că S.U.A. încurajează prospectarea și exploatarea de resurse minerale maritime pentru a folosit acestea ca armă de descurajare împotriva asociațiilor exportatorilor de materii prime din țările in curs de dezvoltare.în teorie, majoritatea fotografiilor luate din satelit sint date publicității. Doi sateliți ai N.A.S.A. de teledetecție a resurselor naturale efectuează, o dată Ia zece zile, o mișcare de revoluție în jurul Pămintului pe orbite polare. Ceea ce seamnă că fiecare colțișor Pămintului este fotografiat

să na- in- sau

violen-Or, nuvolume șaselea

(Agerpres)

madrid: Acțiune în sprijinul 
restabilirii libertăților democratice

în SpaniaReprezentanți ai mai multor partide politice interzise in Spania s-au întîlnit la Facultatea de științe și filozofie din Madrid, în cadrul unei acțiuni organizate pentru reafirmarea dorinței celei mai mari părți a poporului spaniol de restabilire a libertăților democratice și politice și de decretare amnistii generale.Simon Sanchez membru al Comitetului al Partidului Comunist nia, s-a pronunțat, în acest sens, în favoarea unor reforme democratice și pentru amnistierea tuturor deținuților politici. în aceeași ordine de idei, Pablo Castellanos, reprezentant al Partidului Socialist Muncitoresc

a uneiMontero, Executiv din Spa-

Spaniol, a cerut o autentică libertate sindicală, legalizarea organizațiilor sindicale, precum și decretarea unei amnistii generale.La rindul său, Joaquin Ruiz Gimenez, liderul stîngii Demo- crat-Creștine, a subliniat necesitatea înfăptuirii unor reforme politice reale. Toate partidele politice, inclusiv Partidul Comunist— a spus el — trebuie să aibă dreptul de a participa la viața politică a tării. De asemenea, el s-a pronunțat pentru amnistierea tuturor deținuților politici.La întîlnire cîteva mii de și-au exprimat ____de cererile privind zarea vieții în Spania.
au participat studenti, care adeziunea față democrati-

în- al o dată la nouă zile. Sateliții re- tiansmit fotografiile prin semnale radiotelegrafice transformate în imagini cuprinzînd fiecare circa 300 km pătrați de teren... vCele mai bune fotografii prin satelit sînt luate de armată pentru C.I.A. Fotografiile destinate serviciilor de sînt incontestabil mai permițind distingerea ___ _______de ordinul a 30 cm. Aceste fotografii nu sînt transmise prin semnale radio : filmele nedevelopate sînt parașutate din sateliți în capsule și recuperate de avioane ale armatei.Informațiile furnizate de sateliții N.A.S.A. și cele transmise de sateliții meteorologici reprezintă pentru specialiștii însărcinați să le analizeze un instrument remarcabil în studierea resurselor terestre. Cu fotografii valorînd cîteva sute de dolari, ei pot realiza lucrări care, pînă în prezent, necesitau cheltuieli de sute de mii de dolari dar care nu dădeau rezultate atît de precise.S.U.A. insistă asupra faptului că aceste informații sînt la dispoziția tuturor. Dar, în practică, informațiile merg cu prioritate Ia societățile multinaționale — majoritatea cărora își au sediul in Statele Unite — care dețin mijloacele financiare și tehnice pentru a cumpăra și interpreta datele. Recent, alte națiuni — Canada, Iranul, Brazilia și Zairul, de exemplu — au însărcinat societăți americane să interpreteze în beneficiul lor acest gen de date. Aceste noi societăți, dintre care unele sint antene ale serviciilor de informații și ale Pentagonului, trag astăzi sforile unui nou joc.Societățile care operază în legătură cu serviciile de informații ale S.U.A. pot executa lucrările de planificare și cartografiere a resurselor destinate unor țări străine și. pornind de la lucrările lor, să orienteze literalmente dezvoltarea economică viitoare a acestor țări.

informații precise, detaliilor

NEGOCIERILE INTERCOMUNI- 
TARE IN PROBLEMA CIPRULUI• IN capitala Austriei a avut loc, joi, cea de-a treia ședință din cadrul noii runde de negocieri intercomunitare în problema Ciprului, desfășurată sub egida secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. După cum s-a precizat, ședința a fost consacrată, în baza înțelegerii intervenite în prealabil între cele două părți, examinării aspectelor teritoriale ale problemei cipriote.
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ACUZAREA ARE CUVINTUL — 
Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

FETIȚA DIN HANOI S
(orele 18,15 : 20,15).

URSUL YOGI : Doina
9.30 ; 11,15 ; 13 ; 14,45 ; 16,30).

EU ȘI DRAGELE MELE MĂ- 
TUȘI: Timpuri Noi (orele 9 ; 11 ; 
13; 15.45; 18; 20).

ZORRO : Sala Palatului (orele 14; 
17,15 ; 20.30); Patria (orele 9; 11,45;
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 : 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) 
9 ; 11,15; 13,30;

Doina

(orele

; Grivița (orele 
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)
20).

j. D. CAHILL e Victoria
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

ALARMA IN DELTĂ: Lira (ore
le 16 ; 18; 20) i 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 CÎNTEC 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 s Unirea (orele 16; 
18 ; 20).

MUȘCHETARI : Fes
si ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;

. Bucegi (orele 
Arta (orele 13,30 ;

15.45 ;
17.45 ;

(orele
20,15).

SFtRȘITUL VACANȚEI : Cotro- 
ceni (orele 10 ; 12 ; " “ ' '
20).

ACEST FEL DE 
Dacia (orele 9 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15).

ZILE FIERBINȚI : 
rele 9; 11,15; ““
20.15) ; Aurora
13.30 15,45 : 18 ; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI 
NEI: Ferentari (orele
20.15) .

CIRCUL : Glulești
15.30 ; 17,45 ; 20).

CUM SĂ-L ÎNECAM PE
MRACEK : Pacea (orele 15,45 ;
20).

VINATORII DE INCENDII : 
Volga (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20,15).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VA : ZIUA DELFINULUI : Crîn- 
gași (orele 16).

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

respirație LIBERA : Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

14 ; 16 ; 18 ;

DRAGOSTE: 
11,15 ; 13,30 ;

Floreasca (o- 
13,30 ; 16 ; 18,15 ;
(orele 9 ; 11,15 ;

ARGENTI- 
15,30 ; 18 :

cjc.

(orele 10 ;

DR.
18 ;

Munca (orele 15,45 ;

Cosmos
Flacăra

(orele 
(orele

15,30 :
15,30 ;

Vltan (orele

TRANDAFIRUL ALB : Miorița 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20).

CUIBUL 8
18 ; 20).

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

CASCADORUL 8
15,30 ; 18 ; 20).

CERCUL MAGIC c Rahova (O- 
rele 16 ; 18 ; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : 
Progresul (orele 15,30 ; 17,30 ; 19,30).

Opera Română : GISELLE — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : VIC
TORIA ȘI-AL EI HUSAR — ora 
19,30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : DANTON — ora 19 ; (Sa
la Mică) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturd-

za Bulandra“ (Schitu Măgurea- 
nu) : LUNGUL DRUM AL ZILEI 
CĂTRE NOAPTE — ora 19 ; (Sala 
studio) : MILITARUL FANFA
RON — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : HAMLET — ora 19 ; Tea
trul de Comedie : TREI SURORI 
— ora 19 ; Teatrul Mic : MANIA 
POSTURILOR — ora 18,30 ; Tea
trul Giulești : FOTBAL — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu“ :
CAPETE ROTUNDE ȘI CAPETE 
ȚUGUIETE — ora 19,30 ; Teatrul 
,,C. Tănase“ (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : SCUFIȚA 
CU TREI IEZI — ora 16 ; BOG
DAN DRAGOȘ — ora 19,30 ; Tea
trul Țăndărică (Sala Academia) : 
PETRICA ȘI LUPUL — ora 10 ; 
Circul București : CARNAVALUL 
RISULUI — ora 19,30 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : NE-AM
PUS DORURILE-N CINTEC — ora
19.30 ; Studioul I.A.T.C. : CUM VA 
PLACE — premieră — oră 19,30.

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
limba engleză (nivel mediu). 17,00 
Emisiune in limba germană. 18,45 
Tragerea Loto. 19,00 Reflector. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Revista economică TV. 20,30 Film 
artistic : „Arcul de foc“. Produc
ție a studiourilor sovietice. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,40 Telex. 17,45 Muzică dis
tractivă. 18,00 Desene animate. 
18,25 Drumuri pe cinci continente. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Treptele afirmării. 20,35 Viața 
economică a Capitalei. Calitatea 
serviciilor pentru populație. 21,00 
Melodii îndrăgite cu.. Karel Gott. 
21,15 Telex. 21,20 Teatrul TV. Pre
mieră pe țară „Appassionata“ de 
Mircea Enescu.

. riC»°^HMIHNUNE- La patru ani> Vergh!1 Mavrodiev citise deja 
,câr* de Povești, versuri sau aventuri. Copilul minune 

bulgar juca, de asemenea, șah și manifesta o înclinație uimitoare 
pentru matematică, rezolvînd problemele fratelui său din clasa 
a. 7n Prezent» el are șapte ani și trăiește împreună cu pă
rinții, în orășelul Kavarna, la nord de Varna Dezvoltarea sa 
?rrXCe„n atras atentla, sP^ștllor, eare intenționează să-! 
dezvmt» dir XSPrT ; PentAU ca aPtitudinile sale să se poată 
dezvolta din plin. Din toamnă, el a început școala elementară 
vHddoC1\eȘte CU u?urlnță, rezolvă probleme prevăzute pentru ele-’ 
a1 SINTEZA UX'H r,rvratrig’n<ili 10SiC și Joacâ Șah cu adulții. 
* 5>INTJZA UNEI GENE. Cmc! tineri cercetători din Hamburg sub conducerea lui Hubert Köster au reușit să „fabrice“ pentîu 
prima dată, o genă artificială. Genele sînt unități tocîlizMe pe 
cromozomi și constituie suportul caracterelor ereditare. Molecu- 

a ?cld dezoxiribonucleic (ADN) conținute în gene furni
zează informația genetică și sînt responsabile de constituția si 
arh5‘cum®TSintetlCă Seschide noi posibmuți Je?ce’- 

' rf-/1 ?ăsirea de remedii pentru anumite boli — ca
diabetul datorate unor defecte genetice. Cunoscîndu-se struc
tura genei, se poate lua în considerație posibilitatea unei inter
venții pentru restabilirea pe cale artificială a unei informații ge
netice deteriorate « POLIMER CU CALITĂȚILE METALULUI. 
Printr-o tehnologie mai bine pusă la punct de polimerizare a 
clorurll de sulf a reintrat în discuție o substanță cunoscută, sub 
formă de pulbere, încă din 1910. Denumit „Politiacil", polimerul 
obținut acum în formă pură la Universitatea din Pennsilvania 
ont JahraC,ter m®tallc> deși nu conține atomi de metal. De-a lun
gul fibrelor el are o conductibilltate electrică similară cu a 
mercurului și este translucid. Se poate obține din materii prtme 
^îtiV ~ sulf- clor Și amoniac — dar unul din produsele
intei mediare Pare a fl extrem de exploziv, acest dezavantaj tre
buind a fi înlăturat înainte de a se putea trece la producerea sa 

Nou11!1 Polimer 1 se prevăd utilizări spectaculoase în 
® O AVERE PENTRU A DEVENI CON

DUCĂTOR AUTO, spaniolul Julian Garcia diri localRatea
iaUad?naJaf1?’ izbuțitT să obțină permisul de conducere auto abia 

a 30-9 încei care . în vîrstă de 51 de ani, Garcia a calculat că 
dociyn.eni 1-a costat frumușica sumă de 100 000 de pesetas. 

această sumă mcluzînd costul lecțiilor de conducere si taxele de examen « NU SUBAPRECIAȚI GRIPA! Ministere! SănăU Ü a! 
Marii Britanii a anunțat că 250 de persoane și-au pierdut viata 
In această țară în Intervalul 6-13 februarie din cauza gripei “au 
a complicațiilor provocate de această maladie. Cifra reprezintă o 
",e?.ter.e netă,ÎI} cu puma săptăminâ a lunii în curs, cind
?xU„.f0St anuPțate 79 de decese. Recordul săptămînal al mortali
tății provocate de gripă rămîne însă cel înregistrat în 1969. cinci 
!l? 7iUmai> ,7™zile ?i"au Pierdut viața din cauza unei epidemii 
similare 3 170 persoane.
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