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Laboratorul de calculatoare numerice al Facultății de electrotehnici din Craiova. Studenții participă 
la un veritabil flux de producție

Foto : O. PLECAN

Sfirșitul anului,
după calendarul fruntașilor

îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan, obiectiv pri
mordial al întrecerii socialiste desfășurate in întreaga țară, a 
canalizat, încă de la începutul anului, eforturile colectivelor 
de muncă din industrie. Rezultatele bune obținute, lună de 
lună, preocupările constante pe linia creșterii productivității 
muncii și realizării unor importante producții suplimentare 
sint încununate in prezent de succesul cel mai important — 
onorarea înainte de termen a sarcinilor pe anul in curs.

• Pină acum, un număr de 40 unități industriale, de construc
ții și agricole de pe raza județelor Argeș, Olt și Vîlcea și-au în
scris numele pe lista celor ce și-au îndeplinit, înainte de termen, 
sarcinile de plan aferente primului an al actualului cincinal. 
Printre acestea se află întreprinderea forestieră de exploatare 
și transport, Șantierul de construcții-montaj al întreprinderii de 
rețele electrice din Pitești, întreprinderea „Electroargeș“ și cea 
de porțelan menaj din Curtea de Argeș, întreprinderile de alu
miniu din Slatina și\ mecanică pentru agricultura și industria 
alimentară din Balș. Calcule estimative arată că avansul înre
gistrat de aceste colective de muncă fruntașe se va concretiza, 
pină la finele lunii în curs, intr-o producție fizică suplimentară 
evaluată la peste o jumătate de miliard lei.

• întreprinderea de confecții este a 15-a unitate economică 
brăileană care a anunțat îndeplinirea prevederilor de plan pe 
întregul an. Acest important succes, rod al aplicării a nume
roase inițiative muncitorești, a făcut posibile depășirea indica
torilor de calitate cu 1 la sută, asimilarea in fabricația curentă 
a 200 noi modele de confecții, și înregistrarea unor însemnate 
economii de materiale.

• Alte trei unități economice sucevene s-au alăturat celor care 
au raportat pină Ia această dată îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan. Este vorba de întreprinderea de în
călțăminte „Străduința44 și cea de industrializare a laptelui din 
Suceava și de întreprinderea de tricotaje „Bucovina*4 de la Ră
dăuți.

Cu acestea, numărul întreprinderilor industriale din județul 
Suceava care și-au onorat prevederile primului an al cincinalu
lui se ridică la 25.

• O nouă mare întreprindere industrială dimbovițeană și-a 
realizat planul pe 1976 la toți indicatorii. Este vorba de tinăra 
întreprindere de frigidere de la Găești. Realizînd indici supe
riori de utilizare a agregatelor și o productivitate a muncii spo
rită. colectivul acestei întreprinderi și-a propus să livreze in plus 
față de planul anual circa 3 000 frigidere cu compresor și piese 
de schimb pentru acestea.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Consiliului

Revoluției din Portugalia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, miercuri 
după-amiazâ. delegația Consiliu
lui Revoluției din Portugalia, al
cătuită din generalul Franco 
Charais, comandantul Ribeiro 
Cardoso și căpitanul de fregată 
Victor Crespo, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
general-maior Gheorghe Go- 
moiu. membru al C.C. al P.C.R.. 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, 
Ion Sîrbu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al F.U.S.

A fost de față Antonio Novais 
Machado, ambasadorul Portuga
liei la București.

Generalul Franco Charais a

A

O

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Republicii Portugheze, 
Antonio Ramalho Eanes, un 
salut cordial și urări de sănătate 
și fericire personală. Totodată, 
el a exprimat șefului statului 
român, in numele său și al de
legației, sentimente de gratitu
dine pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște din realizările 
României pe plan economic și 
social, de a purta, în timpul vi
zitei, convorbiri utile și rodni
ce în probleme privind promo
varea în continuare a relațiilor 
româno-portugheze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat să se 
transmită președintelui Antonio 
Ramalho Eanes un salut căl
duros și cele mai bune urări. 
Evocind cu multă plăcere vizita 
pe care a efectuat-o în Portu
galia, tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu și-a manifestat con
vingerea ca vizita 
Consiliului Revoluției 
nia va contribui la o 
cunoaștere reciprocă, 
fundarea prieteniei și
rii dintre popoarele noastre.

în cursul convorbirii s-a rea
lizat o informare reciprocă asu
pra situației actuale din cele

delegației 
în Româ
ni ai bună 
la apro- 
colaboră-

două țări și a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele relații
lor româno-portugheze. în acest 
cadru, a fost împărtășită satis
facția pentru modul în care se 
dezvoltă relațiile bilaterale, sub- 
liniindu-se că evoluția lor pozi
tivă și multilaterală a fost 
impulsionată puternic de dialo
gul româno-portughez la nivel 
înalt. Schimbul de vederi a evi
dențiat dorința comună de a se 
acționa în continuare pentru o 
strînsă și fructuoasă colaborare 
între România și Portugalia în 
domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte 
sectoare de activitate, pentru 
conlucrarea dintre ele pe plan 
internațional pentru pace, secu
ritate și colaborare în Europa, 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internațio
nale, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noas
tră. S-a arătat că amplificarea 
colaborării româno-portugheze 
corespunde intereselor și aspi
rațiilor ambelor popoare, este în 
folosul cooperării și înțelegerii 
internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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LA TIMPUL PREZENT de muncă, fără muncă ELEVULUI

Tripșa, oțelarul de la Hunedoara, 
obicei care-l făcuse cunoscut cu

Ștefan 
avea un 
mult înainte de-a deveni Erou al Muncii 
Socialiste. Se zice că bărbatul crescut de 
mic- între cuptoare și lingotiere ajunsese să 
cunoască mersul oțelului după fumul care 
i^șea pe coșul furnalului. Stătea in prid
vorul casei in ceasurile libere și privea 
in zare vălătucii de fum, și după cum 
aceștia iși schimbau culoarea — cind ro- 
șietică-gălbuie, cind vinăt-albăstrie — el 
știa cu precizie stadiul de elaborare a șar
jei și ce fel de șarjă era, dacă aceasta 
avea compoziția necesară ori ii mai trebu
ia ceva adaos. Și nu erau rare cazurile 
cind intervenea cu observații, care-i ui
meau chiar și pe cei ce se aflau, in acel 
moment, de veghe la cuptoare. Atit de mult 
se îngemănase omul cu meseria.

Gheorghe Enache, tinărul despre care 
va >ft- vorba în aceste rinduri, are vîrsta 
de început a lui Tripșa și, intr-un fel, un 
obicei asemănător în ceea ce privește tai
nele meseriei. Și el simte pulsul instalației 
cu acea intuiție pe care ți-o dă o pregătire 
completă, verificată de adinei stagii de 
practică și însoțită de o insuflețitoare stare 
de veghe ce st.ăpinește dintotdeauna ca
racterele mari, puternice. Am..'zis simte 
pulsul instalației, pentru că lucrurile sint 
întrucitva diferite. Gheorghe Enache este 
operator chimist -și lucrează la Combinatul 
chimic din Turnu Măgurele, fabrica de 
amoniac de la grupul azot II. A lucrat un 
timp chiar la tabloul de comandă (și, se 
știe, aici se ajunge numai după ce, în 
prealabil, ai parcurs toate celelalte posturi 
de răspundere), dar a cerut să revină pe 
instalație. Departe de el ideea de-a sub
estima importanța muncii la tablou, res
ponsabilitatea acestui post. Tip 
insă, el nu se putea împăca ușor

țin- 
fără 
de-a 

de 
, - _____T.._ __________ __ țevi

de diferite dimensiuni (..că dacă le-am 
pune cap la cap, am ajunge-ia-Alexandria*4) 
se simte mai bine ca oriunde, tinărul chi
mist. Nu sint decît 30 de mCtri înălțime, 
dar pentru a-i parcurge și controla verigă 
cu verigă iți trebuie un ceas. Paznic la 
armonia subtilelor reacții chimice dezlăn
țuite de-a lungul coloanelor de sinteză, in 
numeroasele, repetate și aparent monoto-

dinamic, 
cu gindul

că de-acum trebuia să rămină mereu 
tuit pe un scaun, cu ochii la aparate, 
nici o mișcare. Afară, sub cerul liber, 
lungul (adică de-a înaltul) instalației 
conducte, o adevărată încrengătură de 

diferite dimensiuni („că dacă

Afară, vreme de toamnă, picloasă, 
ceață umedă și pătrunzătoare. „Ce-ar 
să mai fac un tur de orizont44 — și-a 
și-n timp ce cerceta incă acest gind, pașii-l 
purtau deja pe scările abrupt-câțărătoare.

Totul părea normal. O cotă, alta, și alta. 
Normal funcționau și aparatele de măsură 
și control : de jos, de la convertor, pină la 
degazor. Sus, pe o anumită porțiune a con
ductei, a observat neregula, a intuit peri
colul. Din acest moment a început o luptă 
cu secundele, cu fracțiunile de secundă : 
interjon, tablou de comandă, compresoare. 
Cele mai judicioase hotăriri trebuiau luate

cu 
fi 

zis,

— A venit iarna, nu mai e de 
mine pe șantier. Mi-am încheiat 
socotelile, le-am zis băieților 
spor la treabă și mi-am văzut 
de drum. Acum, mă mai odih
nesc și eu citeva zile; iar pe 
urmă, o să-mi caut un loc de 
muncă mai convenabil, undeva, 
la căldură.

Tinărul care-mi face această 
confesiune se numește Gheorghe 
Sălaj an. are douăzeci și doi de 
ani și a lucrat ca fierar betonist 
pe un șantier al Trustului de

considerind lipsită de importan
ță risipirea citorva zile — care, 
cu aceeâși ușurință, se pot trans
forma in citeva săptămîni sau 
în citeva luni — din fondul său 
de timp. în fine, din explica
ția dată reiese și ce înțelege el 
printr-o situație privilegiată, pe 
măsura pretinselor sale însușiri 
și merite : nu încredințarea unei 
răspunderi care să-i solicite 
competența și tenacitatea și spi
ritul de inițiativă și să-i dea 
astfel posibilitatea de a-și de-

SĂ DISCUTAM PESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
ne, ronduri de veghe, pe timp de ploi, nin--cu rapiditatea calculatorului electronic. Și 
sori său sub arșiță dogoritoare, și-a format ' ' ’ ~ -
Gheorghe Enache cel de-al șaselea simț. 
Este acea intuiție pe care ți-o dă adinca 
înțelegere a lucrurilor, și care intervine, așa 
cum spuneam, fie că este vorba de elabo
rarea unei șarje ori. de 'depistarea ■■ la timp 
a • unei „împotriviri" ■ in cursul ■ firesc al 
reacțiilor chimice, Am realitatea concretă 
a actului de muncă sau. în: discernerea unor 
idei filozofice ; esențial rărhîne ... că 'acest

au fost'luate. Pericolul a fost înlăturat. In 
tot acest:timp, Gheorghe Enache nu s-a 
clintit de pe instalație.

Au urmat apoi eforturile de repunere în 
normal a situației, de confecționare și în
locuire a unor piese. Gheorghe Enache iși 
aifanțește cum ore întregi, uneori cite 48 
de ore, nu s-a dezlipit de la locul de muncă. 
„Dar nu' numai eu — adaugă. dincolo de 

__   _____  , ___  ______ . __  modestie'. Alături de mine a rămas și 
al șaselea simț intervine'1 numai:atunci cind -Mihâiță Cezar, a fost și Burcea Ion, cel 
este neapărată nevoie '—și ^totdeauna ■ Za \ căruia trebuia să-i predau schimbul. Au 
timp.______________ 6___________________ muncit'din răsputeri mecanicii Creangă

Așa s-a întîmplat și intr-una din situații- . Shariat, Rusânescu Ion. Borin Dumitru. Câ 
le în care tinărul Gheorghe Enache a avut venea maistrul Nedelcuță Jean și ne ruga : 
revelația acestei descoperiri.-Era 'ora 14,30, Gata. mă. băieți, ajunge cit v-ați ostenit. 
la 15 preda schimbul, făcuse .ultimul rond .tnai lăsăți-i și pe alții". După o oră-două 
pe instalație și se. pregătea să intre ■. în de somn furat in vestiare. neascultătorii 
cabina unde urma să întocmească 
cunoscutul raport : ,,îrj 
meu nu s-a întîmplat

bine- '
timpul schimbului 

nimic< deosebit...44.

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. aV-a)

construcții industriale Cluj-Na- 
poca. Vorbește cu siguranța unui 
om pentru care viața nu mai 
deține nici un secret, dar și cu o 
familiaritate prin care încearcă 
să devină simpatic și să intre 
intr-un raport de complicitate 
cu interlocutorul. Cit privește 
conținutul mărturisirii sale, deși 
sărac in „idei44, mi se pare su
gestiv pentru schițarea unei fișe 
psihologice. în primul rind. acel 
argument suprem — „nu mai e 
de mine pe șantier44 — divulgă 
convingerea, pe cit de lipsită de 
dovezi'concrete, pe atît de ne
clintită. că însușirile și meritele 
sale sint mai presus decit ale 
celorlalți' și că. în consecință, i 
se cuvine o situație privilegiată. 
Apoi, trebuie să ne rețină aten
ția și faptul că tinărul in cau
ză și-a părăsit locul de muncă 
înainte de a-și găsi un altul.

monstra cu adevărat valoarea, 
ci oferirea unui adăpost tempo
rar. pentru a-și completa, cu 
încă o rubrică, cartea de muncă.

Avem astfel în față portretul- 
model al celui care, prin traiec
toria sa in zig-zag. dictată de 
interese de moment sau de as
pirații vagi, se înscrie printre 
cauzele subiective ale unui fe
nomen cu repercusiuni negative 
asupra ritmului firesc al pro
ducției : fluctuația cadrelor.

Explicațiile, ca' și circumstan
țele diferă, desigur, de la caz la 
caz. dar in esență este vorba a- 
proape întotdeauna de neînțele
gerea și neasumarea sensului 
muncii. Un alt tînăr din această 
categorie pe care l-am cunoscut 
de curind. Gheorghe Năsui, se 
află-abia in stadiul însușirii me
seriei de strungar, deși ar fi pu
tut să-și exercite de- multă vre-

me profesia de tîmplar mașinist 
pentru care s-a pregătit timp de 
trei ani și să se numere deja 
printre tinerii muncitori cu ex
periență și cu un consolidat 
prestigiu profesional de la Fa
brica de mobilă „Iza“ Vișeu, 
dacă, la numai șase luni după 
angajarea sa acolo nu i-ar fi 
venit ideea să caute un loc de 
muncă mai comod, adică un loc 
de muncă... fără muncă. Drept 
urmare, a făcut intenționat cit 
mai multe absențe nemotivate 
—- pentru a-i obliga pe cei de 
la întreprindere să-i desfacă ei 
contractul de muncă, iar el să 
poată pleca cu conștiința împă
cată, ca și cum disciplina activi-

ALEX. ȘTEFĂNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

• Ce învățăm de la 
oamenii uzinei ?

• A fi tînăr revoluțio
nar

• Școala metalurgiș- 
tilor

• De ce nu avem re
porteri și reportaje?

• Autoportret la vîr- 
sta adolescenței

in pagina a 2-a

SIMPLU

Pentru copiii lucrătorilor 
din agricultura de stat

Tn întreprinderile 
agricole de stat au 
fost date în folosin
ță 20 noi grădinițe cu 
program săptămînal, 
realizindu-se preve
derile pe acest an. 
Printre acestea se 
numără cele ale în
treprinderilor agrico
le de stat Buzău, ju
dețul Buzău, Siliștea, 
Poarta Albă 
zacea
Constanța,

și Am- 
din județul 

și ale

combinatelor avicole 
Baia Mare, Galați și 
Titu. Astfel, în ulti
mii trei ani, numărul 
grădinițelor cu că
min s-a dublat și 
cuprind peste 12 000 
de copii de i vîrstă 
preșcolară ai tracto
riștilor, crescătorilor 
de animale și ai al
tor lucrători din agri
cultura de stat.

în următorii ani se 
vor organiza noi gră
dinițe, astfel că, pînă

la sfirșitul actualului 
cincinal, vor fi cu
prinși în unități de 
învățămînt preșcolar 
toți copiii lucrători
lor din agricultura de 
stat. Totodată, pen
tru angajații din uni
tățile agricole de stat • 
se vor mai' construi 
aproape 4 000 dă 
apartamente, precum 
și cămine pentru mai 
mult de 7 000 • de ne- 
familiști.

Epopeea eroică
a Independenței (D

r SPOKJ
CUPA ROMÂNIEI"

NU SI-A DEZMINȚIT NICI 
ÎN 16-IMI CARACTERUL DE 

COMPETIȚIE A SURPRIZELOR

ȘTIRI DIN ACTUALITATEA
INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

în pagina a 5-a

După cum știm cu toții, Programul 
de măsuri pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al partidului și 
ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, in domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educati
ve încorporează cunoașterea trecutului 
patriei, a luptei poporului nostru pen
tru libertate socială și națională prin
tre obiectivele prioritare ale educației 
patriotice a tinerei generații, ale for
mării omului nou. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,
cuvîntarea rostită la Consfătuirea ca
drelor din domeniul științelor sociale 
și invățămintului politic, scopul însu
șirii unui volum cit mai bogat de cu
noștințe despre istoria țării este acela

to- 
in

de a oferi concluzii practice 
prezentul și viitorul țării.

Avînd în vedere aceste exigențe, 
precum și faptul că în curind vom 
sărbători împlinirea unui secol de la 
dobîndirea Independenței absolute de 
stat a României, invitații noștri 
dezbat astăzi citeva dintre aspec
tele cele mai semnificative legate de 
procesul îndelungat care a pregătit a- 
cest moment fundamental în existența 
poporului român, de consecințele pe 
care victoria de la 9 mai 1877 le-a a- 
vut asupra accelerării progresului ță
rii, a materializării străvechilor aspira
ții ale maselor de dreptate și libertate, 
pentru făurirea, în anii socialismului, 
a noii orinduiri pe pămîntul străbun.

pentru

Invitații noștri : prof. univ. dr. Ștefan Ște- 
fănescu, membru corespondent al Academiei 
R. S. România, decanul Facultății de istorie 
a Universității București ; prof. univ. dr. Du
mitru Almaș ; general-maior în rezervă dr. 
Ion Cupșa - Centrul de teorie și istorie mi
litară ; dr. Nichita Adăniloaie, șef de sector 
la Institutul de istorie ,-Nicolae lorga44 ; dr, 
Vasile Niculae, cercetător științific la Insti
tutul de studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.

INTERVENȚIILE PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERE - IN PAG. A 4-A

Se anunțase un concurs 
internațional, într-o mare 
capitală europeană, organi
zat de o prestigioasă firmă 
exportatoare de războaie de 
țesut, la care erau invitate 
țesătoare din 
importă utilaje 
firmei respective, 
prinderea noastră 
stîrnit la început 
teres. Cum era 
hotărit să fie trimisă 
toarea pe care toți o consi
derau a fi cea mai bună și 
care tocmai ciștigase un 
concurs pe întreprindere, 
apoi pe județ. Dar, din în
tâmplare, era în concediu de 
odihnă. Să meargă, în acest 
caz, câștigătoarea 
a venit numai- 
decit propune
rea, dar și a- 
ceasta lipsea, 
dintr-un motiv 
la fel de întemeiat. S-a ajuns 
la a treia, in ordinea valorilor 
consacrate de ultimul con
curs, dar ea abia se căsăto
rise și nu-i surîdea o călă
torie tocmai acum. A venit 
rindul celei de-a patra cla
sate, însă ghinioanele se ți
neau lanț. Avea și ea un 
motiv pentru a refuza ple
carea la concurs. Nu-i nimic 
s-a zis, mai sint destule țe
sătoare cu înaltă calificare 
în fabrică și oricare dintre 
ele va putea reprezenta cu 
cinste întreprinderea într-o 
competiție 
Concurenta 
creze însă pe războaiele cu 
marca firmei și în afară de 
cele patru, mai era una sin
gură în sector, dar căreia 
nu-i acorda nimeni nici o 
șansă. De fapt, nu se știa 
mai nimic despre ea. Venise 
de vreun an sau doi în fa
brică, de undeva, dintr-un 
sat de cîmpie, se calificase 
la locul de muncă, atașîn- 
du-se cu sinceritate de me
seria pe care abia o de
prinsese. Războaiele Ia care 
lucra ea erau amplasate in
tr-un colț al atelierului, fata 
venea dimineața și se apuca 
de lucru, tăcută și retrasă și 
toată ziua rămînea cufun
dată în munca ei. Datoria

țările care 
cu marca 
în între- 

invitația a 
destul in- 
firesc, s-a 

țesă-

și-o făcea așa cum trebuie, 
iși depășea, ca și celelalte 
colege, normele de muncă, 
nu se putea spune nimic rău 
despre ea. însă nici laude 
nu i se aduceau. Pentru că, 
aparent, nu ieșea cu nimic 
in evidență, nu era nici prea 
arătoasă sau poate era, dar 
nimeni nu privise dincolo de 
sfiiciunea și modestia ei. 
Nici la miinile fetei, cei din 
jur, nu prea s-au uitat ca 
să vadă cum lucrează.

Cînd i s-a adus la cunoș
tință că va pleca la un con
curs peste hotare toți bă
nuiau că se va tulbura șî va 
refuza. Fata le-a oferit însă 
surpriza de 
A răspunslocului doi,

internațională, 
trebuia să lu-

a rămine calmă, 
simplu și neaș
teptat: dacă tre
buie să merg voi 
merge. Mulți a- 
veau convinge
rea că prezența 

acolo va fi doar o 
formalitate. însă tinăra 
țesătoare a ciștigat locul 
întîi. Nu ușor, dar l-a cîști- 
gat, lăsîndu-le concurentelor 
din celelalte țări locurile ur
mătoare. Ziarele centrale din 
capitala aceea au scris ime
diat despre succesul ei, i-au 
publicat fotografia pe două 
coloane și i-au lăudat per
formanța. Colegii din între
prindere, aflînd marea veste, 
s-au bucurat și privind-o 
acum cu mai multă luare 
aminte descopereau un alt 
chip, parcă și mai frumos, 
surprinzător. Au făcut o vi
trină de sticlă în care au 
așezat cupa și diploma ciș- 
tigată de ea, articolul și fo
tografia decupată din ziarul 
străin, eșarfa de mătase pri
mită acolo și au așezat vi
trina în holul mare de Ia 
intrarea în fabrică. De 
atunci, fata intră și iese din 
întreprindere pe ușa alătu
rată. Ca nu cumva, cei care 
se string in fața vitrinei, s-o 
vadă trecînd prea calmă și 
prea indiferentă pentru suc
cesul ei, și careva să 
creadă că tinăra fată iși dă 
aere dc vedetă.

ROMULUS LAL
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I ______  I Dazbatvraa noaitrâ | ----------
1. Ce trăsături vă definesc, pe voi și pe colegii voștri, care vă dau 

dreptul sâ răspundeți următoarei întrebări:
2. Ce înseamnă să Iii tînăr revoluționar I

Să trăiești 
acut 

prezentul

pag. 2

1

PROFESIA TA

Fiecărei trepte de învățămînt, 

o finalitate socială

Ce învățăm de la oamenii uzinei?

ȘCOALA METALURGIȘTILOR
Elevilor din județul Caraș-Severin, ca și din județele 

apropiate, le recomandăm : 

LICEUL METALURGIC DIN REȘIȚA 
£țv“.

Stăpin pe cele mai 
înaintate cuceriri 

ale cunoașterii

DE CE NU AVEM 
REPORTERI Șl REPORTAJE?
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„PLANTAȚIILE TINERETULUI 
o valoroasă inițiativă utecistă

CÎT MÂI OPERATIV GENERALIZATĂ LA SATE

CUM FINALIZAȚI
CUM PREGĂTIȚI INVESTIȚIILE ACESTUI AN? 

ANULUI VIITOR?

Primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice care se 
va încheia în curînd, a debutat și pentru tinerii satelor sub sem
nul unei active mobilizări pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție. Dupâ aprecierile generale, recoltele obținute în acest 
an, se situează la nivelul cel mai înalt înregistrat vreodată în 
această ramură de bază a economiei naționale. Este, acest re
zultat, urmarea antrenării nemijlocite a brigăzilor de tineret la

efectuarea tuturor lucrărilor din campaniile agricole, începînd de 
la întreținerea culturilor și pînă la recoltarea și depozitarea pro
ducției. Pentru prima dată, urmînd prețioasele recomandări ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu, date la Congresul al X-lea al 
U.T.C., au fost inițiate o serie de acțiuni de înaltă eficiență, 
dintre care ne vom referi la aceea intitulată „Plantațiile tine
retului".

Respectarea întocmai a termenului 
de punere în funcțiune, 

o obligație nu numai a constructorilor, 
ci și a furnizorilor de materiale

Inițiativa, declanșată în cadrul 
amplei acțiuni pe plan național 
„Săptămîna pomiculturii", a 
cuprins zeci de mii de tineri 
din toate județele țării care au 
contribuit la înființarea de noi 
plantații intensive de livadă și 
vie. la curățirea și tăierile de 
rodire, la combaterea dăunăto
rilor și la recoltare. Au fost an
gajate astfel pe cont propriu 
importante suprafețe de livadă 
în acord global, unde tinerii 
efectuează întreaga gamă de 
lucrări. La vremea potrivită am 
inserat în paginile ziarului nos
tru aspecte privind activitatea 
nemijlocită desfășurată de ti
neri în județele Vîlcea, Dîmbo
vița, Bistrița-Năsăud, Vrancea, 
Constanța ș.a. Care sînt rezul
tatele după un an de la declan
șarea inițiativei ? Ce concluzii 
se desprind pentru îmbunătăți
rea și perfecționarea acestei 
valoroase acțiuni uteciste ?

Privită în ansamblul ei, ini
țiativa ..Plantațiile tineretului" 
înglobează un grad de com
plexitate destul de ridicat. 
Programul național de dezvol
tare a pomiculturii și viticultu
rii _ impune întărirea și moder
nizarea acestui sector sub toate 
aspectele : înființarea de plan
tații intensive și superintensive, 
mecanizarea lucrărilor, spori
rea producțiilor, creșterea efi
cienței economice. Sînt elemente 
care implică un înalt grad de 
perfecționare a muncii, o spe
cializare strictă în domeniu. 
Nu inlimplător am plecat de la 
acest aspect. Exemplu în acest 
sens ni-1 Qferă organizația co
munală U.T.C. din Sieu. ju
dețul Bistrița-Năsăud. Aici tra
diția în pomicultură, perpetuată 
din generație în generație, a 
condus ia obținerea unor re
zultate deosebit de valoroase. 
Cu toate acestea și aici înfiin
țarea unei noi plantații, foarte 
modernă. în suprafață totală 
de 47 hectare — din care 11 
hectare au fost luate în îngrijire 
proprie de ute«jșîi — a ridicat 

unele probleme privind regimul 
tăierilor in sistem intensiv, 
combaterea dăunătorilor, for
marea coroanelor. Au fost 
create echipe speciale de tineri 
cu răspunderi precise în efec
tuarea lucrărilor agrotehnice. în 
prezent, echipele amintite se

află în livadă unde protejează 
tulpinile împotriva rozătoarelor, 
sapă și fertilizează cu gunoi de 
grajd în jurul pomilor, se pre
gătesc pentru stropirile de 
iarnă. Remarcăm totodată fap
tul că 17 uteciști au fost trimiși 
la o școală de specializare unde 
învață tehnica tăierilor de ro
dire. De ce ? ..La anul vom în
cepe această lucrare, ne spune 
Constantin Suciu. secretarul 
organizației comunale U.T.C. 
din Sieu. și pentru că ea ho
tărăște soarta producției îi 
acordăm o importanță deose
bită. Vechile tipare din plan
tațiile existente sînt depășite, 
nu asigură punerea în valoare 
a potențialului productiv de 

care dispun soiurile plantate în 
parcela noastră. Și cum dorim 
să fie o suprafață model, cu 
cele mai mari recolte, am hotă- 
rit școlarizarea acestei echipe 
speciale".

Experiența bistrițenilor de
monstrează evident faptul că 

acolo unde se acționează cu 
spirit de responsabilitate, cu 
pasiune, inițiativa capătă noi 
valențe de perfecționare. Nu 
peste tot sînt însă asemenea 
posibilități, dar aceasta nu este 
un motiv pentru o mai slabă 
activitate. în județul Dîmbo
vița, spre exemplu, cu resurse 
mai reduse totuși. inițiativa 
„Plantațiile tineretului" a căpă
tat o amploare deosebită. Men
ționăm în acest sens faptul că 
tinerii nu au avut nici o reți
nere în a angaja suprafețe 
cuprinse între 5—10 hectare de 
livadă chiar în unitățile agricole 
slab dezvoltate din punct de 
vedere economic : Hulubești, 
Aninoasa. Malu cu Flori. Buc- 

f

șani. Pentru asigurarea asisten
ței de specialitate, la Bucșani 
a fost înființat un agroclub sub 
directa îndrumare a șefului de- 
fermă care inițiază pe tineri în 
această meserie. încă din pri
mul an. pașii spre redresarea 
plantațiilor mai vechi și mo
dernizarea lor sînt evidenți. 
Uteciștii prahoveni au găsit o 
soluție la fel de interesantă. 
Pentru că livada propriu-zisă 
le depășea resursele de acțiune 
proprii, au înființat la Cornetu 
Cuib o căpșunerie în suprafață 
de 2 hectare. Rezolvarea este 
cu atit mai eficientă cu cît din 
cei 240 de uteciști. 90 la sută 
sînt’ fete. Revenind la rezultate, 
unitatea s-a redresat economic 
numai din această acțiune, mi
noră în aparență. Exemple si
milare pot fi întîlnite și in alte 
județe — Buzău. Vrancea, 
Vîlcea. Constanța. Dolj — de- 
monstrînd multitudinea forme
lor de acțiune ale tinerilor în 
cadrul acestei inițiative, pre
cum și valoarea economică deo
sebită pentru unitățile agricole, 
mai ales Dentru cele slab dez
voltate. Numai că. este la fel 
de adevărat, nu toate organiza
țiile comunale U.T.'C. au înțe
les pe deplin rolul și scopul a- 
cestei valoroase inițiative. Se 
acționează încă sporadic, fără 
un plan riguros de muncă, ac
țiunile declanșate nefiind fina
lizate decît arareori. Prea puține 
și reduse sînt acțiunile gîndite 
pentru anul viitor în sensul ex
tinderii acestor suprafețe anga
jate de tineri. Dintr-un recent 
sondaj nu putem menționa decît 
județul Vrancea. unde se pre
vede luarea unei suprafețe de 
50 de hectare vie spre îngrijire 
de către organizația U.T.C. și 
înființarea unui șantier în acest 
scop. Rezultatele bune obți
nute obligă. în schimb. dat 
fiind resursele de muncă și ca
pacitatea tinerilor de la sate la 
mai mult.

ȘTEFAN DORGOȘAN

In ciuda ploii, care nu mai în
cetează de cîteva zile, lucrătorii 
Șantierului 2 din cadrul Trustu
lui de construcții industriale 
Craiova își continuă nestinghe
riți activitatea. Numai în scur
tele intervale de timp in care 
ploaia pare a se fi potolit, poți 
realiza cu exactitate adevărata 
dimensiune a muncii acestor 
constructori încercați. Unul din
tre ei, tehnicianul Paul Grigo- 
rescu. secretar al comitetului de 
pgrtid pe șantier, ne spunea : 
„Angajamentul nostru privind 
respectarea termenului de pu
nere în funcțiune este ferm și 
îl vom-îndeplini indiferent de 
condițiile de lucru sau de starea 

;timpului. Pentru aceasta, ne or
ganizăm de așa manieră activi
tatea incit să nu ne permitem 
nici o abatere de la materiali
zarea acestui angajament".

Dealtfel, acoperirea și închi
derea completă a halei princi
pale au fost realizate cu mult 
înainte de termen, permițindu- 
se astfel devansarea lucrărilor 
la finisările interioare și a mon
tajului la primele utilaje. Ală
turi de hala centrală se defini
tivează structura unei noi hale 
de producția. In perimetrul din 
apropierea noii facultăți de e- 
lectrotehnică au început săpă
turile la un nou obiectiv din ca
drul viitoarei întreprinderi cra- 
iovene. Acest ritm de lucru, de
falcat pe obiective — afirmă con
structorii — va permite in final 
punerea în funcțiune, la terme
nele stabilite, a tuturor compo
nentelor marii întreprinderi. 
Pină atunci, activitatea din șan
tier se desfășoară în ritm intens, 
în două schimburi a cite 8, 9 sau 
chiar 11—12 ore. atunci cind ne
voile producției o cer. Acest sis
tem de lucru a permis devan
sarea unor grafice de activitate 
cu două sau chiar trei săptă
mâni. In hala principală, tinerii 
zugravi, vopsitori din brigada lui 
Victor Suciu — printre care se 
remarcă în mod deosebit Olga 
Vasilescu, Vasile Bivolaru și 
Vigi Sgubini — sînt pe punctul de 

a termina lucrările planificate. 
La hala monobloc, care se află 
încă in-construcție, ritmul înalt 
de lucru, se datorește și tineri
lor sudori Marius Ciucu și Ma
rian Bădiță, precum și a elec
tricienilor Ion Fiertu și Marian 
Cost'el." Zilele trecute au început 
lucrările la o nouă hală, unde 
rezultatele bune de pînă acum 
sint încă o dată confirmate. De 
data aceasta de către excayato-

Pe șantierul 
întreprinderii de utilaj 

greu-Craiova
riștii și buldozeriștii de la T.C. 
Ind., dar, mai ales, de către bri
gada de dulgheri condusă de 
Gheorghe Dobrescu.

In paralel cu această activitate 
susținută de construcție, lucră
torii Șantierului 2, inclusiv tine
rii, sînt angajați intr-o amplă 
acțiune de economisire a mate
riilor prime și materialelor. „De- 
alfel, ne spunea Constantin Ter- 
peziceanu, inginerul șef al șan
tierului, angajamentul nostru, 
luat la deschiderea lucrărilor la 
acest mare obiectiv — angaja
ment care prevedea ca pină in 
ziua de 30 decembrie să econo
misim 20 tone ciment. 10 m.c. 
material lemnos. 3 tone carbu
ranți ș.a. — a fost îndeplinit în 
urmă cu o lună. In momentul de 
față sîntem angrenați într-o ma
sivă acțiune de reducere a con
sumului de fier beton și material 
de zidărie, acțiune inițiată ‘ de 
către organizația de tineret din 
șantier". Dar, fiind vorba de ti
neri, de activitatea lor, este ca
zul sa consemnăm și alte acțiuni 
înscrise în agenda de lucru a 
organizației și îndeplinite la 
timp, cu promptitudine : izola

rea conductelor de încălzire cen
trală. deci lărgirea posibilități
lor de lucru în perioada de iar
nă ; stivuirea materialelor de 
construcție, acțiune menită să 
elimine risipa.

Hotărirea de a respecta ter
menul de punere în funcțiune 
cu condiția ca și ceilalți factori 
care concură la realizarea aces
tei investiții să dea dovadă de 
aceeași promptitudine și com
petență în activitatea lor de zi 
cu zi. Despre cine și despre ce 
anume este vorba de‘fapt? Din 
relatările tovarășului Paul Gri- 
gorescu, ale inginerului șef al 
șantierului, precum și din datele 
pe care mi le-a oferit econo
mista Adriana Falean, secretara 
organizației U.T.C. din șantier, 
rezultă că acțiunile de colabo
rare cu secția utilaj transport a 
T.C. Ind. Craiova nu se desfă
șoară in bune condiții. Sînt zile 
cind doar jumătate din utilajele 
de transport planificate lucrează 
pe șantier. De asemenea, exca
vatoarele și buldozerele sînt slab 
întreținute și exploatate sub 
randamentul planificat. Un alt 
neajuns constă in aceea că exis
tă serioase intirzieri în predarea 
documentației la unele obiective, 
în special cele care cuprind 
schițele de amplasare a funda
țiilor. Și, în sfirșit, o carență în 
aprovizionarea cu materii prime 
și materiale a șantierului. La 
ora actuală, de pildă, întreprin
derile din Bocșa și Caransebeș 
sînt in restanță față de viitoa
rea întreprindere de utilaj greu, 
cu peste 1000 tone construcții 
metalice. Am enumerat aceste 
neajunsuri tocmai pentru a sub
linia încă o dată existența unor 
nedorite* neconcordanțe care mai 
există în relațiile dintre con
structor și furnizorii de mate
riale și documentație. Neconcor- 
danțe ce trebuie grabnic eli
minate. Tocmai pentru că un 
angajament atit de important, 
cum este acela luat de construc
tori. trebuie îndeplinit întocmai 
și la timp.

PAVEL PERFIL

ÎN SPRIJINUL 
NOILOR ANGAJAU

UNELTE REALIZATE 
PRIN MUNCA 
PATRIOTICĂ

Preocuparea organizației 
U.T.C. pentru integrarea cit 
mai rapidă a noilor angajați în 
producție îmbracă forme din
tre cele mai diferite și la în
treprinderea mecanică din Cu- 
gir. Obișnuitelor acțiuni meni
te să asigure noilor încadrați 
posibilitatea cunoașterii condi
țiilor de muncă și viață din 
întreprindere și repartizarea 
lor pe lingă muncitorii cu ex
periență, organizația U.T.C. a 
adăugat în acest an, o nouă 
inițiativă: „Scule pentru tine
rii angajați".

Este drept că un inventar 
minim primește fiecare tinăr 
cind iși ia in primire locul de 
muncă. In plus, există la dis
poziția tuturor magazia sec
ției cu S.D.V.-uri la care se 
poate apela. Insă în virtutea 
tradiției că scule ajutătoare are 
fiecare muncitor la bancul lui 
de lucru ele nici nu prea se 
mai găsesc in rafturile maga
ziei. Or, tocmai asta îi puneau 
pe noii angajați mereu pe dru
muri prin secție.

La începutul anului, cind a 
fost Înștiințat că întreprinderea 
urmează să încadreze o nouă 
promoție de absolvenți ai șco
lii profesionale, comitetul 
U.T.C. a luat din nou în dis
cuție problema completării se
tului de scule pentru viitorii 
angajați. Ilotărîrea cu care a 
acționat comitetul U.T.C., ini
țiativa de a prelua execuția 
sculelor prin muncă patrioti
că au făcut ca la scurt timp 
organizația de la secția scule- 
rle să dispună de un inventar 
propriu ce număra o sută de 
chei hexagonale de diferite mă
rimi, o sută de chernere pen
tru strunguri, de tot atltea șu
rubelnițe, un mare număr de 
fierăstraie metalice, cuțite de 
strunguri și alte cîteva sute de 
scule asemănătoare care au 
fost înmînate noii promoții de 
absolvenți ai școlii profesiona
le în cadrul adunării generale 
din luna martie.

La fel s-a procedat și la În
cadrarea celei de a doua pro
moții de muncitori din luna 
iulie, iar efectul inițiativei s-a 
dovedit a fl mult mai mare 
decît cel scontat. Au scăzut 
evident plimbările prin atelie
re, după cum remarca Nicolae 
Mărgineanu, secretarul comi
tetului de partid al secției; ti
nerii reușesc să se încadreze 
ceva mai repede In timpul nor
mai pentru execuția pieselor, 
iar valoarea sculelor recondi
ționate în această perioadă 
este, după calculele tehnicia
nului Kamer Francisr, de la 
magazia S.D.V., de peste 50 WW 
lei.

N. COSOVEANU
I-....... ........... ", ....

Trăim in contextul complexelor trans
formări economico-sociale ce au loc 
pretutindeni în lume. Dinamica acestei 
trepidante existențe suscită omului mo
dern, generației tinere îndeosebi, intere
sul pentru o cît mai cuprinzătoare arie de 
informație. A fi zilnic la curent cu ceea 
ce se întîmplă în jurul tău și în lumea 
largă a devenit o stare de spirit, un mod 
de existență. Un atare „apetit" infor
mațional trebuie „hrănit" mereu, opera
tiv. Mijloacele de informare sînt de dife
rite genuri și modalități. Le preferăm pe 
cele mai comode și mai rapide. între a- 
cestea - atestă statisticile — televiziunea 
se așază în primul eșalon al preferin
țelor. Ceea ce a determinat industria e- 
lectronică să-și diversifice și să-și per
fecționeze continuu producția de aparate. 
In relația permanentă cu comerțul, în- 
tr-o simbioză puternică am spune, acesta 
din urmă stimulează și oferă sugestii de 
îmbunătățire producătorilor. „Graba" cu 
care apar pe piață noi variante ale ace
luiași tip. de televizor este un indiciu al 
acestei responsabile preocupări a pro
ducătorilor și organizatorilor comerciali. 
Determinarea științifică a acestei solici
tări. ce se încadrează în politica parti
dului și statului nostru de ridicare conti
nuă a nivelului de tra» material și spi
ritual al poporului, își găsește fundamen
tarea în Programul privind producția și 
desfacerea către populație a bunurilor de 
larg consum în perioada 1976-1980. Să 
reținem din această categorie un singur 
indicator. Procentul de creștere a nu
mărului de televizoare în etapa amintită. 
comDarativ cu cincinalul anterior, va fi 
de 139,4 la sută. Nu este numai un spor 
al volumului de mărfuri, ci o creștere a 
calității, a diversificării sortimentale. Cine 
intră astăzi într-un magazin de prezenta
re a televizoarelor rămîne surprins de 
numărul mare al tipurilor comparativ cu 
numai perioada anului anterior. Tiauri 
noi cu performanțe tehnice ridicate ilus
trează efectele pe care revoluția tehni- 
co-stiințifică le are în această ramură.

Să-i însoțim pe cumpărătorii bucureș- 
teni, într-o zi obișnuită, în cîteva magazi
ne și raioane specializate din rețeaua co
merțului de stat. O constatare se cere 

subliniată din capul locului : acestea sint 
solicitate cu mai multă frecvență decit 
în cursul anului. La magazinul universal 
București un cumpărător solicită un tele
vizor pentru o încăpere mai mare, deoa
rece s-a mutat recent în casă nouă. 
„Vreau să-mi înnoiesc și apartamentul, 
spune el. Aparatul vechi nu mai sincro
nizează imaginea cu sunetul". Cei doi ti
neri vînzători, Ion Sora și Tudor Cetățea- 
nu, îi prezintă mai multe tipuri, oferin- 
du-i solicitantului detalii tehnice. In cele

Un „ecran” pe care apare 
constant parametrul—calitate
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din urmă se hotărăște asupra unui „Dia
mant S". „Da, acesta îmi convine, pen
tru că are imaginea clară și sincronizează 
perfect cu sunetul". Apoi pleacă satisfă
cut, însoțit de un lucrător al magazinu
lui care-l ajută să transporte aparatul. Cei 
doi vînzători ne conving de buna alege
re a clientului, indicînd și alte caracte
ristici ale acestui tip : stabilitatea imagi
nii, memorizarea electronică a canalului 
și sincronizării, operație ce se execută 
rapid și în condiții foarte bune, aspectul 

deosebit de plăcut, conform cerințelor de 
frumos. Tot din această gamă de apara
te, cu diagonala ecranului de 61 cm. fac 
parte și Diamant 75, Diamant E, Dia
mant L2. Toate se pot cumpăra la ace
lași preț — 3 550. La un alt magazin, tî- 
nărul vînzător Marian Enciu ne informea
ză că în unitatea respectivă au fost mult 
solicitate televizoarele de tip Sport. „Ex
plicabil — ne spune el — datorită posibi
lității de deplasare cu ușurință dintr-un 
loc în altul (are doar 9,100 kg) putînd fi 

alimentat de la tensiunea rețelei de cu
rent alternativ de 110 sau 220 V, 50 Hz, 
dar și de la o tensiune continuă de 12 
volți (luată de regulă de la acumulato
rul automobilului). Are antenă proprie te
lescopică rabatabilă, dispunînd și de o 
mufă pentru atașarea antenei exterioare. 
Este complet tranzistorizat. Prevăzut cu 
selector de canale cu comutare electro
nică a benzilor prin diode de comutație, 
permite recepția a 12 canale de televiziu
ne. Prețul este accesibil tinerilor cumpă

rători (2 870 lei), care-l pot deplasa cu 
ei in excursie sau la alte întruniri priete
nești, fiind rezistent la șocuri.

Cota vinzărilor zilnice la televizoare atin
ge o valoare ridicată. Cel mai mare maga
zin al Ministerului Comerțului' Interior, 
„Unirea", expune pe un front foarte larg, 
la liberă alegere, 160 aparate. Sub în
drumarea șefului de raion, loan Opaiț, se 
fac demonstrații practice cu toate tipurile 
de televizoare, prezentîndu-se în mod deo
sebit noile apariții. Preferințele cumpără

torilor,. în funcție de mărimea ecranului, 
culoarea furnirului etc sînt satisfăcute pe 
deplin. Gama aparatelor Venus s-a diver
sificat, îmbunătățiri substanțiale fiind fă
cute în favoarea clarității imaginii și a se
lectării cu mai multă ușurință a posturilor. 
Sînt mai rezistente și deci, cu mai puține 
defecțiuni pe parcurs, fiind ușor de de
panat. Fie că este vorba de Venus E, Ve
nus L, Venus H2 (cu diagonalele ecranu
lui de 47 cm) sau Venus H 250 (diagonala 
50 cm), prezența lor într-o încăpere de 
3/4 m este cea mai indicată.

Cum la fel de potrivit pentru asemenea 
încăperi este și tipul de televizor Com
pliment (diagonala 50 cm), prezentînd și 
avantajul, mai ales pentru familiile cu 
copii mici, așezării laterale, ascunse, a 
potențiometrilor. Opera H, sau Opera H2, 
cu diagonala de 59 și respectiv, 61 cm, au 
o foarte bună stabilitate și claritate a ima
ginii. Caracteristici ce se regăsesc și la 
Clasic E, ultimul tip din seria celor cu dia
gonala de 59 cm.

îmbunătățite pe parcursul fabricației, a- 
paratele Lux E și Lux L cu diagonala de 
65 cm sînt utilizabile mai ales în încăpe
rile mai mari, în sălile cluburilor și case
lor de cultură. Au comutație electronică și 
posibilitatea reglării la tonalitate joasă și 
înaltă.

Se găsesc, de asemenea, în rețeaua co
mercială tipurile de aparate Aria, Olimp 
H 2, Modern E, Diana.

Aparatele se încadrează perfect în ar
monia mobilierului deoarece sînt dispuse 

în casete cu furnire diverse, au o linie 
modernă.

Intrînd în magazin, cumpărătorii se pot 
edifica lesne asupra aparatului convena
bil, deoarece aici, ca dealtfel în toate u- 
nitățile Ministerului Comerțului Interior, la 
fiecare tip de aparat sînt afișate prețurile 
corespunzătoare, caracteristicile principale, 
condițiile de cumpărare în rate (se poate 
achita la început 15 la sută din preț, iar 
restul în 24 rate lunare), unitățile de de
servire în perioada de garanție și chiar 
programul zilnic TV. Datorită cerințelor 
sporite de aparate în această perioadă, 
marile magazine se aprovizionează direct 
de la firma producătoare, Electro
nica avînd și reprezentanță prin 
tehnicienii săi care execută pe loc even
tualele mici defecțiuni. „Asemenea de
fecțiuni - mărturisea Gheorghe Baciu, 
reprezentantul întreprinderii amintite la 
magazinul Unirea — sînt în general m'ci, 
ivite mai cu seamă în cursul manipulării 
aparatelor". Despre calitatea televizoare
lor fabricate aici și difuzate prin rețeaua 
largă a magazinelor, șeful unității nr. 71, 
din strada 30 Decembrie, 16, Alexandru 
Petrescu, se pronunță astfel : „Nu avem 
probleme deosebite cu aparatele. Defecte
le normale nu ne deranjează. Ce pot să 
vă spun este că televizoarele românești au 
o imagine foarte clară. In plus, cetățenii 
beneficiază, în perioada de garanție, de 
6 luni, de reparații competente, fără 
taxă de consult".

Sînt multe de spus despre televizoarele 
la care apelăm zilnic pentru informarea 
noastră în cele mai diverse domenii de 
activitate. Din fotoliul comod al camerei 
noastre de lucru sau de odihnă putem ur
mări nestingheriți emisiunile cele mai di
verse : de informare politică, de actualita
te economică și culturală, de știință și teh
nică, de sport și tunsm, de teatru, film, con
certe, de divertisment, de inițiere în cu
noașterea limbilor străine etc. Pentru fie
care dintre noi, de orice vîrstă și ocupa
ție profesională, televizorul este o 
companie, fie și numai de durata unor e- 
misiuni, plăcută, utilă, aproape obligatorie.

V. RAVESCU 
Fotografii: O. PLEC AN
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