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Un număr de 35 de unități 

economice din județele Brăi
la și Galați, între care Com
binatul pentru prelucrarea 
lemnului și întreprinderea 
de confecții din Brăila, în
treprinderile „Laminorul de 
tablă", „Electrocentrale", cea 
pentru piese de tractoa
re și mașini agricole și 
de unelte și plase pescărești 
Galați au raportat îndepli
nirea sarcinilor anuale de 
plan. Se estimează că cele 35 
de unități vor realiza în plus 
pînă la 31 decembrie o pro
ducție fizică evaluată la 
circa jumătate de miliard lei.

Schela de extracție Mo- 
reni este a 20-a unitate eco
nomică dîmbovițeană care a 
îndeplinit sarcinile ce i-au 
revenit pe 1976. Petroliștii de 
aici și-au creat astfel posi
bilitatea ca pînă la finele lui 
decembrie să furnizeze be
neficiarilor, în plus, o pro
ducție de țiței și gaze cu care 
rafinăria din Cîmpina poate 
funcționa o decadă. Cele 30 
de unități vor realiza supli
mentar, pînă la sfîrșitul anu
lui, bunuri materiale — țiței 
cărbune, energie electrică, 
frigidere, aparatură electrică, 
confecții-textile și alte pro
duse, a căror valoare se ri
dică la circa 200 giilioane lei.

I. M. E. Pitești!

MOTORUL 
7000 OOO

Miercuri dimineața a ieșit de 
pe banda de montaj a între
prinderii de motoare electrice 
din Pitești cel de-al 7 000 000-lea 
motor electric realizat de la în
ceputul fabricației.

In decursul celor 9 ani care 
au trecut de la data integrării 
în circuitul productiv a acestei 
unități industriale, aici au fost 
țgiroduse în fabricația de serie 
v? tipuri de motoare electrice 
asincrone și fracționare, con
cepute în aproape 260 variante 
constructive și de tensiune.

Datorită caracteristicilor lor 
tehnico-funcționale remarcabile, 
motoarele electrice purtînd mar
ea fabricii piteștene au devenit 
cunoscute și apreciate în nu
meroase țări ale lumii.

Realizările 
constructorilor 
de autovehicule

Colectivele unităților Cen- 
tralei industriale de autoca
mioane și autoturisme au 
realizat, de la începutul a- 
nului, o producție fizică su
plimentară în valoare de 
peste 130 milioane lei. Cele 
mai însemnate realizări au 
fost obținute în domeniul fa
bricației de autoturisme și 
autoutilitare. Astfel, pînă la a- 
ceastă dată, au fost produse 
peste prevederi mai mult de 
560 de autoturisme „Dacia 
1300“, precum și circa 1 300 
de autoutilitare.

De menționat că aceste 
succese au fost obținute în 
condițiile unui efort continuu 
de diversificare și adaptare 
a autovehiculelor românești 
la cerințele pieței. Este vor
ba. în special, de autocami
oane. in diferite tipuri, de 
2.5—24 tone, echipate cu mo
toare cu benzină, microbuze, 
au:o:urisme de oraș și de 
teren.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Două capete, plecate îndărăt

nic spre parchetul lucios ca o- 
glinda. două capete — unul brun, 
altul nins de vreme — doi oa
meni, ce aproape trei ani s-au 
întrecut in șiretenie și minciu
nă. Care pe care, cine avea să 
iasă victorios in această stranie 
competiție ? In ce fel, victorios, 
dar mai’ ales, CU CE PREȚ ?

Rămas văduv la 62 de ani, 
Tiberiu Vincse a transfor
mat in bani lichizi tot ce ago
nisise în patru decenii de căs
nicie. apoi, cu inima slobodă și 
cu fiica cea mică — 19 ani — 
alături, a părăsit pentru totdea
una Aradul, venind să se stabi
lească în București, alături de 
fratele și sora sa. A cumpărat 
chiar în vecinătatea locuinței a- 
cestora un imobil cu cinci ca
mere, l-a mobilat cum se cu
vine și s-a instalat acolo îm
preună cu mezina.

Pare, totul, frumos și simplu 
ca o poveste. Nu ar mai trebui 
adăugat decit că „a trăit acolo 
fericit pînă la adînci bătrîneți, 
împreună cu copilul și cu ne
poții săi...* Iată însă că nu pu
tem face o asemenea completa
re. Deznodămintul „poveștii" în

JUDEȚELE SIBIU Șl SUCEAVA 
raportează îndeplinirea planului anual

La 14 decembrie, industria ju
dețului Sibiu a îndeplinit planul 
anual la producția-marfă. Astfel, 
încă o etapă rodnică, de susținu
te eforturi, a fost încheiată cu 
substanțiale sporuri de produc
ție de oamenii muncii din județ 
— români, germani, maghiari. 
Pînă la sfîrșitul anului, între
prinderile industriale din această 
parte a țării vor realiza supli
mentar o producție-marfâ in va
loare de 1.3 miliarde lei, concre
tizată într-o variată gama de 
produse industriale și bunuri de 
consum — 800 autobasculante, 
3 500 tone acid sulfuric, confec
ții textile în valoare de 30 mi
lioane lei, importante cantități 
de țesături, încălțăminte, articole 
de sticlărie, produse alimenta
re. Toate aceste sporuri au fost 
obținute in condițiile îmbunătă
țirii sensibile a indicatorilor ca
litativi ai activității industriale, 
cea mai mare parte a produc
ției suplimentare fiind realiza
tă pe seama creșterii producti
vității muncii.

Intr-o telegramă adresa
tă cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid Sibiu se spune:

Vă raportăm, mult iubite to
varășe secretar general, că, în

mașini agricole — Craiova

Fotografia : O. PLEC AN

In secția de prelucrări mecanice a întreprinderii de tractoare fi

pagina elevului
• A învăța metalurgia — la timpul prezent * Putem 

citi rapid • O inițiativă școlară anulată de birocra

tism • Scrisoarea săptămînii ® Unde mergem în 

vacanță O Revista revistelor școlare

în pag. a 2-a

cepute atit de normal,, s-a si
tuat în afara granițelor aces
teia...

Totul a început cu o întîmpla- 
re (căci, ce altceva decît întim- 
plarea incîlcește firul povești
lor ?), adică, ea, întîmplarea, i-a 
scos-o in cale lui Tiberiu Vinc- 

UN CONCURS DE MINCIUNI 
CU „MIZĂ" FATALĂ

se pe Leontina Cornelia Costin, 
vecină de cartier și cunoștință a 
fratelui și surorii acestuia. Era, 
Leontina Cornelia Costin doar 
cu cinci ani mai mare decît Ma
rika, fiica fostului arădean, dar 
— ca să nu mai lungim istorisi
rea cu un episod care ar trebui 
exclus din orice poveste — acest 
„amănunt" nu i-a împiedicat 
nici pe tîmplarul sexagenar, 
nici pe proaspăta sa cunoștință 
să se apropie vertiginos unul de 

spiritul indicațiilor dumneavoas
tră, organizația județeană de 
partid a acționat susținut și sis
tematic pentru a face din efici
ență și buna gospodărire indi
catori de referință ai întregii 
noastre activități economice. Tot 
in aceste condiții am pregătit 
producția anului 1977.

Telegrame adresate CA al P.C.R.,
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU-> ->

In aceste momente in care 
trăiesc bucuria unui mare suc
ces. oamenii muncii din județul 
Sibiu vă exprimă, stimate to
varășe NicOlae Ceaușescu. cele 
mai alese sentimente de grati
tudine pentru neostenita dum
neavoastră activitate in slujba 
propășirii patriei și poporului 
nostru. -

Vă rugăm să primiți asigura
rea noastră solemnă că in ar.ul 
viitor vom contribui și mai mult, 
prin rezultatele muncii noastre, 
la progresul României socialiste.

Oamenii muncii din industria 
județului Suceava au îndeplinit 

altul. In citeva săptămîni au că
zut-de acord că nu mai pot trăi 
decit împreună și. spre bucuria 
întregii familii, s-au arătat gata 
să se prezinte in fața ofițerului 
stării civile. Cu o condiție, ve
nind cum era de așteptat de la 
viitoarea „mireasă" : fiica vitre

gă, aproape colegă de generație 
cu proaspăta ei mamă, să fie 
înlăturată ! „Noi mai putem aș
tepta puțin — I-a convins Leon
tina pe alesul inimii — trebuie 
să o mărităm întîi pe Marika. 
Are 19 ani — și-a continuat ea 
argumentația, mîine, poimiine va 
avea o situație (Marika reușise 
la Școala tehnică sanitară, era 
deja pe cale să absolve primul 
an, n.n.), am putea să îi găsim 
un soț...“. 

miercuri. 15 decembrie, planul 
producției-marfă pe întregul an, 
înscriind, in acest fel. o depășire 
de 490 milioane lei, concretizată 
in : 48 000 :one minereu mangan, 
marfă. 1600 tone sare, mașini- 
unelte pentru așchierea metale
lor. mașini și utilaje pentru in
dustria lemnului, importante 

cantități de piese de schimb 
auto. 10 mii metri cubi lemn 
pentru celuloză. 13 mii metri 
cubi cherestea, prefabricate din 
beton armat, mobilă, tricotaje, 
produse agroalimentare și alte 
produse.

Aceste rezultate au drept te
mei realizarea sarcinii de creș
tere a productivității muncii în 
proporție de 101.5 la sută, 
reprezentind. pînă la sfîrșitul a- 
nului, o depășire de 2 000 lei pe 
angajat.

In aceste zile in care harnicul
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Angajamentul solemn al 

membrului Uniunii Tineretu* 
lui Comunist. CADRU OPTIM 
PENTRU MAI BUNA CU
NOAȘTERE A TINERILOR

O intrebare de actualitate 
pentru fiecare tinăr, pentru 
fiecare organizație U.T.C. 
CUM PREGĂTIM ADUNAREA 
DE DARE DE SEAMA $1 
ALEGERI ?

Viitorii „însurăței" au început 
prin a o iscodi cu abilitate pe 
fată : are vreun prieten, iubește 
pe cineva, a cunoscut vreun băr
bat care să ii placă ? Decepții 
pe toată linia ! Marika tratase 
cu o indiferență de-a dreptul în
grozitoare acest capitol al vieții.

Tot unchii (fratele și sora lui 
T. V.) au venit cu soluția salva
toare : „Știm noi pe cineva, e 
băiat bun — apoi, pe un ton 
conspirativ — are și el. insă, o... 
gogoriță ! Vrea să fie medic 
stomatolog și, uite — pledase 
dintr-o dată cu înflăcărare 
„tanti" — nu are cine să îl spri
jine. Dacă am găsi ceva...".

Marin Constantinescu avea 
la cei 36 de ani, abia im-
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nostru popor depune toate efor- l 
turile pentru a încheia cu re- 1 
zultate deosebite primul an al I 
actualului cincinal, se spune în ‘ 
telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de Comitetul ju- J 
dețean Suceava al P.C.R.. gin- | 
durile noastre, ale tuturor su
cevenilor se îndreaptă cu cea 
mai profundă stimă și dragos- 
te. cu nemărginită recunoștință i 
către dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. co
munistul și conducătorul model, 
patriotul înflăcărat, care vă de
dicați întreaga capacitate crea
toare și gindirea profund revo
luționară binelui și înfloririi 
scumpei noastre Românii socia
liste. destinderii, colaborării și 
păcii tn lume.

Vă asigurăm, și eu acest pri
lej. mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii suceveni sint ho- 
tăriți și în continuare să nu 
precupețească nici un efort, 
să-și dăruiască întreaga lor pu
tere creatoare cauzei nobile a 
partidului — făurirea pe pămin- 
tul scump al străbunei noastre 
patrii a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și comuniste.

REVOLUȚIA ȘTIINȚIFICĂ SI TEHNICĂ CONTEMPORANĂ
J -> -* ->

A ADUS ÎN PLINĂ ACTUALITATE

Mecanica aplicată
Sîntem contemporanii unei 

dezvoltări impetuoase a științei, 
•ehnicii, industriei, in condițiile 
in care poporul nostru este an
gajat plenar in înfăptuirea o- 
biectivelor actualului plan cin
cinal. caracterizat drept cinci- 

I naiul revoluției tehnico-științi- 
I fice, cu sarcini bine definite in 

toate domeniile de activitate, 
dar mai ales pentru aceia care 
activează in sfera creației știin
țifice și a realizărilor practice, 
in vederea înfloririi și dezvol
tării economiei noastre națio- 

i naie.
Actuala dezvoltare a produc- 

. tiei de bunuri materiale depir.- 
| de nemijlocit de progresul teh

nicii, iar acesta, la rindul său. 
' este determina: de lărgirea și 

aprofundarea cunoașterii știin
țifice a naturii. Știința și teh
nica se interferează și se ajută 
reciproc : nu se poate concepe

• o realizare importantă, intr-un 
domeniu sau altul fără această

i strînsă corelație. Interdepen
dența dintre știință și tehnică, 

| devenită astăzi factorul hotări- 
tor în însăși dezvoltarea atit a 

I științei, cit și a tehnicii, con
stituie prin aceasta latura fun- 

. damentală a revoluției științifi- 
j ce-tehnice contemporane și se
• manifestă pe multiple planuri 

și sub diverse aspecte.
In acest context, printre dife

ritele domenii ale științei, un 
I rol important 11 ocupă științele 
I mecanice. O trăsătură caracte

ristică a dezvoltării acestora o 
■ constituie procesul de diferen- 
: țiere și integrare, de împletire 
I a diverselor ramuri ale mecani

cii cu alte științe ale naturii. 
Aș menționa în acest sens meca
nica plasmei pentru a evidenția 
cit de necesară este, de pildă, 
asociația dintre mecanică și 

; electromagnetism : astfel incit 
in studiul unor asemenea feno
mene' nu se mai poate concepe 
o mecanică izolată, fără a inclu
de forțele electromagnetice sau 

i efectele termice.
• Paralel cu aceasta are loc și

pliniți o singură ambiție : 
să devină medic stomatolog ! 
Terminase liceul, urmase chiar 
o școală profesională care îl 
specializase ca... matrițer, dar, 
nu se știe, ci, bineînțeles, numai 
se bănuiește de ce, dorea să le
cuiască paradontoze, să oblo
jească diverse carii, să practice 
extracții dentare. Pînă una-alta, 
după cîteva eșecuri — șase la 
număr — de a se afla printre 
studenții Facultății de medicină, 
se resemnase sa trăiască din 
confecționarea unor obiecte „de 
artizanat", meserie rentabilă 
altfel și în care cunoștințele de 
matrițerie îi erau de mare fo
los. Intr-o dimineață, Maria 
Vincse, sora lui T.V., căreia îi 
confecționase „artistic" un cu
ier și șase scaune i-a bătut la 
ușă : „Domnu’ Constantinescu, 
fratele meu de la Arad cunoaș
te pe un profesor de la faculta
te. Plus că dispune și de ce tre
buie, ca să puteți lua meditații 
— adăugase ea — stabilind de 
la bun început premisele pentru

SOFIA SCORȚARU-PAUN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația de prietenie 

a poporului chinez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, in ziua de 15 decembrie, 
delegația de prietenie a poporu
lui chinez, condusă de tovarășul 
Ci Pin-fei. membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, secretar general 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a Republicii 
Populare Chineze, care a în
treprins o vizită in țara noastră. 
Din delegație au făcut parte 
deputați in Adunarea Națională 
a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, activiști de partid, 
de stat și pe tărim obștesc.

La primire au participat tova
rășii Nicolae Giosan. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. Aurel Duma, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Vilcu. pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R.. membru al 
Consiliului de Stat. Dumitru 
Ghișe, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Eu
gen Barbu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno- 
chineze, Vasile Șandru, adjunct 

acad. Elie Carafoli

un proces de lărgire continuă 
a ariei de aplicații ale științelor 
mecanice, acestea fiind tot mai 
mult prezente in diverse acti
vități de producție sau activi
tăți științifice nemecanice.

Astăzi se înregistrează pro
grese surprinzătoare în biologie, 
biofizică, biochimie, în care 
este implicată intr-un grad 
înalt mecanica. De aici de
rivă direcții de investigare 
noi. cum ar fi studiul curgerii 
fluidelor prin vase cu pereți 
elastici, permeabili, pentru mo
delarea circulației singelui in 
artere și vene : de asemenea, 
folosind o serie de rezultate ale 
cercetărilor de mecanică s-au 
făcut progrese uluitoare pentru 
realizarea plăminului artificial, 
a inimii și rinichilor artificiali.

Meteorologia modernă, care a 
făcut in ultimul timp un salt 
uriaș grație tehnicii spațiale, 
apelează într-o măsură conside
rabilă la aerodinamică și termo
dinamică. pentru elaborarea unui 
model matematic cit mai fidel 
al mișcării maselor mari de aer, 
ca și în studiul diverselor pro
bleme de poluare a atmosferei.

Cercetarea științifică in do
meniul științelor mecanice este 
confruntată In etapa actuală cu 
o serie de aprofundări și extin

PREMISA EFICIENȚEI

BRIGĂZII ARTISTICE:

TARIA DE A SPUNE
PROMPT

ȘI FĂRĂ MENAJAMENTE 
ADEVĂRUL

La întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier sau 
pe scurt I.M.M.U.M. din Baia 
Mare aproape 70 la sută din co
lectiv îl formează tinerii. In vii
torul apropiat, viitor în care, 
conform prevederilor, numărul 
muncitorilor de aici se va tri
pla, ponderea tinerilor va fi și 
mai mare. Cu realizările multo
ra dintre ei, cum este și firesc, 
întreprinderea se mîndrește. 
Poate fi vorba aici fie de cei de 
la ..prelucrări" din brigada lui 
Kuzka Zoltan, fie de cei din 
brigada lui Mureșan de la tur
nătorie, ori de atiția alții. Nu
mele lor sint pomenite cu ad
mirație în textele brigăzii artis
tice, după cum nu sint uitați 
nici alți muncitori — exemplu 
prin hărnicia și calitatea lucră
rilor lor. Nu se cuvine a omite 
în acest sens pe Alexandru Do- 
roș de la secția debitare ori Va
sile Trifon, Alexandru Juleș- 

de șef de secție la C.C. al P.C.R.
A fost de față Li Tin-ciuan. 

ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale dir* 
partea tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și a subliniat pre 
țuirea deosebită pe care tovară
șul Hua Kuo-fen o dă prieteniei 
româno-chineze.

Totodată, tovarășul Ci Pîn-fei 
a exprimat cuvinte de gratitudi
ne tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată, 
pentru primirea deosebit dc 
călduroasă de care s-a bucurat 
delegația în cursul șederii în 
România, apreciind că aceasta 
constituie o expresie a prieteniei 
trainice dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete 
ca. la înapoierea in patrie, să 
transmită tovarășului Hua Kuo- 
fen calde salutări și* cele mai 
bune urări de succes în întreaga 
sa activitate, precum și urări de 
bunăstare și fericire poporului 
chinez, de noi succese în edifi
carea orînduirii socialiste.

In cadrul întrevederii s-a dat 

deri determinate, pe de o par
te. de solicitările acestor disci
pline din partea altor domenii 
de activitate și. pe de altă 
parte, de progresul continuu al 
tehnicii, de realizările spectacu
loase obținute in tehnologie, în 
știința materialelor și altele.

Fără a avea intenția de a 
enumera măcar cele mai im
portante extinderi vom men
ționa preocupările legate de 
comportarea structurilor la tem
peraturi înalte și foc. găsin- 
du-se in acest sens soluții inte
resante de protecție printre care 
vom cita materialele de protec
ție umidă sau ceramica plastică 
rezistentă la peste 1 000’C. cu 
proprietăți mecanice adecvate 
materialului protejat, material 
care a făcut el însuși obiectul 
unor cercetări mecanice.

O altă preocupare de prim or
din se referă la poluarea so
noră. vibrațiile acustice avind 
un efect nociv atit asupra să
nătății oamenilor, cît și asupra 
structurilor mai sensibile. Tn a- 
ceeași categorie se includ și cer
cetările asupra zgomotului avioa
nelor supersonice și hipersonice, 
privind efectele acestuia asupra 
mediului înconjurător. Aseme
nea cercetări mecanice, abor
date în anii din urma au con
tribuit la diminuarea zgomotu
lui provocat de avionul super-

(Continuare în pag. a IV-a) 

țean și Vasile Burnbaș de Ia sec
ția forjă. Conștiinciozitatea, ca
litățile lor profesionale și mora
le oferă în bună măsură expli
cația rezultatelor de prestigiu 
ale întreprinderii, oferă, pe de 
altă parte, garanția atingerii o- 
biectivelor avute în vedere la 
această importantă unitate e- 
conomică. Firește, mai există și 
lipsuri... „Cred că — ne spune 
tovarășul Viorel Deghit. locțiitor 
al secretarului comitetului 
U.T.C. pe întreprindere — forța 
unui colectiv se vede și din ca
pacitatea de a-și recunoaște 
minusurile și erorile. Cine vrea 
să le cocoloșească, operație inu
tilă. dealtfel, dovedește lipsă 
de încredere în propriile capa
cități. în propriile resurse de a 
lichida aspectele criticabile. Din

VICTOR ATANASIU

(Continuare in pag. a LV-a) 

o înaltă apreciere cursului as
cendent al relațiilor româno-chi
neze, raporturilor de strînsă 
prietenie, colaborare fructuoasă 
și solidaritate dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

A fost exprimată dorința 
ambelor părți de a acționa și în 
viitor pentru extinderea și adîn- 
cirea continuă a schimburilor de 
delegații și a colaborării în toate 
domeniile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Chineză. Aceasta corespun
de intereselor celor două partide 
și popoare, constituie o contri
buție la cauza generală a socia
lismului, a luptei împotriva im
perialismului. pentru edificarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru pace în în
treaga lume.

In acest cadru, s-a apreciat că 
vizita delegației de prietenie a 
poporului chinez, precum și vi
zita, care are loc în aceste zile, 
a delegației de partid și guver
namentale române în R. P. Chi
neză. constituie o manifestare a 
relațiilor de prietenie și co
laborare româno-chineze.

întrevederea s-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă de caldă și tovă
rășească prietenie.

iiisemiifiri
Aflîndu-mă, ca-ntotdeauna 

cu încîntare, pe meleagurile 
Oltului, mi-a fost dăruită o 
carte frumoasă (era cît pe-aci 
să rostesc ca Arghezi — 
„cinste cui te-a scris”) mono
grafia, întocmită cu migală și 
pasiune de un colectiv, în 
frunte cu prof. Marin Stanca: 
SLATINA.

Din lipsa de lărgime tipo
grafică, citez, din păcate, doar 
cîteva rînduri din judicioasa 
lucrare, din partea sa sare se 
leagă de treptele istorice ale 
așezărilor slătinene: „...orașul 
Slatina apare documentar la 
20 ianuarie 12C8, în privilegiu] 
acordat de Vlaicu Vodă ne
gustorilor brașoveni, prin care-i 
scutește «de toată vama de la 
Slatina»...“.

Trecînd, de-a latul șl lungul 
răscolitei istorii românești, așe
zarea Slatinei — „drumul ce
rii și al mierii” (ce cobora din 
județul Olt, prin Slatina, că
tre Zimnicea, apoi peste Du
năre la Constantinopole sau la 
Veneția) orășelul, zic, de la 
malul Oltului, în cele din 
urmă, decăzuse. O moară 
primitivă, aducătoare însă de 
avuții, boiangii, luminărari și 
citeva ateliere de cojocari — 
poftim, în două vorbe „in
dustria locală” slătineană, îna
intea ultimului război mondial.

...Astăzi, la Slatina, cîteva 
mii de olteni lucrează în in
dustria aluminiului, trimițlnd 

cîntăreă 
TĂRII

în Iugoslavia, Polonia, Fin
landa, Suedia, Turcia etc. 
— cît și în Statele Unite ale 
Americii — produsele miracu
losului proces de inteligență, 
pricepere și străduință ale me
talurgiei oltenești.

Dar nu despre aceasta do
ream a vorbi. Tn inima orașu
lui. capitală județeană, s-a înăl
țat de curînd, printre blocuri 
de locuințe, blocuri-turn, și 
alte construcții în devenire, 
noua Casă de cultură a sindi
catelor (casă care, gîndesc eu, 
ar merita, cel puțin, numele 
de Palat al culturii).

Grandioasa zidire, căptușită 
cu marmură albă, cu o sală 
de spectacole — aidoma Sălii 
Palatului din Capitală — cu 
750 de fotolii confortabile, cu 
săli de balet, recepții, pentru 
simpozioane, repetiții, avind 
pînă și o foarte modernă sală 
de popice — întrece toate în
chipuirile. Marmură, stejar, ca
tifea, în cadrele unei arhitec
turi deosebit de inspirate. Tre
buie zis și faptul că destule 
teatre consacrate, de pe cu
prinsul țării, ar avea temei 
să-i invidieze pc slătineni,

Cum știm, la chemarea secre
tarului general al partidului, a 
pornit o mișcare amplă în 
toate zonele artei și ale cul
turii. Festivalul întregii suflări 
românești, intitulat „Cintarea 
României” urmează a deveni 
nu o simplă competiție repu
blicană, ci mărturisirea — prin 
artă, teatru, cîntec și grai — 
a celor mulți și harnici, a celor 
ce zidesc România comunis
mului.

Fermecat, pe de-a-ntregul, de 
acest — zic eu — Palat al cul
turii din Slatina, mă îndeam
nă gîndul unei adînci îndato
riri de care am si văzut că 
sint pătrunși tinerii slătineni: 
să se ridice, prin priceperea, 
talentul și patima lor pentru 
frumos la înălțimea acestui 
dom al culturii, care obligă si 
poruncește deveniri deosebite, 
la pragul depășit al acestor 
șase secole de istorie, împli
nite cu cinste aci, pe malurile 
Oltului lor nemuritor.

I. GRINEVICI



Inertia metalului
învinsă de priceperea omului

A INVAJA METALURGIA - LA TIMPUL PREZENT

acestui

In 
Sint

dintr-o 
râspun- 

Cu-

realizat de un colectiv

Doina Simpălean.

inginerul Tănase

vor rămîne la „In- 
sîrmei" din localitate,

mic 
electric pentru topit

..Tovarășe Stanatiev, deși fa
ceți caz de anii dumneavoastră 
care se tot înmulțesc, observ 
că. de fapt, sînteți de o tine
rețe molipsitoare". loan Stana
tiev, director general al între
prinderii „Industria sirmei" din 
Cimpia Turzii. Erou al Muncii 
Socialiste și unul dintre cei 
mai vechi conducători de mari 
unități industriale, m-a privit 
oarecum ciudat, apoi s-a întins 
către interfonul din dreapta, a 
apăsat pe un buton și pe-o cla- 
peță, chemînd la el pe cineva 
de la serviciul personal-învă- 
țămînt. In minutele următoare 
am făcuf cunoștință. scriptic, 
cu colectivul întreprinderii : 
majoritatea muncitorilor, maiș
trilor, tehnicienilor și ingineri
lor sînt tineri ; o mare parte 
dintre aceștia, chiar foarte ti
neri. Apoi, loan Stanatiev a 
continuat : „N-am prea văzut 
oameni care, în mijlocul unei 
asemenea tinerimi, să nu se 
simtă aidoma chiar și în pra
gul pensionării. Asta, una la 
mina. Intr-o ordine apropiată 
de idei, notează, ie rog frumos: 
problemele care sc cer rezol
vate zi de zi și chiar ceas de 
ceas, dar rezolvate nu oricum, 
ci în condiții cit mai bune, 
lupta cu unele situații mai di
ficile, poate și cu inerția cîteo- 
dată, cum spunea poetul, do
rința de autodepășire, raporta
tă la individ, dar și Ia colectiv, 
iată o parte din factorii de 
viață care nu-ți dau voie să fii 
altfel decit tânăr. Și încă ceva ' 
eu, ca și tovarășii mei de mun
că, sînt metalurgist. Cred că 
am împrumutat ceva de la me
tal. E vorba de rezistență și de 
capacitatea de a te căli, dar în
țeleasă la propriu. Desigur, mă 
refer nu doar la mine, ci la 
toți cei care modelează intr-un 
fei sau altul metalul..."

..Industria sirmei" din«-Cim- 
pia Turzii va intra în eurind 
în cel de-al 57-lea an de exis
tență. fiind una dintre cele 
mai vechi întreprinderi de pro
fil din tară. A produs, mai în- 
tîi. cuie și sirmă de otel moa
le. cu citeva zeci de muncitor 
fțămînzi. Astăzi se lucrează cu 
înalt randament, la parametrj. 
de calitate apreoiați deopotrivă 
îh țară și pe multe meridiane 
ale globului. în secții care, ele 
însele, pot fi considerate ade
vărate întreprinderi. 
citeva : laminorul de
laminorul de profile, 
ria de otel moale, 
de oțel tare.

de construcție și punere 
funcțiune a altor obiective. ___
în curs de construire. Muncito
rii din Cimpia Turzii le numesc 
printr-un singur cuvînt : ex
tindere. De fapt, este vorba de 
mult mai mult : o oțelărie e- 
lectrică dotată cu cuptoare de 
mare capacitate și înalt randa
ment, capabilă de operațiuni

multitudine de meserii metalur
gice. Utilajele noastre sint de 
înaltă tehnicitate, iar tehnolo
giile sint complexe și preten
țioase. Așadar, cei 2 200 de vii
tori tovarăși de muncă vor tre
bui să-și cunoască de la în
ceput foarte bine meseria. să 
fie pe potriva cerinței instala
țiilor, ba chiar s-o depășească.

unei integrări rapide a noilor 
veniți în specificul întreprinde
rii, in viața colectivului nos
tru".

La Grupul școlar metalurgic 
din Cimpia Turzii, interlocuto
rii noștri. ’ ’
Moldovan, directorul grupului, 
profesoara .
secretara organizației de bază

mare finețe și tehnicitate, 
laminor de semifabricate 

va asigura aprovizionarea 
de 

proprie ; trăgâtoria 
' de 

mai

Notăm 
-sirmă. 

trăgăto- 
 _ trăgâtoria 

J.?? cțcl fabrica de cuie,
fabrica de electrozi de sudură, 
zincatorul. trăgâtoria de me
tale neferoase. în cabinetul di
rectorului văzusem, pe pereți, 
piște planșe uriașe în 
L'eprezentînd la scară, 
păienjeniș de grafice,

Imagine dintr-un cunoscut 
grup școlar : cel al între
prinderii de autocamioane 

Brașov

Foto : GH. CUCU

de 
un 
care 
integrală a uzinei cu țagle 
fabricație 
de oțel tare, pentru sirmă 
mare rezistență, cu cele 
diverse destinații, producția in 
acest sector diminuînd substan
țial eforturile valutare ale ță
rii. Despre aceste viitoare o- 
biective s-a mai scris. Fac par
te dintre obiectivele care vor 
produce încă in acest cincinal. 
Dar ce implicații au ele. chiar 
de pe acum. în viața 
colectiv ?

Derulăm secvențe 
discuție cu factorii de . 
dere din întreprindere : 
rînd vom avea nevoie de încă 
2 200 de oameni calificați intr-«

doar oameni sintem. nu ?" Se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, tovarășul Traian 
Cismaș. adăuga : „E clar pen
tru toți că cei 2 200 vor fi ti
neri. mare parte ntecisti. La fel 
de clară este in această situa
ție și sarcina organizației noas
tre. Sint de părere, ca și alți 
tovarăși ai mei. că avem da
toria sâ ne ocupăm încă de pe 
acum de viitoarele promoții de 
muncitori, indiferent pe ce cale 
se vor califica : in școli profe
sionale. in licee de specialita
te. in școli post liceale sau aici 
in întreprindere, prin ucenicie 
la locul de muncă. Am și a- 
doptat. dealtfel, o hotărâre cu 
caracter permanent, vizind in
tensificarea acțiunilor in spri
jinul unei calificări optime, a

a P.C.R.. și pedagogul Ion Mol
dovan. îndrumător U.T.C., ne 
spun că pină în 1968 întreprin
derea putea conta pe 1 600 de 
muncitori și maiștri pregătiți 
aici, in școala postliceală din 
cadrul grupului de învățămînt. 
Pină acum. această unitate 
școlară a pregătit cadre pentru 
mai mult de 20 de întreprin
deri metalurgice din țară. în
tre care întreprinderea de oțe
luri aliate Tirgoviște, între
prinderea de sirmă și produse 
de sirmă din Buzău. întreprin
derea de alumină Slatina. în
treprinderea metalurgică Iași, 
întreprinderea ..Refractara" Al
ba Iulia și nici unul dintre a- 
cesti beneficiari n-a formulat 
'.-reun reproș la ..calitatea for
ței de muncă". în prezent, in

afară de cei care știu că după 
absolvire ' '
dustria .. ________ |
aici mai învață tineri care vor 
lucra la noile întreprinderi 
metalurgice din Beclean și Za
lău. precum și la Cluj-Napoca, 
Brașov, Pleașa. 86 de in
gineri din 
dau lecții în . _ 
vitatea elevilor în 
treprinderea școlară 
recent, și-a îndeplinit ___
anual în valoare de 1,5 milioa
ne lei), practica efectivă. în pe
rioade compacte, la „Industria 
sirmei", ^contribuie la buna lor 
pregătire.

Astăzi (cînd îmi scriu repor
tajul) a fost dat în primire e- 
levilor încă un spațiu de in
struire și producție, la trăgă- 
toria de oțel tare nr. 2 din in
cinta uzinei, dotat cu 30 de ma
șini de trefilat. Aici elevii vor 
lucra în două ture. Altă acțiu
ne : pînă la 1 februarie 1977 va 
fi terminat proiectul unui 
cuptor ’ ’ \
metal, cu o capacitate de 6.5 
tone. __ __2_ L.
condus de inginerul șef Vasile 
Lupea ; pină la 1 iulie, tinerii 
din organizația U.T.C. a între
prinderii îl vor materializa, 
după care îl vor dărui elevilor. 
Iată doar o parte din preocu
pările celor de aici.

DRAGOMIR HOROMNEA

Pleașa. 86 de
i __ întreprindere pre- 

școală, iar acti- 
microîn- 

(care, 
planul

PREOCUPĂRI

profesie 
alăturată

ju
ne 
cu

tivalului national 
„Cîntarea României", 
să-i auzim și să-â ve
dem pe copii omagi-din 

„su- 
seconda 

bucureș- 
La pomul de

prieteniei 
din toate 
tării, aici, 

vrincene. 
vom duce

ind în versuri, cîntec 
și dans viața și mun
ca poporului.

L. L.

Unde mergem in vacanță
începind din 23 de

cembrie, ne putem 
procura bilete pentru 
Homorod, dacă vrem 
să-i vedem împreu
nă, sfătuindu-se și 
instruindu-se pentru 
viitoarea activitate, 
pe pionierii locți
itori a; președintelui 
C.N.O.P. și ai pre
ședinților județeni. 
Pe „colegii" noștri de 
profesie, redactorii 
șefi ai gazetelor „Se
mafor". gazete care 
prind în raza lor de 
acțiune și faptele de 
laudă pionierești și 
pe cele care merită 
luminate cu „arma" 
criticii, îi găsim la 
București. învățînd 
cum să-și exercite 
mai bine această in
teresantă 
obștească, ___ .
celei de elev. între 
23—29 decembrie, 
trebuie să fim neapă
rat la Focșani, să-i 
vedem pe Ambasado
rii prieteniei care a- 
duc solia 
pionierești 
colțurile 
pe plaiuri

Cînd ne 
la Homorod ne vom 
opri și la Miercurea 
Ciuc. unde se întrec 
pionierii în cadrul 
„Cupei 30 Decem
brie" la patinaj vite
ză. Participarea la 
„Cupa speranțelor" 
Ia judo necesită o 
deplasare la Deva. în 
ziua de 4 ianuarie 
trebuie să fim neapă
rat prezenți la Sala 
sporturilor din Ca
pitală: se intîlnesc 
aici șase mii de copii 
— preșcolari și, sepa
rat, după-amiaza, 
pionieri și școlari — 
într-un feeric carna
val al iernii. în cele 
mai mari săli ale ora-

șelor și satelor 
țară, carnavaluri 
rori" vor 
carnavalul 
tean.__,_____
iarnă nu vom putea 
fi pretutindeni fiind
că se organizează mii, 
zeci de mij de ase
menea serbări con
sacrate lui Moș Ge- 
rilă, care va împărți 
daruri copiilor, totali- 
zînd 116 milioane lei 
alocate de stat aces
tei sărbători. Cînd 
vor fi cu plugușorul 
la urat de An Nou, 

noi succese în 
că 
fie 
ca- 
ac-

cu 
muncă, vom ști 
pionierii se află 
Ia întreprinderile 
re le patronează 
tivitatea de învățare 
a unei meserii, fie 
acasă la oamenii cei 
mai harnici din în
treprinderi și de pe 
ogoare, la dascăli... 
Și, în nici un caz nu 
vom putea lipsi de la 
pasionantele întreceri 
artistice care vor a- 
vea loc pe scenele 
școlilor și ale locali
tăților în cadrul Fes-

La taberele de o- 
dihnă — Păltiniș, 
Fîntînele, Șanta, Bî- 
lea Lac — care-și vor 
deschide în curînd 
porțile se fac ulti
mele retușuri pentru 
ca elevii care vor so
si aici să se bucure 
de condiții de caza
re optime, să li se o- 
fere un program cul
tural-artistic variat 
și de calitate.

Tovarășa Maria 
Stancoviei, secretar 
al comitetului 
dețean U.T.C., 
spune : „Odată 
începerea vacan
ței se va da și startul 
acțiunii „Pe urmele 
eroilor căzuți în lup
ta pentru indepen
dență". Liceele vor 
organiza excursii pe 
traseele istorice ale 
luptei pentru inde
pendență, iar cunoș
tințele acumulate cu

acest prilej vor fi 
confruntate într-un 
concurs pe județ. în 
cadrul fazei de ma
să a Festivalului 
național „Cîntarea 
României", toate șco
lile vor susține spec
tacole eșa’cnat, în 
fiecare seară cîte u- 
nul, pe scenele pro
prii sau ale caselor 
de cultură, avînd ca 
invitați colegi 
celelalte școli, 
cietatea literară „Ra
du Stanca" invită 
la Sibiu la o întâlni
re cu poeți și proza
tori cunoscuți pe toți 
tinerii îndrăgostiți de 
literatură. La nive
lul județului, se va 
organiza o sesiune 
de comunicări „Să 
cunoaștem istoria ți
nutului natal", urma
tă de un mare spec
tacol artistic și o ex
poziție de artă plas
tică și fotografii 
„Creștem odată cu 
țara". în tabere, va 
răsuna în curînd 
startul în tradiționa
lele întreceri de schi, 
iar serile vor apar
ține întâlnirilor cu 
comuniști din între
prinderile județului, 
convorbirilor cu oa
meni de știință și 
cultură, cenaclurilor 
literare, dansului și 
muzicii. Bineînțeles, 
în taberele de mun
te, în orașe și comu
ne momentul culmi
nant îl va constitui 
Revelionul cu surpri
zele sale.

MONICA 
ZVIRJINSCHI

ozalid 
într-un 
etapele

PUTEM CITI RAPID?
răspunde ing. Pompiliu Munteanu

inițiatorul unui curs practic de citire

„Secolul vitezei". Folosim ex
presia aceasta pentru a de
monstra transformările care au 
loc in viața economică, socia
lă. spirituală, dintr-un veac de
finit prin explozia informațio
nală. Trebuie să citim mult. 
Foarte mult. Să ne organizăm 
foarte riguros timpul. Există 
posibilitatea să citim mai re
pede ? De 3—I—5 sau chiar 6 
ori mai rapid decit o facem a- 
cum ?

Istoria a oferit modele de per
sonalități care, fără a urma 
cursuri speciale, pe bază de au
toinstruire. au ajuns la o vite
ză mare de citire. Napoleon, 
bunăoară, citea 2 000 de cuvinte 
pe minut. Balzac a ajuns la 
4 000 de cuvinte. într-o jumă
tate de oră Balzac a citit ro
manul lui Dostoievski „Idio
tul", Jean Jacques Rousseau, 
Pușkin, John F. Kennedy sint

citeva dintre personalitățile 
care au citit foarte rapid litera
tură. politică, presa etc. Rapi
ditatea cu care Nicolae Iorga 
parcurgea o pagină, o carte 
este probabil larg cunoscută.

Sigur, aceștia au fost oâmeni 
excepțional dotați. Tn același

TEHNICI 
NOI

timp, oameni care au dovedit o 
voință pentru a-și perfecționa 
capacitatea de citire. Oricine în
să poate citi rapid. Nu. nu este 
o apreciere gratuită, ci o certitu
dine. în cadrul cursului de citi
re rapidă organizat la Univer-, 
sitatea populară municipală 
Arad, noi am obținut următorii 
parametri.

Numele 
și prenumele Profesia

Viteza de citire 
inițială 

cuv/mln.

Viteza de citire 
la absolvire 

cuv/min.

Lucia Sorin elevă 180 890
Doina Codos elevă 300 1 122

Ludovic Bâbuț Inginer 118 1 440
Cornel Dreucean geolog 193 1 040

Ștefan Tămaș sudor 222 1 250

Recomandate
expres

din Arad
rapidă 0 INIȚIATIVĂ

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE

Umorul e un lucru foarte mare
VERNISAJ
ÎN LICEU

Firește, una din cele mai di
ficile pagini ale oricărei reviste 
serioase este aceea de umor. 
Țin minte că printre primele 
sancțiuni pe care le-am indu
rat ca ziarist, la „Revista ele
vilor", a fost privarea de drep
tul de a glumi, două săptămîni. 
Două săptămîni n-am avut voie 
să spun și să aud glume. Fiind
că. am redactat, pentru numărul 
sfirșitului de an, o „pagină foar
te înapoiată de umor". Băiat 
vesel, pe vremea aceea, n-am luat 
cu gravitatea necesară^ aceas
tă caracterizare mohorită a re
dactorului șef, ba chiar am puf
nit in ris. Eram convins că re
dactorul șef glumește : ce-i aia 
o pagină de umor înapoiat ? 
umorul e umor, dacă te face 
să mori de rîs, e bine, nu ? „Nu, 
am murit, dar nu de rîs... la 
muncă, leneșule !", mi-a răspuns 
scurt mai marele redacției și fără 
altă explicație, mi-a ars sancțiu
nea de mai sus pe care am e- 
xecutat-o fără de crîcnire dar și 
fără de umor. De mic n-am 
glumit cu pedepsele. Mai preci
zez că redactorul acela șef a 
preferat ca revista să apară lip
sită de pagina veselă decît să 
publice glumele, spiritele și ca
lambururile mele, e adevărat, de
loc muncite. Cum erau acele 
„bancuri" ? — mă veți întreba, 
curioși, pe bună dreptate, în nu
mele epidemicei curiozități ca
re cere să-i spui un banc, fie, 
vai, și prost... Sînt de atunci 
30 de ani. Mai poți ține minte 
glume din urmă cu 30 de ani ? 
Ei, bine, mă credeți sau nu, fără 
să le țin bine minte, vă pot. da 
citeva mostre exacte.

„Profesorul : Dați exemple de 
corpuri geometrice. Elevul : Cor
puri geometrice? Prisme, cilindri, 
conuri, piramide, temple",.. 
E bună, nu ?, să mori de rîs, 
vorba mea... Sau : „Rică : Tată, 
azi am fost primul care a răs
puns la fizică. Tata : Bravo ! Și 
ce te-a întrebat ? Rică : Cine 
n-a învățat pentru azi?" „Cui i 
se par prea lungi, iată mai scur-

de Radu Cosașu

te : „Petrică ? — Da. — Dormi?" 
„Cu mine nu-ți merge, să știi : 
ori vorbești, ori taci ..Cind 
am văzut ce tîrziu e. mi-a sfat 
ceasul...". ..Pentru cine nu a mu
rit încă de ris — mă obsedează 
ideea că umorul e o ..proble
mă de viață sau de moarte" — 
adaug citeva poante intelectua
le. cum stă bine unor liceeni : 
„Ionel : Tată, ce înseamnă Cris- 
tofor Columb ■ (1451—92). Tata : 
Probabil numărul lui de tele
fon !". „Bunicul (arătînd nepo
tului o , copie după Venus din 
Millo) : Privește și ia aminte 
cum vei ajunge dacă îți vel mai 
roade unghiile"... Tata și buni
cul vi se par prea nătîngi ? a- 
vem și cu socri — că doar n-o 
să ne încurcăm într-un „speci
fic" școlar. De pildă: „Cum poți 
să ceri mina fiicei mele cind 
ești plin de datorii ? — Cunoaș
teți altă soluție ?"... în 
citeva calambururi — că 
om să nu fi scris 
„I s-a pus un nod 
gît". „Cine fură azi 
ne mănîncă „salată 
„De ce unii poeți
fi atit de sofistricați ?"...

‘.tr

sfîrșit, 
nu e 
ceva : 

în
așa 

gordian 
un ou, mîi- 
de boeuf". 
moderni or

Cum am făcut să vi le pre
zint „vii și naturale" — e rim- 
plu : toate aceste ..vorbe de spi
rit* n-au murit in pagina aceea 
aruncată la coș de redactorul 
meu șef din *48... (nu neg câ eu 
aveam citeva mai bune, după 
cum și in paginile citate astăzi 
Se poate găsi. rar. cite o vorbă 
mai acătării, de pildă : „priete
nul la nevoie se cunoaște ce po
sibilități materiale are"...) E cu
rios însă ce viață lungă are hu
morul netot, vulgar si tras de 
păr. Bancuri înapoiate și leneșe 
rău în hazul lor. cu socri, soa
cre. dantiști și gâgâ se pervt
ează din om prost in om prost. 
Dar de ce tocmai revistele șco
lare sâ le păstreze intacta me
moria ? Nu mai există redactor 
șef ca al meu. de pe vremuri, 
care sâ sancționeze pe făptuito
rii de glume proaste ? Mi se 
va spune, de cite un profesor 
mai grijuliu cu „copiii", că puțin 
umor nevinovat nu strică. Nu 
strică, numai că cel care-l prac
tică nu e niciodată nevinovat... 
în sfirșit, la muncă, tineri umo
riști ai liceelor ! Lăsați in pace 
bunicii cu glumițele lor stră
vechi ! Cind mă gindesc numai 
cite — mult — puține teze și ex
temporale vă așteaptă să le de
pistați modernele și gogonatele 
enormități, tristețea mea hoho
tește de bucurie...

La Liceul „Independența" 
din Sibiu, avem ocazia să 
asistăm la un vernisaj mai 
puțin obișnuit : expun elevii 
liceului aflați la prima lor 
manifestare de acest gen. 
Dintr-un număr mare de lu
crări, juriul, alcătuit din 
profesori de specialitate. a 
selecționat 51. Reținem citeva 
lucrări de certă valoare ar
tistică : .„Atacul" realizat de 
Augustin Sava, din anul III. 
„Asaltul redutei" semnat de 
Adrian Georgescu, din anul 
I. „Peisajul din actualitatea 
socialistă a țării", aparținind 
lui Florin Lutic din anul I. 
E interesant de adăugat că 
o bună parte dintre elevi, 
?are și-au văzut lucrările se
lecționate pentru această ex
poziție, și-au descoperit abia 
acum, cu uimire, talentul. A- 
cesta este de fapt și scopul 
acțiunii noastre — ne spune 
Damian Dicoiu, îndrumătorul 
organizației U.T.C. Avem 
peste 1 000 de elevi, veniți 
din mai multe județe ale 
țării și ne-am zis că așa cum 
sint talentați la muzică 
dans, e imposibil 
printre ei și unii 
dini la desen.

și 
să nu fie 
cu aptitu-

M. V.

La prima vedere aceste rezul
tate par de domeniul fanteziei, 
dar ele sint reale și repet sint 
rezultatul voinței, al exercițiu
lui.

— în unele țări există insti
tuții specializate unde se pre
dau cursuri de „citire dinamică* 
absolvite de sute de mii de oa
meni. Cea mai apreciată meto
dă este a Evelinei Wood din 
Statele Unite, care asigură ci
tirea rapidă și însușirea con
ținutului lecturat. Secții ale in
stitutului întemeiat de ea e- 
xistă în peste 200 de orașe ale 
S.U.A. La noi cursul constituie 
o noutate și aș dori să subli
niez că ideea organizării lui a 
găsit multă solicitudine din par
tea forurilor competente și mult 
interes în rîndul tinerilor. Pen
tru elevi și studenți însușirea 
principiilor citirii rapide are o 
importanță deosebită. Același 
lucru pentru profesori, diferite 
categorii de intelectuali, scrii
tori, ziariști etc. Mă gindesc că 
s-ar putea organiza asemenea 
cursuri la casele de cultură, ca
sele pionierilor. în cluburile e- 
levilor și studenților și chiar 
în cămine unde tinerii petrec 
multe ore împreună

Se pune întrebarea clasică : ce 
anume împiedică, in momentul 
de față, citirea rapidă, și care 
sînt principiile pe care trebuie 
să și le însușească cei ce do
resc să atingă performanțe in 
citirea rapidă.

Sînt mai multe cauze, stu
diate de diverși oameni de ști
ință. între acestea „bariera so
noră". Se spune că japonezii ci
tesc cu ochii pe cînd europe
nii cu urechile. Paradox ? Nu. 
Sistemul european al scrisului 
este unul fonetic și nu al de
senului. De aceea citind.

mai degrabă auzim decît ve
dem. Unii citesc mișcînd -bu
zele. dirijind informația pe 
canalul auditiv și nu pe cel vi
zual. Alții repetă textul 
„limbaj intern". Așadar, 
novată de încetineala cu 
citim este „fonetizarea".
rea auditivă. Ca să citim ra
pid și putem citi rapid, trebuie 
să citim vizual, să nu percepem 
litere, silabe sau cuvinte, ci — 
direct — imaginile și noțiunile 
pe care ele le reprezintă.

O a doua cauză o constituie 
unghiul vizual mic al privirii 
noastre. Cind citim. privirea 
noastră fixează ocular fiecare 
cuvînt. Mișcăm capul sau pri
virea în plan orizontal, de-a 
lungul fiecărui rînd. Din aceas
tă mișcare alternativă 
cea de la stingă spre 
este activă. Cealaltă

în 
,vi- 
care 
citi-

numai 
dreapta 
este o 

mișcare in gol, deci pierdere de 
timp. Important este să mărim 
urghiul vizual al privirii noas
tre. încercați să fixați privi
rea la mijlocul lățimii paginii 
și veți putea citi întreg rîndul. 
Citirea nu va mai fi orizontală, 
ci verticală ceea ce va face să 
crească mult viteza de citire.

în sfirșit o a treia greutate 
care trebuie învinsă este im
posibilitatea de a reține și me
mora textul la prima citire. 
Problema poate fi rezolvată 
exerciții și antrenamente 
văzute și în curs.

A citi lent înseamnă a 
atent ? Se obișnuiește să 
spună așa. dar părerea

SCRISOAREA SĂRTĂMÎNII.
Prin rîndurile pe care vi le scriu vreau să-mi spun o părere. 

Găsesc că toți bătrînii noștri sint niște oameni minunați. 
Foarte multe putem învăța noi, nepoții lor, ascultîndu-i po- 
vestindu-și trecutul. Moș Pahonțu, om bătrin de la noi, are 
un fel de hiriială in piept. A început să ne spună cum a 
trecut el cu Murga prin focul nemților.

„Neapărat trebuia să duc biletul. îi purtam la piept. Cînd 
am ajuns aproape de nemți J-am împăturit pină s-a făcut 
cit un dumicat de piine. L-am pus in gură și-1 țineam strîns. 
înainte să pornesc mi-am sărutat calul. Am luat-o agale. 
Bariera nemților era la locul ei. Am simțit mișcare la cuibul 
lor. Am ocolit. Murga mă asculta. Gonea ca nebună. Un sin
gur glonte m-a ajuns. Tn pulpă. Dar mi-am făcut misiunea.

O singură dată am plins de cînd mă știu, ne spunea mai 
departe Moș Pahonțu. Anul trecut. Ardea casa lui Hoinaru. 
O casă bătrînească. Vedeam cum ard florile cuvionului. Fă-

greșită. Unele cercetări de pi
nă acum au dovedit că cei care 
citesc rapid înțeleg în același 
timp mai bine cele citite. In 
realitate, cel care citește lent 
nu-și folosește integral posi
bilitățile de asimilare ale creie
rului. Cititorul rapid citește

cu atenție, concentrat. acordă 
atenție aspectelor principale, 
puterea de asimilare este 
mare.

Aceste greutăți pot fi înlă
turate. Am început prima serie 
a cursului cu 15 oameni, în 
cea mai mare parte tineri și am 
ajuns la 50. Este primul curs 
de citire rapidă din țara noas
tră. Cursul durează trei luni. 
In fiecare săptămînâ se I 
cîte 4 ore și o dată pe lună 
completează un chestionar 
să urmărim modul în care 
fost însușite principiile. Sînt 
laborate metode practice și 
xerciții care cer, firește, 
trenamente zilnice, 
transformarea citirii auditive în 
citire vizuală ; mărirea un
ghiului vizual de citire prin 
educarea vederii periferice și 
dezvoltarea memoriei vizuale de 
percepție și a capacității de a 
memora textul la prima citi
re. Noi am preluat o seamă de 
materiale din reviste și publi
cații din țară și străinătate, 
le-am experimentat și sistema
tizat în cadrul cursului orga
nizat la Universitatea popu
lară a municipiului Arad, le-am 
completat cu noi exerciții 
metode care s-au dovedit 
cesare.

Nu este lipsit de interes 
ilustrăm 
principii, 
referă Ia 
zual.

Să ne 
piramidă.

ȘCOLARA 
ANULATĂ DE

mai

țin 
se 
ca 
au

: e-
e-

. . an-
Urmărim

și
ne-

unul din cele trei 
Să zicem cel care se 
mărirea unghiului vi-

închipuim următoarea

3
47

49
22

75
39

86
29

91
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

8
34

52
71

11
26

87
55

12
62

Nu este un joc de copii, 
ci un exercițiu. Lucrurile 
nu sînt deioc complicate. Fi
xați privirea pe cifra 
țați-o să cuprindă și 
două. Dacă ați văzut 
trei cifre faceți același 
rîndul următor și așa 
parte. După 2 săptămîni de 
antrenament (zilnic cite 10 mi
nute) unghiul vizual va fi foar
te mare. Va crește considerabil 
viteza de citire. Cursul 
prinde 22 de exerciții. Eu. 
ales unul singur, poate cel 
la indemîna fiecăruia.

1 și for- 
celelalte 

clar cele 
lucru cu 
mai de-

VALENTINA AROȘCULESEI,

cute de tata și de mine. Tata a fost mare meșter de case. 
Cind le-am făcut, eu eram mic. Ne-am chinuit mult. Stăteam 
lingă tata și-mi comanda :

„Dă-mi dalta !“
„Ia continuă tu mai departe aici".
„Dă-mi fierăstrăul".
„Dă-mi plosca să mai iau o gură de apă".
Cum să nu plingi cind arde un lucru la care ai muncit 

și tu ?
Ș-apoi să știți că om adevărat e acela care plînge, cînd 

arde-o casă bătrînească. în război mi-am pierdut piciorul. 
Dar n-am plins. Din contră. Am rîs cînd la puțin timp aflam 
că-i bătusem măr pe nemți. Dar cînd arde-o casă bătrî
nească, plîng".

clasa VIH, Școala aenerală Borolea, Botoșani 
•I /

In 1976, MINITEHN1CUS a avut in țară 50 000 de prieteni buni.
Iată-i pe cițiva dintre ciștigătorii bucureșteni ai celei de a IX-a 

ediții a tradiționalei întreceri, la festivitatea dedicată lor.
Foto : CONSTANTIN POPESCU

BIROCRATISM
Pină nu demult, elevii Liceului 

industrial de alimentație publică 
din Cluj-Napoca aveau, după 
cum notăm la direcțiunea lui. o 
microintreprindere școlară de 
profil — restaurantul „Metropol" 
— unde, pe bază de plan eco
nomic, aveau posibilitatea să se 
specializeze încă din anii școlii 
în arta culinară, ca și in buna 
servire. Precizăm că unitatea 
„Metropol". deservită de elevii 
amintiți, este foarte apreciată de 
consumatori, ceea ce a determi
nat mereu depășirea substanțială 
a planului de încasări. Iată insă 
că, începind din acest an școlar, 
cind se pune un accent sporit 
pe activitatea practică, producti
vă, a elevilor, inclusiv in ate
liere și microintreprinderi pro
prii, direcția comercială a Consi
liului popular județean Cluj a 
hotărît să ia „Metropolula și să-l 
înglobeze din toate punctele de 
vedere comerțului, în ideea că 
aici deverul este in creștere. 
Nu-i vorbă, elevii pot lucra și 
acum la ..Metropol", dar nu se 
mai conduc ei înșiși, nu mai au, 
aceeași tragere de inimă și, ceea 
ce ni se pare mai grav, un/ii os
pătari și șefi de sală abuzează 
tot mai mult de „șefie" și „ani 
de muncă" pentru a-i reține pe 
elevi în local, deseori pină noap
tea tîrziu, la ora închiderii, mai 
cu seamă cind au loc nunți sau 
alte mese comune, deși este bine 
știut și aici că elevul trebuie să 
se afle în internat la ora 20 30, 
a doua zi avînd cursuri de la 
care nu e normal să lipsească, 
încă o precizare : în celelalte lo
calități din țară in care își des- 
fqșoară activitatea licee indus
triale de alimentație publică cu 
microintreprinderi proprii, di
recțiile comerciale au găsit, de 
cuviință că nu e cazul să rivneas- 
că la bunul altuia. în prezent, 
direcțiunea liceului din Cluj-Na- 
poca face demersuri pentru a 
reintra în posesia microîntre- 
prinderii „Metropol". Credem că 
merită să li se dea „satisfacție".

Iată însă și punctul de vedere 
al Direcției comerciale a consi
liului popular județean, făcut 
cunoscut de către tovarășul di
rector Tompa Ștefan : „Conform 
Decretului 162 din 1973. pe lista 
întreprinderilor comerciale din 
județ n-a figurat oficial 
și microintreprinderea „Metro
pol". Noi am considerat-o întot
deauna unitate subordonată di
recției comerciale, am dat-o în 
primire liceului doar temporar, 
iar preluarea sa mai pregnantă 
de către direcție s-ar putea 
numi intrare in legalitate". 
Oare trebuie să înțelegem că 
pină acum producția și servirea 
s-au realizat aici de către elevi 
ilegal ? Și, dacă prin absurd ar 
fi fost așa. de ce preluarea ,pnai 
pregnantă" se face acum, cind 
„Metropolul" elevilor e toarte 
cunoscut și cînd. se știe, micro- 
intreprinderilor școlare, indife
rent de profil, li se acordă in 
1976 mult mai multă atenție de- 
cit in anii trecuți...

D. H.

Redactorul paginii: 
LUCREȚIA LUSTIG



>

)

ÎN INDUSTRIE
Sarcină permanenta

pentru munca tinerilor din construcții

REDUCEREA
CONSUMURILOR
DE MATERIALE

Consfătuirile de 
au avut loc în luna 
cu cadre din proiectare și con
strucții industriale au relevat
noi sarcini privind îmbunătăți
rea activității de construcții,
reducerea cheltuielilor de reali
zare a obiectivelor industriale 
și sociale. Cum e firesc, înde
plinirea acestor sarcini trebuie 
să stea mai mult decît pînă 
acum nu numai în atenția pro- 
iectanților, ci și a organizațiilor 
U.T.C. din construcții. Ca o do
vadă aș vrea să amintesc iniția
tiva „Să lucrăm o zi pe lună cu 
materiale economisite" care a 
condus, la 
nostru, la 
prevederile 
acest an, a
600 tone ciment, 1 000 toneme-, 
tal, 200 mc lemn, 1.4 milioane 
mp material hidroizolant, 500 
tone benzină, 200 tone motori
nă. în această direcție, o preo-

lucru care 
septembrie

care 
nivelul trustului 

realizarea, față de 
normativului, în 

unor economii de

50 de noi
sortimente

cupare deosebită au manifestat 
brigăzile de tineret conduse 
loan Covrig, loan Puiu, 
Hota, Valentin Petho, 
Puskas și alții. Numai 
singur obiectiv, aflat 
în plină construcție, 
ciștii din organizația condusă 
de Marcel Sabău au economisit 
peste 20 tone fier beton. Poate 
tocmai aceste rezultate consti
tuie un bun argument al cerin
țelor formulate cu ocazia con
sfătuirilor amintite, de valorifi
care a tuturor rezervelor exis
tente în unitățile de construcții, 
de perfecționare a tehnologii
lor, de introducere in producție 
a celor mai noi metode de 
lucru.

Fără îndoială, problema eco
nomiilor de materiale rămîne 
în continuare ca una din sarci
nile prioritare și uteciștii noștri, 
organizația U.T.C., acționează 
pentru transpunerea ei operati
vă în practică. Această respon
sabilitate ne revine nu numai 
nouă, constructorilor, ci tuturor 
factorilor implicați In realiza
rea investițiilor, respectiv, pro- 
iectanților și beneficiarilor. De 
aceea, o conlucrare strînsă cu 
organizațiile de tineret 
stitutul de proiectare și 
ale beneficiarilor nu 
să-și arate eficiența.

Desigur, acum preocupările

de 
Vasile 
Zoi ta n 
la un 
acum 
ute-

din in- 
cu cele 
întirzie

de materiale
de construcții

în cursul acestui an. în in
dustria materialelor de con
strucții au fost introduse în 
fabricație 50 de noi sorti
mente. Au fost produse, 
printre altele, panouri cera,- 
mice mari pentru locuințe, 
panouri din beton celular 
autoclavizat. elemente des
părțitoare pentru interiorul 
garsonierelor și apartamen
telor. realizate într-o varia
tă gamă coloristică, și plan- 
șee pentru diverse tipuri de 
clădiri. Cele mai semnifica
tive realizări pe linia diver- 

ob- 
ma- 
Ro- 
fa-

produse ceramice 
și Sighișoara, 
acțiune s-a mate- 
importante avan-

Clasificării producției le- 
" ținut întreprinderile

î-au 
ținut întreprinderile de 
teriale de construcții din 
man. Călărași și Deva, 
brici le de 
din Lugoj

Această 
rializat în 
taje de ordin tehnic și eco
nomic : îmbunătățirea aspec
tului estetic al construcțiilor 
de locuințe, sporirea gradu
lui de funcționalitate a spa
țiilor de locuit din garsonie
re și apartamente, precum și 
reducerea timpului de con
strucție.

noastre se îndreaptă spre con
strucțiile ce vor începe in anul 
viitor.

Efectul gindirii și studierii 
comune, de către specialiști și 
proiectanți a viitoarelor 
tive este obținerea 
fază de proiect, a 
stanțiale economii.

obiec- 
incă din 

unor sub- 
Astfel, la 

Stația de intreținere-auto din 
Tg. Mureș se vor economisi 870 
tone ciment și 12 tone metal ; 
la dezvoltarea capacității de 
producție de la I.P.L. „23 Au
gust" — 149 tone ciment și 26 
tone metal : la depozitul frigo
rific de la Reghin 232 tone ci
ment și 28 tone metal ; la ate
lierele Cooperativei meșteșugă
rești din Sighișoara 188 tone ci
ment și 58 tone metal și altele.

Pentru stimularea interesu- 
direcția

stimularea 
lui tuturor tinerilor in 
căutării de noi soluții 
nomisire a materialelor 
strucții, în organizații 
acționa în continuare 
popularizarea fruntașilor 
cadrul întrecerii „Tineretul, fac
tor activ în realizarea cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice".

I r

LA PANOUL DE ONOARE
pentru 

din

NICOLAE MUICA.
secretar al Comitetului U.T.C. — 
Trustul de construcții montaj 

Mures

Printre tinerii fruntași de la întreprinderea „1 Mai" Ploiești 
se numârâ și Nicolae Zidârescu, de la secția reparații ma
șini. Prin calitatea deosebita a1 lucrărilor, utilajele pe care 
le are in primire răspund întotdeauna solicitărilor de 

producție.

i
Fotografia : GHEORGHE CUCU
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CALIFICAREA CADRELOR
problemă a întregului colectiv de muncă

Obiectiv prioritar: CREȘTEREA
FERTILITĂȚII TERENURILOR

In acest cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, în ansamblul 
măsurilor de modernizare a 
agriculturii se înscriu și am
plele lucrări de îmbunătățiri 
funciare. S-au deschis noi șan
tiere de amenajări pentru iri
gații, îndiguiri și desecări și pen
tru combaterea eroziunii solu
lui. In acest context, continuînd 
o mai veche tradiție a partici
pării tinerilor de la sate la dez
voltarea și consolidarea unități
lor agricole, organizațiile U.T.C. 
au luat in regie proprie efectua
rea unor sisteme de irigații, a 
altor lucrări necesare sporirii 
gradului de fertilitate a pămîn- 
tului. Exemplul Șantierului na
țional de la Giurgiu-Răzmirești, 
unde lucrările au fost încheiate 
cu succes, sau al Șantierului na
țional Nedeia-Măceșu, recent 
deschis, sînt o mărturie eloc
ventă a resurselor și capacități
lor de care dispun tinerii în 
acest domeniu hotăritor al in
tensificării agriculturii. Ne pro
punem să prezentăm cîteva con
cluzii privind modul de organi
zare și rezultatele obținute pe 
șantierele tineretului de îmbu
nătățiri funciare.

Modul in care au acționat ti
nerii din județul Olt în acest 
an se distinge de la bun în
ceput prin eficiența deosebită 
și simplitatea lucrărilor. Au fost 
irigate circa 720 hectare prin 
crearea de acumulări în spatele 
unor baraje simple, sau chiar in 
gropi adîncite unde se strînge 
excesul de apă din perioadele 
cu precipitații abundente. Colec
tive de specialiști au identificat 
suprafețele posibile de irigat, 
indicînd, totodată, metoda teh
nică cit mai simplă și pretabilă 
soluțiilor gospodărești de lucru, 
urmind ca apoi echipele de ti
neri să treacă la acțiune. Volu
mul mic de lucrări oferea con
diții ca munca să se finalizeze 
în 4—5 zile. Terenurile unității 
cooperatiste din Stoicănești și 
ale întreprinderii agricole de 
stat Sîmburești au beneficiat de 
astfel de lucrări. Cu ajutorul 
motopompelor, irigațiile au fost 
extihse și pe zonele în panta. 
Prin caracterul local al amena
jărilor, intervenția tinerilor s-a 
manifestat ca o acțiune directă 
și concretă.

Pentru că în sistemul Bunget- 
Nucet-Văcărești din județul 
Dîmbovița amenajarea pentru

irigații implică lucrări de va
loare deosebită, de înaltă spe
cializare, șantierul județean or
ganizat aici a necesitat unele 
eforturi suplimentare. Astfel, ti
nerii s-au angajat să lucreze in 
poligonul de dale, unde s-a în
ființat o tabără de muncă pa
triotică, în serii de cîte două 
săptămîni. în perioada 5 apri
lie—15 iulie, seriile au fost al
cătuite din tineri aparținînd co
munelor învecinate și unităților 
industriale tîrgoviștene. O zi pe 
săptămină a fost prezent efec
tiv la muncă activul din apara
tul județean al U.T.C. în perioada

Pe șantierele 

tineretului

de vară a fost organizată mun
ca patriotică a elevilor aflați în 
vacanță. Graficele întocmite pri
vind asigurarea forței de mun
că in toate perioadele au fost 
respectate, iar volumul de lu
crări nu a fost realizat în între
gime din lipsa materialelor și a 
deselor defecțiuni înregistrate la 
utilaje. Iată, așadar, unul din 
motivele care au afectat serios 
buna desfășurare a lucrărilor pe 
șantierele tineretului, nu numai 
din Dîmbovița, ci și din alte ju
dețe. Nu e suficientă o bună or
ganizare a șantierului din par
tea tinerilor, în condițiile com
plexității amintite, ci și o cola
borare strînsă cu întreprinderile 
de specialitate care concură la 
realizarea amenajării. Cu atît 
mai mult este necesar acest lu
cru cu cît tinerii nu se anga
jează să efectueze decît o parte 
din lucrări, de cele mai multe 
ori fără un grad de dificultate 
deosebit din punct de vedere al 
specializării .
aceea, este obligatorie încheie
rea unui contract ferm între în
treprinderile antreprenoare și 
organizația U.T.C. în care să fie 
prevăzute obligațiile și îndato
ririle reciproce ale celor doi 
parteneri. Că se poate așa, că 
nu există nici un fel de dificul
tate în acest mod de acțiune o

profesionale. De

demonstrează șantierul județean 
Hotarele-Ilfov, unde părțile par
ticipante, respectîndu-și angaja
mentele, au realizat o impor
tantă lucrare de irigație. La fel 
au procedat și organizațiile 
U.T.C. din județul Alba, la Cis- 

•nădioara și Visa-Loamneș. Aici, 
din ansamblul amenajărilor s-au 
efectuat drumuri și rigole, lu
crări de artă, bazine de refu
lare, împrejmuiri și plantări de 
pomi în volume precis delimi
tate. Dealtfel, pe ansamblul ju
dețului față de 150 hectare plani
ficate cu indiguiri-desecări, s-au 
realizat 196 ha, contribuția 
nevilor sporind de la 15 000 
prevăzuți inițial, la 51560 
Desigur, în ultimă instanță, 
loarea financiară nu este __
mai importantă, dar și aceasta 
trebuie determinată exact pen
tru aprecierea contribuției efec
tive. a muncii tinerilor.

Exemplele șantierelor sînt, 
bineînțeles, mult mai numeroa
se, fiecare avînd un anumit spe
cific de acțiune, dar același scop 
comun: creșterea fertilității pă- 
mîntului. La fel de adevărat 
este însă și faptul că pe lingă 
realizarea unor lucrări de ma
ximă eficiență, in unele situa
ții se înregistrează formalism în 
organizarea șantierelor de mun
că patriotică, stabilirea unor 
obiective minore și fără efect 
in ameliorarea pămîntului. Adu
cem în ■ • •
U.T.C. de 
pecte, nu 
mai sus 
ales pentru faptul că acum este 
perioada cea mai propice desfă
șurării unor ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Deși la 
această dată întreprinderile spe
cializate și-au stabilit obiecti
vele concrete ale viitorului an 
— înțelegînd prin aceasta nomi
nalizarea lucrărilor și a volu
mului de muncă, locul de des
fășurare a acțiunilor — puține 
sînt acele organizații U.T.C. care 
și-au prevăzut în planurile lor 
de activitate preluarea unor 
obiective proprii. Așa, de exem
plu, urmărind planul de muncă 
al organizațiilor U.T.C. dintr-o 
serie de județe ca Teleorman, 
Constanța, Iași, Mehedinți, Vas
lui și Dolj, nu am întîlnit nici 
un fel de preocupări in acest

ti- 
lei 
lei. 
va- 
cea

atenția organizațiilor 
la sate asemenea as- 
numai din motivele 
menționate, dar mai

Sarcinile de plan mult sporite 
pe care le are de îndeplinit în 
actualul cincinal colectivul de 
muncă de la întreprinderea de 
construcții montaj nr. 1 Bucu
rești. impun valorificarea la ma
ximum a tuturor rezervelor in
terne, găsirea soluțiilor optime 
pentru realizarea ritmică, lună 
de lună, a tuturor indicatorilor 
economici. Una din problemele 
deosebit de importante ce tre
buie plasată in centrul preocu
părilor întregului colectiv de 
aici, o constituie asigurarea ne
cesarului forței de muncă, pre
gătirea și ridicarea nivelului de 
calificare a cadrelor. Intr-ade- 
văr. la I.C.M. 1. unitate cu fru
moase tradiții — recent s-au a- 
niversat 27 de ani de la înfiin
țare — se poate vorbi, pe bună 
dreptate, de o autentică experi
ență în recrutarea și pregătirea 
profesională a cadrelor. Afirma
ția noastră are ca suport o re
centă analiză efectuată la aceas
tă întreprindere. Am constatat, 
cu acest prilej, că muncitorii ca
lificați, în totalul muncitorilor, 
dețin o pondere de 83,4 la sută. 
Acest procent, ținind seama de 
specificul unității, poate fi con
siderat ca o însemnată realizare.

„Calificarea, policalificarea și 
perfecționarea cadrelor pe șan
tierele întreprinderii — ne spu
nea Șerban Nicolescu, secretarul 
comitetului U.T.C. — sînt pro-

bleme 
punde 
noastră de tineret. Recent s-au 
încheiat cursurile de gradul I, 
cu scoatere din producție, și 
cursurile de calificare prin prac
tică la locul de muncă. Cei peste 
270 de absolvenți sînt în mo
mentul de față angrenați cu 
toate forțele în‘ realizarea pla
nului de producție al unității".

de care se ocupă și răs- 
în mod direct organizația

formă de pregătire — ne-a spus 
Victor Căpinaru, șef formație 
tîmplari, Șantierul 3 — munci
torii sînt o perioadă mai mare 
de timp sub îndrumarea directă 
a șefului din sectorul respectiv 
de muncă, sînt legați mai mult 
de procesul de producție și s-a 
observat că și integrarea este 
ușurată la terminarea cursului. 
La aceste considerente se mai

Acțiunea 2000000
Din discuțiile purtate cu fac

torii responsabili, cu proaspeții 
absolvenți, am aflat că pentru 
acest an era prevăzut ca la 
cursurile de gradul I să fie pre
gătiți 175 de muncitori, iar prin 
practică la locul de muncă. 100. 
Cifrele au fost însă inversate. 
Astfel, la cursurile de gradul I 
procentul de realizare este de 47 
la sută, iar la cel prin practică 
la locul de muncă 142 la sută 
(!). Diferența se explică prin op
țiunea muncitorilor și a unită
ții pentru formarea cadrelor la 
locul de muncă, fără scoatere 
din producție, înainte de termi
narea programului, pentru pre
gătirea teoretică. „Prin această

adaugă și participarea efectivă, 
mai multe ore pe zi, la reali
zarea producției și deci retribu
ția este mai mare“. O opinie 
autorizată, după părerea noas
tră, dat fiind faptul că tinărul 
șef de echipă. Victor Căpinaru, 
s-a calificat prin practică la lo
cul de muncă. Pentru realizarea 
necesarului de muncitori califi
cați, la cursurile organizate pe 
șantiere, au fost atrași în spe
cial muncitorii necalificați exis- 
tenți în unitate, dîndu-le astfel 
posibilitatea să învețe o meserie 
și, deci, prin aceasta, să-i lege 
ceva de activitatea șantierelor.

„în paralel cu aceste cursuri 
de pregătire — ne spunea Nico-

lae Ștefan, cel care răspunde 
cadrul comitetului U.T.C. 
pregătirea profesională — o 
tenție deosebită am acordat for
melor de -ridicare a calificării. 
Cursul de gradul II pentru zidari, 
fierari betoniști, dulgheri și zu- 
gravi-vopsitori, l-au terminat, 
recent, 101 de tineri. De aseme
nea, la cursurile de perfecționa
re sint înscriși 220 muncitori, iar 
la cele de policalificare 145 de 
tineri. Intenția noastră este ca 
într-o perioadă cit mai scurtă 
de timp să termine aceste
cursuri toți cei peste 1 500 de ti
neri ai șantierelor din cadrul
I.C.M. 1".

Acestea sînt, în mare, princi
palele forme și metode de cali
ficare și ridicare a pregătirii ti
nerilor de la I.C.M. 1. Preocu
parea pentru creșterea cadrelor, 
pentru stabilizarea 
muncă și reducerea 
este demonstrată de 
realizări ale acestei 
deri, situată în fruntea întrece
rii pe Capitală dintre întreprin
derile de construcții montaj. Ti
nărul și harnicul colectiv de 
muncă de aici este hotărît ca la 
finele acestui prim an al cinci
nalului revoluției tehnico-științi
fice să se prezinte cu toți indi
catorii de plan realizați.

forței de 
fluctuației 

frumoasele 
intreprin-

ȘT. DORGOȘAN

i
ION D. CUCU

Unitate fruntașă in întrecerea socialistă din agricultură
Prejmer, județul Brașov, a realizat și in acest an rezultate foarte 
bune de producție, datorită hărniciei gospodarilor de aici. Imaginea 
noastră il surprinde pe tehnicianul Aurelian Hința, urmărind atent 
respectarea tehnologiilor pentru creșterea tineretului taurin. Se 
asigură hrană și apă după rații furajere riguros stabilite, in scopul 

obținerii sporurilor de greutate prevăzute.
Foto : GHEORGHE CUCU

ALTE VEȘTI 
DE PE OGOARE

, CADRU OPTIM PENTRU MAI BUNA
CUNOAȘTERE A TINERILOR

— Pe agenda de lucru a co
mitetului județean, care sint 
principalele preocupări pentru 
ca semnarea Angajamentului 
solemn in școli și la sate să 
debuteze și să se 
sub auspicii bune ?

— Voi sublinia în primul rind 
faptul că tocmai am încheiat 
instruirea tuturor factorilor 
care poartă direct răspunderea 
pentru reușita acestei acțiuni. 
Cu acest prilej am accentuat 

y mai ales necesitatea pregătirii 
f temeinice a discuțiilor indivi

duale. Am insistat, de aseme
nea. asupra cerinței ca în fie
care organizație U.T.C. din 
școli și de la sate semnarea 
Angajamentului solemn să do- 
bindească un loc important în 
ansamblu] activității politico- 
educative. dar să nu capteze în 
exclusivitate preocupările și e- 
nergiile membrilor birourilor, 
ale uteciștilor. Dimpotrivă. in 
această perioadă viața de orga- .. _x j---— 3 mai

acțiuni 
interes

desfășoare

Convorbire cu 
Stela Chioveanu, 

prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al U.T.C.

cist să fie încurajat să-și spună 
direct părerea despre munca și 
viața lui, despre activitatea bi
roului, despre calitatea acțiuni
lor politico-educative la care 
participă. Discuția 
adevărat rodnică 
biroul va fi bine 
refer la strădania 
te totul despre

ce gindesc, cum se 
colectivul lor 
de învățătură, 
stradă. ’ 
vor fi fertile

va fi însă cu 
numai dacă 
pregătit.' Mâ 

de a cunoaș- 
tineri : cum

nizație trebuie să_ devină 
densă, mai bogată în 
care să trezească un 
deosebit în rindul tinerilor.

— Ce recomandări ați făcut 
privind temeinica pregătire și 
organizare a discuțiilor indivi
duale ?

— Am recomandat promova
rea unuk dialog sincer, deschis 
între membrii birourilor orga
nizațiilor U.T.C. și uteciști. 
Este important ca fiecare ute-

muncesc, 
poartă în 
muncă sau 
familie, pe 
individuale 
mai dacă se va asigura un ca
dru optim pentru o mai bună 
cunoaștere a problemelor de 
muncă și de viață ale tineri
lor ; un cadru în care fiecare 
utecist să se simtă îndemnat să 
facă propuneri privind îmbună
tățirea activității politico-edu
cative, să-și asume angajamen
te concrete.

— Faptul că toate aceste pro
bleme au fost clarificate 
prilejul instruirilor este, 
gur, pozitiv. Membrii 
birou știu acum ce au 
care sint răspunderile 
crete. Dar ce garanții

de 
în 

Discuțiile 
nu-

cu 
desi- 

fiecărui 
de făcut, 
lor con- 
aveți că

activitatea practică se va des
fășura așa cum a fost con
cepută ?

— Cea mai sigură garanție 
în această privință o oferă în
drumarea competentă și con
trolul riguros asupra activității 
pe care o desfășoară organiza
țiile U.T.C. Am repartizat sar
cini concrete fiecărui activist. 
Pornim în această muncă de la 
experiența pozitivă pe care am 
acumulat-o în prima etapă, cind 
s-a organizat semnarea Angaja
mentului solemn de către ute
ciștii din industrie, construcții, 
transporturi și instituții. Acti
viștii comitetului județean, ai 
comitetelor municipale și oră
șenești au participat la pregă
tirea și desfășurarea a nume
roase discuții individuale. au 
sprijinit organizarea multor a- 
dunări generale. Prima etapă a 
dovedit că promovarea spiritu
lui de dezbatere, a dialogului 
deschis reprezintă o contribu
ție efectivă la activizarea par
ticipării uteciștilor în realiza
rea acțiunilor politico-educati
ve ; pe această bază a crescut 
preocuparea comitetelor și bi
rourilor U.T.C. pentru soluțio
narea problemelor de muncă și 
de viață ale tinerilor, a propu
nerilor pe care ei le fac. Forța 
de inrîurire a organizațiilor 
U.T.C. a sporit ca urmare a 
promovării unui stil de muncă 
eficient, tineresc în baza că-

ruia actul elaborării fiecărei 
acțiuni, a fiecărui -program de 
activități începe cu consultarea 
largă a uteciștilor, cu analiza
rea inițiativelor care apar în 
colectivele de muncă și se în
cheie cu participarea tinerilor 
la pregătirea și desfășurarea 
acțiunilor programate.

— Așadar, unul dintre obiec
tivele pe care Ie aveți in aten
ție este valorificarea experien
ței pozitive acumulate în pri
ma etapă. Aveți însă în vedere 
și nereușitele acestei prime e- 
tape, pentru ca ele să nu mai 
fie repetate ?

— Analiza pe care am făcut-o 
în biroul comitetului județean 
al U.T.C. a reliefat toate aceste 
nereușite, precum și cauzele 
lor. Voi sublinia aici faptul că 
discuțiile individuale au fost 
reorganizate în mai multe orga
nizații, pentru că nu au avut 
în toate locurile o calitate co
respunzătoare. Unele au fost 
formale, altele simpliste ; de 
multe ori aceste discuții nu au 
fost axate pe îndeplinirea sar
cinilor ce revin tinerilor la lo
curile lor de muncă.- nu au pus 
accentul cuvenit pe pregătirea 
politică, pe formarea gindirii, 
pe preocupările pentru lărgi
rea orizontului de cunoaștere. 
Au fost, de asemenea, cazuri 
în care tinerilor nu li s-au fă
cut recomandări pentru că nu 
erau cunoscuți : ei se prezentau 
în fața biroului pentru a răs
punde la întrebări cu caracter 
general, fără legătură directă 
cu munca lor. cu viața lor. A- 
ceste neajunsuri au o cauză 
comună : superficialitatea cu 
care organizațiile respective au 
trecut la pregătirea și organiza
rea discuțiilor individuale. Ele 
au apărut însă și pentru că nu 
întotdeauna noi am asigurat 
un control operativ, fapt care 
ne-a obligat să recurgem une
ori, așa cum am arătat 
înainte, la reorganizarea 
fiilor. Acum. în etapa a 
cînd dispunem de un 
fond de experiență pozitivă, nu 
trebuie să ne sfiim să învățăm 
și din greșeli, să avem grijă ca 
ele să nu se mai repete.

0 întrebare de actualitate pentru fiecare tînăr,
pentru fiecare organizație U.T.C.

CUM PREGĂTIM ADUNAREA
DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI?

mai 
discu- 
doua, 
bogat

ADRIAN VASILESCU 
LAURENȚIU OLAN

Pe masa Elenei Roca, secreta
ra comitetului U.T.C. de la în
treprinderea „Mondiala" din 
Satu Mare, se aflau darea de 
seamă a biroului organizației 
U.T.C. nr. 4 și proiectul progra
mului de activități. Mai erau 
trei ore pînă la ținerea adună
rii și secretara comitetului 
U.T.C. nu părea deloc mulțumi
tă de calitatea celor două mate
riale. Intr-adevăr, darea de sea
mă. deși redactată cit de cît în
grijit, era cu totul departe de o 
imagine sintetică și cuprinză
toare a activității de un an de 
zile a celor peste 60 de tineri 
din secție. Lipsea orice referire 
Ia stadiul îndeplinirii angaja
mentului anual in cadrul între
cerii uteciste, iar despre felul 
in care se îndeplinesc propune
rile și sarcinile tinerilor, așa 
cum s-au desprins ele din dis
cuțiile individuale și din aduna
rea generală de semnare a An
gajamentului solemn, la fel, de
plină tăcere...

Pe de altă parte, așa cum re
ieșea din proiectul programului 
de activități, preocupările de vii
tor ale organizației U.T.C. plu
teau cu totul în generalitate...

în aceste condiții, lipsiți de o 
bază temeinică de discuții, cei 
cîțiva vorbitori au evocat mă
runte neînțelegeri de serviciu,

s-au justificat în fel și chip și... 
cam atît. Adunarea insă (dacă 
facem abstracție de două inter
venții la obiect, precise, cu a- 
dresă critică, evidentă, datorate, 
însă, șefului de secție și direc
toarei întreprinderii — ing. Oti- 
lia Indrea) a avut mai mult ae
rul unei discuții expeditive, al 
unei oarecare ședințe de produc
ție. La sfirșit, ce-i drept, am 
fost asigurat că „data viitoare" 
lucrurile vor sta altfel. Nimeni 
nu se îndoiește de dorința de 
mai bine a tinerilor din organi
zația U.T.C. nr. 4.

Și totuși, de ce, de data aceas
ta, lucrurile «u au stat „eu to
tul altfel" ?

Cum este și firesc, sarcina de 
a pregăti adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri reve
nea nemijlocit biroului organiza
ției U.T.C. nr. 4 care împreună 
eu tinerii trebuie să realizeze o 
analiză exigentă, în spirit critic 
și autocritic, a activității desfă
șurate, să traseze direcții clare 
pentru munca de viitor. Dar 
cum poți cere stil de muncă co
lectiv în pregătirea unui aseme
nea important moment din via
ța organizației atîta vreme cît, 
cu excepția secretarului și a ca
sierului, nici unul dintre mem
brii biroului nu și-a făcut cu a-

devârat datoria ? Poate că tot în 
adunare tinerii ar fi dorit să 
cunoască și de ce fosta locții
toare, Florica Cîmpean, nu a 
făcut absolut nimic timp de un 
an sub pretextul că este foarte 
ocupată pe linie profesională. 
Curios, nimeni nu a întrerupt-o 
în timpul adunării, atunci cînd, 
liniștită și senină, a recunoscut 
„e drept că în activitatea mea 
am avut și unele lipsuri".

In fine, o serioasă răspundere 
pentru calitatea adunării revine 
înseși organizației U.T.C., tine
rilor din secție. Oare i-a mul
țumit pe ei analiza vagă, căldu
ță, caracterul abstract al „pro
gramului de activități" ? Cum 
apreciază ei munca biroului 
U.T.C. ? Dar propria lor activi
tate ?

Iată doar cîteva întrebări care 
era cazul să fie rostite nu după 
adunare, ci în cadrul adunării, 
în această situație, primul lucru 
pe care am dori să iJ recoman
dăm noului birou U.T.C. este 
întărirea capacității politice și 
educative a întregii vieți de or
ganizație pentru creșterea răs
punderii fiecărui utecist, â fie
cărui tinăr față de modul in 
care se îndeplinesc sarcinile ce 
stau în fața organizației U.T.C.

• MARAMUREȘ. Toate 
cele 12 tractoare ale secției 
nr. 5 Coaș. de la S.M.A. Baia 
Mare, prezente în această 
perioadă la efectuarea lucră
rilor de sezon sînt angajate 
cu remorcile aferente la fer
tilizarea cu gunoi de grajd, 
unul la încărcatul cu greife- 
rul. trei efectuează transpor
turi în baza furajeră iar cinci 
execută ogoarele adinei pe ul
timele suprafețe din cele 200 
ha planificate. Mecanizatorii 
de la S.M.A. Oarța de Tos, 
au, de asemenea, un program 
dens de muncă. Aici, cu toa
te condițiile dificile — au fost 
folosite și două tractoare la 
plug — arăturile s-au înche
iat. iar utilajele au fost te- 
□artizate pentru a sprijini 
anitățile restante. Există, de 
asemenea, o brigadă formată 
lin 8 tractoare grele pe șe- 
lile. S-1800. care acționează 
in prezent 
terasatul

la scarificatul și 
solurilor argiloase.

• DOLJ. Pregătiri intense 
In grădini : se ară și se ferti- 
izează ultimele 70 ha de so
larii. se revizuiesc și comple
tează cu materiale spațiile 
orotejate unde se vor cultiva 
.egume extratimpurii. se 
administrează gunoi de grajd 
- 500 tone pe 2 500 ha. se 
asigură sămînța pentru 
itoarele culturi.

vi

ȘERBAN CIONOFF

• BRAȘOV. Printre 
sanizatorii de frunte ai 
jețului din Depresiunea 
sei se numără și 
Gheorghe Tonie de la S.M.A 
Feldioara care a depășit pla
nul de muncă în valoare de 
160 000 lei cu 42 000 lei.

Rezultatele deosebite în
registrate au la bază între
ținerea și exploatarea corectă 
a utilajelor pe care lg are în 
primire, efectuarea lucrărilor 
la timp șj de calitate, obți
nerea unor producții sporite 
pe suDrafetele angajate in 
acord global. In aceste zile, 
munca lui Gh Tonie se îm
parte între activitatea din 
cîmp pentru pregătirea vi- ; 
itoarei recolte și repararea 
și revizuirea utilajelor.

me- 
1u- 

Bir- 
tînărul
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AGENDA
TELE R E

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis emirului statului Bahrein, Șeic ISSA BIN 
SALMAN AL-KHALIFAH, următoarea telegramă :

Cu orileiul Zilei naționale a Bahreinului am plăcerea de a adresa 
Altetei Voastre sincere felicitări și urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și Dunasrare poporului Dahremian.

- Primul ministru al Guvernului 
MANEA MANESCU, a trimis 
Federale Germania, HELMUT

Realegerea dumneavoastră 
Republicii Federale Germania 
adresa în numele guvernului i 
felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că raporturile de conlucrare reciproc 
avantajoasă statornicite între România și Republica Federală Ger
mania se vor dezvolta continuu în interesul celor două țări, al cauzei 
păcii și cooperării în Europa și în lume.

Republicii Socialiste România, 
cancelarului federal al Republicii 
SCHMIDT, următoarea telegramă : 
în funcția de cancelar federal al 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

român și al meu personal cordiale

AdunăriPreședintele Marii
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
a adresat o telegramă de felici
tare președintelui Bundestagului 
R.F.G., Karl Carstens, cu prile
jul alegerii 
funcție.

Giosan,

sale în această

★
Miercuri- au început în Ca

pitală „Zilele filmului mexican", 
manifestare în cadrul căreia sint 
oferite publicului nostru spec
tator recente creații artistice, 
ilustrative pentru peisajul te
matic al cinematografiei mexi
cane de astăzi.

Expresie a relațiilor de cola
borare culturală existente între 
țările noastre, releva criticul 
Valerian Sava în alocuțiunea 
rostită cu prilejul deschiderii 
festivității, această manifestare 
se alătură altor acțiuni de pre
zentare a culturii mexicane or
ganizate în țara noastră. Filmul 
prezentat în cadrul spectacolu
lui de gală — „Judecata lui 
Martin Cortes" — ilustrează un 
gen bine individualizat în cine
matografia mexicană, cel de 
inspirație istorică. exprimînd 
atașamentul față de idealurile 
de libertate și independență 
națională.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă 
tură.

A participat Armando 
ambasadorul Statelor 
Mexicane la București.

Au fost de față șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai 
pului diplomatic^.

in România
La invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Sirie
ne, Abdel Rahman Khleifawi, 
va face o vizită oficială de pri
etenie în România. în ultima 
decadă a lunii decembrie a.c.

Noul ambasador al Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane la 
București, Ba Maw. a depus, 
miercuri, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului 
patriei, pentru socialism, 
fost prezenți reprezentanți 
Consiliului popular al munici
piului București și ai Ministe
rului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori.

și a 
Au 

ai

si cul-

Cantu,
Unite

cor-

„Tezaur
prahovean"

încheierea vizitei
delegației de prietenie

a poporului chinei
Miercuri 

întreprinsă 
delegația 
porului 
varășul 
C.C. al 
general 
nent al 
Reprezentanților 
R.P. Chineze.

în cursul dimineții delegația 
a făcut o vizită la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
unde s-a intîlnit cu tovarășii 
Dumitru Ghișe, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste, și loan Jinga, vice
președinte al C.C.E.S.

In cursul convorbirii care a 
avut loc. oaspeții au luat cu
noștință de activitatea desfășu
rată pentru înfăptuirea vastului 
program elaborat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. și de Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste. în vederea 
făuririi omului înaintat, con
structor conștient. devotat, al

s-a încheiat vizita 
în țara noastră de 
de prietenie a po- 

chinez, condusă de to- 
Ci Pîn-fei, membru al 
P.C. Chinez. secretar 
al Comitetului Perma- 
Adunării Naționale a 

Populari a

societăți, avînd o înaltă
patriotică

noii . .
conștiință socialistă, 
și revoluționară, pentru ampli
ficarea activității cultural-edu
cative. Au fost, totodată, evi
dențiate rolul și importanța in
tensificării schimburilor cultu
rale și artistice în ansamblul 
relațiilor de prietenie frățească 
și solidaritate militantă dintre 
cele două țări și popoare.

în aceeași zi. delegația s-a 
întîlnit cu membrii conducerii 
Asociației de prietenie româno- 
chineze. Cu acest prilej, a fost 
relevată contribuția asociațiilor 
de prietenie din cele două țări, 
la extinderea schimburilor 
experiență, la mai buna 
noaștere reciprocă dintre po
porul român și poporul chinez.

La aceste discuții, delegațiaa 
fost însoțită de tovarășul Vasi
le Vilcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat.

A fost prezent Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze în 
țara noastră.

BRIGĂZI ALE MUNCII 
Șl EDUCAȚIEI 

SOCIALISTE

★ ★ ★

de 
cu-

In secția nr. 2 a SUT Timi
șoara — Dudeștii Vechi, au luat 
ființă 5 brigăzi de muncă și e- 
ducație socialistă al căror prin
cipal obiectiv este să mobilizeze 
întregul colectiv de tineri la 
realizarea și depășirea sarcini
lor de plan, executarea unor lu
crări de calitate superioară, ob
ținerea de economii, folosirea 
integrală a capacității de lu
cru a tuturor utilajelor terasie- 
re, ridicarea conștiinței socia
liste a noilor încadrați, culti
varea dragostei și responsabi
lității lor față de meseria a- 
leasă. Rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. Grupa buldozere, 
condusă de Ștefan Catanici, și 
cea de screpere, condusă de loan

Fit; și-au îndeplinit planul pe 
trimestrul IV în numai două 
luni, cele7 îlte 3 brigăzi de la 
grupa de dragline și, îndeosebi 
brigada de la lotul nr. 1 condu
să de maistrul Cornel Diacones- 
cu, depășindu-și la 
sarcinile economice, 
blemele apărute 
muncii fac, aici, 
program, obiectul 
educative eficiente purtate 
cadrul unui consiliu al onoarei 
muncitorești, alcătuit din comu
niști și uteciști care se bucură 
de autoritate, de stima între
gului colectiv. (Ing. Nicolae 
Suciu).

rindul lor
Toate pro- 

în procesul 
după orele de 

unor discuții 
in

INSTALAȚIA PRODUCE
CU CINCI ZILE

MAI DEVREME
a

organizației U.T.C. din care fac
La ultima adunare generală

Cu prilejul vizitei în România 
a delegației de prietenie a po
porului chinez. ambasadorul 
R.P. Chineze la București. Li 
Tin-ciuan. a oferit un dineu.

Au participat tovarășii Nico
lae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Ma
rii Adunări Naționale, 
Vîlcu. președintele 
Centrale * — • ■
membru al Consiliului de Stat, 
Virgil __ 2______ , ____ _
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al M.A.N.. Pavel Ștefan, mem
bru al C.C. al P.C.R.. se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie româno-chi- 
neze. Dumitru Ghișe. membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al

Vasile 
Comisiei 

de Revizie a P.C.R.,

Teodorescu. membru

Bucureștiul in timpul războiului de neatirnare"

Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști de 
partid și de stat.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășii Li Tin-ciuan, 
Ci Pîn-fei, Nicolae Giosan și 
Vasile Vilcu au toastat pentru 
dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale, a prieteniei 
revoluționare și solidarității mi
litante intre P.C.R. și P.C. Chi
nez. între popoarele 
chinez, in sănătatea 
Nicolae Ceaușescu și 
fen.

român și 
tovarășilor 
Hua Kuo-

parte, tinerii Ion Duman, Ionel 
Rusu, Gheorghe Dragu, Nicolae 
Teacă, Ștefan Roman au de
monstrat că, printr-o conlucrăre 
mai bună a mecanicilor, lăcătu
șilor și operatorilor de pe in
stalațiile AFG și CC-1, precum 
și de la atelierele de zi din ca
drul Combinatului petrochimic 
Borzești, durata reviziei de 
toamnă-iarnă poate fi redusă. 
S-a considerat, atunci, că pune
rea sub sarcină a instalației 
respective se va face cu 3 zile 
mai devreme. Lucrind, insă, în 
schimburi prelungite, coordo- 
nindu-și acțiunile,^ colaborind 
îndeaproape, transformând 
minicile in zile record 
muncii patriotice, tinerii
întrecut pe ei înșiși — instalați
ile CC-1 și AFG au început să 
producă cu 5 zile mai devreme. 
(Ion Botezatu).

CU CONTRIBUȚIA

du- 
ale 

s-au

NEMIJLOCITA 
A TINERILOR

6 000 tone de acid sulfuric și 
2 000 tone de îngrășăminte fos- 
fatice peste plan, ca urmare a 
creșterii productivității muncii, 
iată o realizare de care sint 
mândri cei peste 300 de tineri 
care lucrează in cadrul Combi
natului chimic Năvodari. La 
sporirea cu peste 4 la sută a 
indicelui productivității, prin
cipală explicație a depășirilor 
înregistrate, au contribuit în
deosebi tinerii din secțiile de 
acid fosforic, superfosfat și su- 
perfosfat granulat, din rindul 
cărora s-au remarcat uteciștii 
Ion Leucă, Ion Bozdogan, Ni
colae Băjenaru, Nicolae Turliu, 
Dumitru Samoilă și Ștefan Pop. 
(Petru Stâncă).

FAȚA NOUA 
A ORAȘULUI

La Alba Iulia au fost predate 
beneficiarilor, anul acesta, peste 
1 000 de apartamente noi, alte 
1 300 urmând să fie date în fo
losință in cursul anului viitor. 
Printre noile construcții soci- 
al-culturale, care vor îmbogăți 
curînd zestrea edilitară a ora
șului, se numără un cinemato
graf cu 1 000 de locuri și mai 
multe magazine ce vor adăuga 
rețelei 
de 2 500 
tea, așa 
tografie, 
vansată 
levardul
tinerii zidari, 
dulgheri, intr-un cuvînt 
structori, fața tot mai frumoasă 
a orașului reprezintă un prilej 
de firească mândrie.

(Foto-text : AUREL MUNTEA- 
NU, subinginer constructor)

comerciale o suprafață 
mp. O parte din aces- 
cum se vede și in fo
se află intr-o fază a- 
de construcție pe bu- 
Victoriei. Pentru noi, 

fierari-betoniști, 
con-

r/1
A fost finalizată de curînd 

cercetarea dedicată centenaru
lui independenței de stat a 
României. purtînd genericul 
„Bucureștiul in timpul războiu
lui de neatirnare". Studierea pre
sei și memorialisticii epocii, ca 
și interpretarea unor rapoarte 
ale consulilor străini ce se aflau 
la acea dată in țara noastră a 
permis specialiștilor Muzeului de 
istorie a orașului București și ai 
Institutului de istorie „N. Iorga" 
să reconstituie atmosfera Capi
talei de acum un secol, să pună 
în evidență contribuția materia
lă și spirituală a locuitorilor ei 
la cucerirea independenței. Nu
mere întregi din '„Monitorul 
oficial" (septembrie-octombrie 
1877), din „Românul" (iulie-au-

rezervau spații largi 
subscripții pentru 

Independenței" sau 
Roșie, ajutoarelor in

★ • HANDBAL. în cea de-a 
treia zi a turneului feminin de 
handbal pentru „Cupa Sileziei", 
ce se desfășoară la Katowice, 
echipa României a învins cu 
scorul de 18—11 (6—6) reprezen
tativa Suediei. Iuliana Hobincu 
(4), Maria Boși, Georgeta Lă
custă și Simona Arghir (3) au 
fost cele mai bune jucătoare ale 
formației române care obține 
cea de-a treia victorie consecu
tivă. Alte rezultate: Danemarca 
— Polonia B 13—10 (7—6); R.D. 
Germană — Bulgaria 13—9 
(9—6); Polonia A — U.R.S.S. 
20—14 (11—9).

gust 1877) 
listelor de 
..Spitalul _ 
Crucea . , __
sprijinul armatei și răniților ve
nite de la muncitorii tipografi, 
ceferiști, cizmari și de la alte 
categorii ale populației. Atmo
sfera de mare tensiune de la 
9 mai 1877. semnificația acestui 
eveniment pentru poporul român 
sint înfățișate în rapoartele 
consulului general al Marii Bri
tanii la București, It. col. Mans
field. ale reprezentantului Aus- 
tro-Ungariei, Zwiedinek von Su- 
denhart ș.a. Curentul unanim de 
opinie și entuziasm general pen
tru realizarea actului indepen
denței este ilustrat de numeroa
se publicații ale vremii.

cursul serii, delegația chi- 
a părăsit Capitala, 
plecare. în Gara de Nord,

în 
neză

La r_________
oaspeții au fost salutați de to
varășii Nicolae Giosan, Vasile 
Vilcu, Virgil Teodorescu, Pavel 
Ștefan, de reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, 
ai unor organizații de masă și 
obștești, de activiști de partid 
și de stat.

Au fost de față Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze, și 
Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Intr-un cadru festiv, ieri seară la Londra

NADIA COMĂNECI
a primit trofeul de cel mai bun
sportiv din lume pe anul 1976In județul Prahova s-a înche

iat marți cea de-a Vil-a ediție 
a zilelor culturii ..Tezaur praho
vean", tradițională manifestare 
cultural-artistică realizată sub 
forma unei suite de acțiuni me
nite să pună in valoare bogate
le tradiții ale artei și culturii 
din această zonă, să popularize
ze marile realizări din domeniul 
creației literar-artistice ale fău
ritorilor de frumos din Prahova, 

i în 
________  „___T___ județului 
au avut loc spectacole muzical- 
coregrafice și ale brigăzilor ar
tistice, au fost vernisate expo
ziții de artă plastică, s-au des- • 
fășurat numeroase simpozioane 
reunite sub genericul „File de 
istorie", întîlniri ale membrilor 
cenaclurilor literare din Ploiești, 
Sinaia, Cimpina, Vălenii de 
Munte, Urlați, Slănic, Breaza și 
Mizil cu tineri din întreprinderi 
și instituții, manifestări evoca
toare ale marilor momente din 
istoria patriei urmate de spec
tacole artistice. Din suita boga
telor manifestări prilejuite de 
zilele culturii „Tezaur praho
vean", consemnăm cîteva, des
fășurate in cadrul etapei de 
masă a Festivalului național 
„Cîntarea României" : • Cînte- 
ccle țării, concurs județean de 
interpretare corală, ediția a 
Il-a. • Prahova — mindră 
grădină, concurs interjudețean 
de muzică populară româneas
că. cu participarea reprezentan
ților județelor Argeș, Brașov, 
Covasna, Dîmbovița, Ialomița, 
Ilfov și Prahova. • Te cînl, 
patria mea, spectacole prezen
tate de formațiile corale și gru
purile vocale din orașele și co
munele județului. • Omagiu 
României — recital de poezie 
și muzică patriotică, prezentat 
de cenaclul literar-artistic de la 
Combinatul petrochimic Brazi.
• Spectacole prezentate de e- 
chipele de teatru din localită
țile județului. • Pămînt al bucu
riei — concurs interjudețean de 
montaje literar-muzicale, cu 
participarea unui număr de 27 
colective din 16 județe ale țării.
• 500 de ani de la moartea lui 
Vlad Țepeș, simpozion și spec
tacol cultural-artistic.

Timp de două săptămini 
I Comunele și orașele jude

y

DAN VASILESCU

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

CIVIC
„Instanța judecătoreasca sta

bilește, ca măsură educativă, in
ternarea învinuitului Gheorghe 
Ciuhan. născut la 1 iunie 1961, 
in satul Bâlăceana, județul Su
ceava, intr-un centru de reedu
care"...

Este sentința pe care Tribu
nalul județean Suceava a dic
tat-o în procesul intentat lui 
Gheorghe Ciuhan, in sarcina că
ruia s-a reținut săvirșirea in
fracțiunii de „furt în paguba 
avutului personal", faptă prevă
zută și pedepsită de art. 208. al.
1 și art. 209. lit. g, cu aplica
rea art. 33, lit. a, din Codul pe
nal. Faptele sint dovedite, recu
noscute, hotărîrea judecătorească 
rămînînd definitivă...

Vom încerca, pe scurt, să re
constituim abaterile săvirșite de 
acest tînăr care, la virsta de 15 
ani, se face vinovat de mai mul
te infracțiuni, denumite în lim
bajul obișnuit FURT. în seara 
zilei de 20 iulie 1976. G. C., ști
ind că Paraschiva Pițu, din ace
lași sat, nu este acasă și obser- 
vînd un geam spart, intră în do
miciliul acesteia, unde rămine 
pină a doua zi dimineața. Caută 
prin locuință bani și negăsind 
se mulțumește să ia la plecare
2 kg lină vopsită, un prosop, o 
pereche de pantofi bărbătești 
noi și două briie. Valoarea to
tală a acestor obiecte se ridică 
la 680 lei. Dar G. C. „le vinde" 
Valeriei Arcalean. tot din Bălă- 
ceana, cu suma de... 35 lei (?!). 
Patru zile mai tirziu. in lipsa 
Elvirei Bandol, tînărul intră, tot 
pe geam, în domiciliul acesteia 
și dintr-un șifonier, unde (no
tați!) se găsea o sumă mare de 
bani, sustrage numai 350 lei. Din 
dosarul de trimitere în instanță 
a lui Gheorghe Ciuhan se mai 
desprind și alte furturi: de la 
Margareta Andronic a luat 
iepuri, pe care i-a vîndut 
100 lei, iar de la domiciliul 
rinților a sustras mai multe 
nuri pe care le-a înstrăinat.

tre acestea o gîscă pe care a 
vîndut-o lui Dumitru Sasu cu... 
30 lei. Cam acestea ar fi fur
turile săvirșite de Gheorghe 
Ciuhan. Indiscutabil el este vi
novat, chiar dacă este vorba, in 
ultimă instanță, de „mici găi
nării". Pentru vina sa și-a pri
mit pedeapsa. întrebarea fireas
că, ce se ridică în acest caz, și 
pe care fiecare om de bun 
simț și-o pune, este „cum a 
ajuns acest copil de 15 ani pe

și condamnat pentru infracțiuni 
privind nerespectarea regulilor 
de circulație. In plus, in mo
mentul de față, Vasile Ciuhan 
lucrind la întreprinderea minie
ră Ostra. vine acasă o dată pe 
săptămină. Deci, o familie de
zorganizată. un copil părăsit de 
mama sa. lipsit de grija și edu
cația părintească. Nimeni nu 
și-a pus problema ce mănîncă, 
ce îmbracă sau unde doarme 
Gheorghe Ciuhan. Tatăl său

UN COPIL ALUNECA
PE DRUMURI GREȘITE->

se

T

o cit mai directă luare 
tact. Avem însă și noi 
țică. fiica fratelui de 
vorbesc, tare i-ar trebui și ei un 
tinăr s-o mai distreze, s-o mai 
scoată in lume...".

de con- 
o nepo- 
care vă

cunoscut 
și Marin 

așa l-a 
cel care

Tibe-
Con- 

întîlnit 
avea să

Așa s-au 
riu Vincse 
stantinescu, 
Marika pe 
ii devină soț în trei luni de
la data cind s-au văzut prima 
oară. Tinăra nu a știut nimic 
din ceea ce urziseră oamenii pe 
care ii cunoștea drept cei mai 
apropiați și mai sinceri. Dacă 
nu ar fi avut aproape 20 de ani 
la data cind se perfecta ingeni
oasa „soluție" o puteam socoti, 
fără vreo ezitare, nevinovată. 
Dar. se apropia de două decenii 
in momentul cind a acceptat 
drept soț un necunoscut și avea 
toate motivele să apeleze la luci
ditate. N-a făcut-o. Indiferent 
de motive. prețul orbirii de 
atunci a depășit toate așteptările.

...S-a căsătorit cu matrițerul 
aspirant la medicină la începu
tul lunii aprilie 1973. M. C. nu

doi
cu

marginea unei periculoase pră
păstii?". Pornind de la această 

’întrebare am ajuns la concluzia 
că Gheorghe Ciuhan este de 
fapt o victimă. Victimă a me
diului familial în care a cres
cut și s-a format acest copil. 
Mama sa, Maria Ciuhan. de mai 
bine de un an a părăsit domi
ciliul conjugal, locuind la pă
rinții săi, lăsînd fără suprave
ghere un minor, fără a contri
bui cu nimic la întreținerea 
acestuia. Vasile Ciuhan, tatăl 
nefericitului copil, este cunoscut 
în comună ca un om certat cu 
legile, scandalagiu și bețiv. De 
mai multe ori a fost sancționat 
conform Decretului nr. 153/1970

mulțumea să „plătească oalele 
sparte" de copil. Adică să mear
gă pe la cei păgubiți și să achi
te „datoriile" pe care G. C. le 
făcea în numele părintelui (nu
mai cu numele!) său. Și astfel, 
Gheorghe Ciuhan, nesuprave
gheat, a comis faptele relatate 
de noi, ajungind pe banca acu
zaților. A ajuns singur, deși vi- 
novați de decăderea sa morală 
sint și alții, printre care propriii 
părinți și nu mai puțin cei care" 
au profitat de pe urma fapte
lor săvirșite: amatorii de chili
piruri: Valeria Arcalean și Du
mitru Sasu.

„La întrebarea mea, ce face 
cu banii, el mi-a răspuns că ori

mi-i înapoiază tatăl său. ori Îmi 
dă niște lină el pe care o are 
de la mama lui și de care a 
spus că știe și tatăl său. Eu 
atunci avind la mine suma de 
35 lei, i-am dat lui toți banii, 
după care am plecat să-mi văd 
de treabă, iar el a plecat fără 
să știu unde". (Valeria Arca
lean).

..Intr-o dimineață a venit la 
mine un copil cu o giscă sub 
braț și m-a întrebat dacă nu 
cumpăr gisca spunindu-mi că 
mama lui este bolnavă și că. cu 
banii de pe gîscă vrea să cum
pere medicamente pentru ea. Eu 
l-am întrebat al cui e și mi-a 
spus. I-am dat suma de 30 lei 
pe gîscă și a rămas să-i mai 
dau mamei sale suma de 20 
lei..." (Dumitru Sasu).

Tirguri încheiate, după cum 
se vede, prin acceptarea — cu 
seninătate — a unor povești cu
sute cu ață albă, atît V. A. cit 
și D. S. fiind deosebit de mul
țumiți de afacerea încheiată cu 
un copil ’ ' ~
pus nici 
de unde 
care le 
altfel, nu s-au întrebat dacă nu 
au oferit „prea mult" pe aceste 
bunuri... în inconștiența lor, 
acești doi oameni l-au încurajat 
la săvirșirea unor noi infrac
țiuni, dindu-i încrederea de a 
persevera in abateri, avînd asi
gurată „piața de desfacere"...

Cam acesta ar fi cazul lui 
Gheorghe Ciuhan. un tînăr de 
15 ani. trimis acum acolo unde, 
cu multă grijă, poate fi recupe
rat. Cit îi privește pe ceilalți, în 
fond adevărații vinovați, trebuie 
să intervină decis judecata 
opiniei publice, judecata seve
ră. meritată de asemenea grave 
abdicări de la datoria ce-o avem, 
fiecare, de-a veghea la forma
rea și educarea celor tineri.

de 15 ani. Dar nu și-au 
un moment întrebarea 
proveneau bunurile pe 
achiziționau. Cum, de

ION D. CUCU

Miercuri seara la Londra, intr-un cadru 
festiv, televiziunea britanică (B.B.C.) a decer
nat triplei campioane olimpice de la Montreal, 
gimnasta româncă Nadia Comăneci, 
pentru cel mai bun sportiv din lume 
1976. Solemnitatea decernării acestei 
distincții a avut Ioc cu prilejul unei
televizate intitulate : „Evenimentul sportiv 
anului".

trofeul 
pe anul 

înalte 
emisiuni 

al

UN CADOU

era dispus să amine verificarea 
șansei de a dispune de un so
cru influent nici măcar cu o se
siune. Marika a rămas însărci
nată cam in același timp cu mo
mentul în care fericitul soț își 
susținea lucrările scrise, a dat 
naștere unui băiețaș, Alexandru, 
într-o seară în care bunicul bă
iatului, Tiberiu Vincse, a fost

aceste binemeritate auspicii, 
Leontina Cornelia Costin, vii
toarea soacră — lucrurile, poa
te se lămureau încă de atunci. 
Dat, nu... ea și-a mîngiiat cu o 
neprefăcută tandrețe viitorul gi
nere și l-a rugat să aibă răbda
re, însăilînd ceva despre preci
pitarea situației, despre pleca-

prospăteze cunoștințele, să ușu
reze cumva misiunea „pilei" pe 
care urma să i-o asigure socrul.

In preajma revelionului 1974— 
75, cei trei membri ai familiei 
Cofistantinescu au participat la 
căsătoria lui Tiberiu Vincse cu 
Leontina Cornelia Costin. O fe
meie de 23 de ani și un bărbat 
de trei ori mai în virstă erau, în

plicată în înșelătoria căreia îi 
căzuse victimă. Apoi, lăsînd-o 
leșinată, se îndreptase spre că
minul proaspăt întemeiat al so
crului.

Un concurs de minciuni
Nu a apucat să ii aplice 

acestuia „corecția“ cuvenită. O 
vecină care intrase să îm
prumute ceva 
Constantinescu 
Marika tot 
apoi, văzînd

intrase 
de 

a 
în 

că

Strălucita reprezentantă a mișcării sportive 
din România, Nadia Comaneci, a adresat un 
salut amatorilor de sport din Marea Britanie. 
urîndu-le un Nou An fericit. Nadia Comăneci 
a fost prezentată telespectatorilor de Frank 
Bough, trofeul fiindu-i înmînat de sportiva 
engleză Clare Francis.

meridian

Șl 0 INVITAȚIE 
LA... AER CURAT!

^Reeom

Vizitați magazinele
Aveți posibilitatea să
țele sportive" spre care tind cei ce vă sint dragi.

comerțului de stat încă de pe acum ! 
alegeți cadoul în funcție de „performan-

• NATAȚIE. în prima zi a 
concursului de înot pentru „Ma
rele premiu al orașului Praga", 
tinăra sportivă româncă Anca 
Miclăuș a cîștigat proba de 
200 m fluture în 2’23”9/10, între- 
cînd pe americanca Huddie 
Walsh — 2’24”4/10 și pe sue
deza Susanne Mattsson — 2’33” 
7/10. In proba de 200 m spate, 
ciștigată de Dede Crampton 
(S.U.A.), cu timpul de 2’29”4/10, 
Carmen Bunaciu (România) s-a 
clasat pe locul doi cu 2’29”8/10, 
fiind urmată de Kostalanova 
(Cehoslovacia) — 2’30”.

• VOLEI. Miercuri în Capi
tală, în cadrul Campionatului 
național masculin de volei, s-au 
disputat două partide, încheiate 
cu următoarele rezultate tehni
ce : Dinamo — Viitorul Bacău 
3—0 ; Steaua — C.S.U. Galați 
3—0. în clasament conduce Di
namo cu 22 de puncte, urmată 
de Explorări Baia Mare, cu 20 
puncte, și Steaua, tot cu 20 p.

• HOCHEI. Pe patinoarul 
„Jordal Amfi" din Oslo s-a 
disputat întîlnirea amicală de 
hochei pe gheață dintre selec
ționatele Norvegiei și României. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
8—4 (3—0, 3—3, 2—1) în favoa
rea gazdelor. Golurile -formației 
române au fost înscrise de Cos- 
tea, Tureanu, Nistor și Bartalis.

transportat la spital în stare gra
vă. Acest amănunt l-a aflat mai 
tirziu : înșelat în așteptările 
sale, viitorul tată a lăsat la o 
parte emoțiile și s-a încleștat — 
cum e mai periculos și nu mai 
tandru ! — de gîtul socrului, ce- 
rindu-i socoteală pentru ratarea 
încă a unei tentative de a de
veni dentist, amenințînd — din 
nou la momentul potrivit ! — 
că își aruncă din casă soția și- 
copilul care urma să se nască !

Dacă nu ar fi intervenit acel 
înger binevoitor — pe care, ne 
recunoaștem greșeala, nu l-am 
prezentat încă de la început sub

rea în străinătate a „prietenului 
influent" etc.

Marika s-a întors acasă 
cu Alexandru, tatăl i-a pri
mit fără să manifeste o bucurie 
„ostentativă", dar cum de la bun 
început avusese prudența să 
iși mascheze lipsa de afecțiune . 
printr-o răceală justificată tem
peramental. atitudinea lui nu a 
bătut Ia ochi. Tinăra mamă po
tolea plinsul copilului, strecu-' 
rîndu-i blind la ureche : „Să 
nu-1 necăjim pe tata, tata în
vață, are să fie doctor...". Marin 
încerca intr-adevăr să își reim-

sfirșit autorizați să dea friu li
ber iubirii...

După numai șapte luni, in iu
lie 1975, proaspătul cuplu era 
vehement tulburat insă de... Ma
rin Constantinescu. Un nou — 
al optulea — ..ghinion" la exa
menul de admitere il făcuse să 
iși iasă din minți. După ce 
parcursese nonșalant listele ce
lor admiși la probele scrise, du
pă ce retraversase numele cu o 
privire ceva mai atentă, după 
ce, în fine, se convinsese că nu 
figurează pe ele, făcuse o pri
ma haltă la locuința personală. 
Acolo o umpluse de vînătăi pe 
soție, crezînd că este și ea im-

să 
la familia 

găsit-o pe 
nesimțire, 

__  nu reușește 
să o facă să își revină a aler
gat să il anunțe pe... tatăl ei !

Nu s-a mai putut face nimic: 
tinăra femeie, in virstă de 21 

' de ani, a decedat a doua zi du
pă ce a fost internată. Corecția 
aplicată pe nedrept i-a fost — 
au stabilit expertizele — fatală. 
A lăsat orfan un copil care nu 
împlinise încă un an, 
începuse să gungure 
și... sinistră apropiere

★
Acum, două capete, 

îndărătnic pe parchetul 
ca oglinda, două capete, unul 
brun, altul nins de vreme... doi 
complici fără să știe la o neno
rocire pe care au provocat-o 
poate fără să vrea, cu scopul să 
iasă victorioși. în ce fel. și. mai 
ales, CU CE CUMPLIT PREȚ?

care abia 
„mamă" 
,tată“...t

plecate 
lucios,

Schiuri pentru copii, executate din lemn, cu și fără legături 
tip TURIST.

• SUPER. Dimensiuni : 60—130 cm. Prețuri : 66—395 lei.

Schiuri pentru începători, avansați și performeri :
• SUPER și COMBI R, executate din lemn. Dimensiuni : 140— 

205 cm. Prețuri : 395—580 lei.

• POSTĂVARUL, SAFIR, TOPAZ, executate din lemn combi
nat cu fibră de sticlă și metal. Dimensiuni : 160—200 cm. Pre
țuri : 774—1 913 lei.

• CRISTAL, RUBIN, executate din lemn, fibră de sticlă și 
metal. Dimensiuni : 170—220 cm. Prețuri : 1 443—2 271 lei.

Patine pentru patinajul artistic. Mărimi : 18—29 cm. Prețuri : 
81—100 lei.

Săniuțe
Prețuri :

de diferite dimensiuni și modele, săniuțe pliante. 
69—110 lei.

Dăruind o
ruiți ele fapt nenumărate ore de plăcută destindere în aer 
liber !

pereche de schiuri, patine sau chiar o săniuță, dă-

• TENIS. Revista americană 
„World Tennis Magazine" a dat 
publicității clasamentul său 
anual al celor mai buni jucă
tori de tenis din lume, clasa
ment ce se prezintă astfel: 1. 
Jimmy Connors (S.U.A.); 2.
Bjorn Borg (Suedia); 3. Hie
Năstase (România); 4. Guillermo 
Vilas (Argentina); 5. Raul Ra
mirez (Mexic); 6. Manuel Oran- 
tes (Spania); 
(S.U.A.); 
(S.U.A.); 
(Italia); 
(S.U.A.).

8.
9.

10.

7. Eddie Dibbs
Harold
Adriano Panatta
Roscoe

Solomon

Tanner

Iiie Năstase
tes vor deschide astăzi seria 
partidelor grupei a doua a tur
neului de tenis „Challenge Cup", 
care se desfășoară în orașul 
american Las Vegas. In cea 
de-a doua partidă se vor întîlni 
Harold Solomon și Rod Laver. 
Cîștigătorul va juca in primăvara 
anului viitor cu Jimmy Connors, 
învingător al primei grupe.

în turul doi al concursului in
ternațional de tenis de la Perth 
(Australia), jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—1, 7—6 pe A. Galloway.

și Manuel Oran-



Lucrările celui de al IV-lea Congres 
al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam h O t □r e
Cuvîntul de salut al conducătorului delegației 

Partidului Comunist Român

ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI

Luînd cuvîntul de la tribuna 
Congresului Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a spus :

Stimați tovarăși.
Delegația Partidului Comunist 

Român iși îndeplinește cu deo
sebită plăcere mandatul încre
dințat de Partidul Comunist 
Român, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a adresa un fierbinte salut 
tovărășesc celui de al IV-lea 
Congres al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, împreună 
cu sentimentele de profundă 
prietenie și solidaritate inter- 
naționalistă ale comuniștilor 
ale întregului popor român față 
de comuniștii și poporul frate 
vietnamez.

Congresul dumneavoastră se 
desfășoară în condițiile cind 
lupta îndelungată și grea, dusă 
cu eroism și abnegație de po
porul vietnamez împotriva do
minației și asupririi colonialiste 
și neocolonialiste. pentru salv
gardarea libertății și indepen
denței naționale împotriva agre
siunii imperialiste, a fost încu
nunată de o grandioasă și stră
lucită victorie. înscriind pe 
drapelele lor cuvintele președin
telui Ho Și Min : ..Nimic nu 
este mai prețios decit liberta
tea și independența*1, neinfrica- 
ții patrioți vietnamezi au făcut 
să triumfe marea cauză revolu
ționară a întregului popor. Tara 
a fost complet eliberată, patria 
reunificată. întregul popor, ur.it 
sub același stindard al libertă
ții și socialismului, iși consacră 
astăzi energia și eforturile crea
toare operei de făurire a unei 
vieți noi și înfloritoare pe pă- 
mîntul milenar al Vietnamului.

Victoria istorică a poporului 
vietnamez a demonstrat încă o 
dată că, atunci cind un popor 
este hotărît să-și apere, cu 
orice sacrificii, independența și 
suveranitatea, demnitatea și 
ființa națională, nu există forță 
în lume in stare să-1 oprească 
din drumul său. pînă la victo
ria deplină a cauze: sale drepte.

Am ascultat cu deoseb.’ in
teres Raportul de activitate pre
zentat Congresului de tovarășul 
Le Duan. prim secretar al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, și am luat cu sa
tisfacție cunoștință de v.cx-r. .- 
istorice obținute prin mur. 
luptă, de mărețele sarcini pe 
care partidul dumneavoastră le 
pune in fața poporului ir. noua 
etapă de dezvoltare a «patrie:. 
Sintem ferm încredințați câ 
muncind și in continuare cu 
hărnicia, abnegația și tenacita
tea care îl caracterizează, valo
rificând la maximum potențialul 
și resursele sale materiale si 
umane. eroicul popor vietna
mez. sub conducerea încercată 
a partidului său revoluționar, 
va reuși să obțină succese tot 
mai mari, să îndeplinească 
obiectivele trasate de cel de al 
IV-lea Congres, privind dezvol
tarea multilaterală a :ăr::. să 
asigure progresul, bunăstarea și 
propășirea întregii națiuni.

Ca tovarăși și prieteni sinceri, 
comuniștii români. întregul 
nostru popor vă urează d:r. 
toată inima izbindă deplină ;.n 
înfăptuirea acestor sarcini mă
rețe.

Dragi tovarăși.
Ne este plăcut să relevăm, și 

cu acest prilej, că intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă \ :eî- 
nam există relații trainice de 
prietenie, colaborare și solidari
tate. în anii războiului patriotic 
de rezistență, de apărare a fiin
ței naționale, dus de poporul 
vietnamez împotriva colonialiș
tilor și agresiunii imperialiste. 
Partidul Comunist Român, 
România socialistă. întregul nos
tru popor au sprijinit de la în
ceput din toată inima poporul 
frate vietnamez, acordind per
manent. în spiritul solidarității 
militante, întregul sprijin — 
moral, material, politic și diplo
matic — luptei saje drepte, pînă 
la victoria finală.

în cronica relațiilor româno- 
vietnameze se înscriu ca mo
mente cu o profundă semnifica-

ție intilnirile și convorbirile din 
1971 și 1975 dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, care au 
evidențiat hotărârea comună de 
a amplifica și întări necontenit 
colaborarea româno-vietnameză 
pe multiple planuri. Sintem 
încredințați că. acționind in spi
ritul convorbirilor dintre condu
cătorii de partid și de stat ai 
țărilor noaslre. al documentelor 
semnate, relațiile româno-viet- 
nameze vor cunoaște, in noile 
condiții create de reuni fi care a 
țării dumneavoastră, o dezvol
tare ascendentă pe tărâm eco
nomic. politic, cultural, științific, 
spre binele ambelor popoare, in 
interesul cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Stimați tovarăși și prieteni.
In prezent, poporul romăr. este 

angajat cu toată er.ergia intr-o 
vastă și susținută activitate 
creatoare pentru traducerea in 
viață a istoricelor hotărâri ale 
Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, ale Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

Obiectivele primului an al 
planului cincinal 1976—1980 se 
realizează cu succes. In cele 
unsprezece luni trecute prevede
rile au fost depășite, obtînin- 
du-se o producție industrială cu 
peste 11 la sută mai mare decit 
in ar.ul precedent. în agri
cultură s-a obținut cea mal 
mare producție de cereale 
din istoria țării. Rezultate bune 
s-au înregistrat in dezvoltarea 
învățăm in tului și culturii- in 
toate sectoarele vieții economi
co-sociale. Se înfăptuiesc pre
vederile de creștere continuă a 
bunăstării materiale Și spiri
tuale a întregului popor. _ țelul 
suprem al politicii partidului 
nostru. Toate acestea demon
strează marea forță a unității ce 
neclintit a întregului popor in 
jurul Partidului Comunist Ro
mân. aplicarea marxism-leni
nismului creator la condițiile 
concrete ale României.

Partidul Comunist Român se 
preocupă permanent de perfec
ționarea organizării și condu
cerii economiei și vieții sociale, 
de adincîrea democrației socia
liste. pentru participarea amplă 
si efectivă a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor socie
tății. la adoptarea și îndeplini
rea hotărârilor care privesc bu
nul mers al patriet

Dragi tovarăși.
Pornind de la interesele vitale 

ale poporului român, de la rea
litățile lumii coT.’-mporane. Re
publica Socialistă Romania des
fășoară o amplă și mtensâ ac
tivitate internațională îndrep
tată spre apărarea păcii, des
tinderii și securității, militează 
neabătut pen’ru instaurarea u- 
nei noi ordini economice inter
naționale. pentru lichidarea po
liticii imperialiste de inegalita
te și asuprire, pentru o politică 
nouă, de colaborare și înțelege
re intre națiuni, pentru triumful 
cauzei socialismului in întrea
ga lume.

In centrul politici sale ex
terne. România situează dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu 
toate țările socialiste, conside
rând că întărirea unității aces
tora. dezvoltarea unor relații de 
tip nou intre ele. bazate pe 
principiile marxist-leniniste. 
ale solidarității internaționale, 
ale egalității in drepturi. ale 
respectării independenței și su
veranității naționale și ne
amestecul in treburile in
terne sint de natură să consti
tuie un model de noi raporturi 
interstatale, un factor important 
al edificării noii societăți și 
creșterii pe această bază a 
forței și prestigiului socialismu
lui in lume.

Tara noastră iși aduce contri
buția la lupta pentru realizarea 
năzuințelor de libertate și inde
pendență națională a popoarelor, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui. a politicii de discriminare 
rasială și apartheid. Am salutat

cu profundă bucurie victorile 
istorice obținute de popoarele 
laoțian și cambodgian, cărora le 
urăm din inimă succese tot mai 
mari in lupta pentru o dezvol
tare nouă, pe calea progresului 
și civilizației, pentru consolida
rea independenței și suveranită
ții lor.

Sprijinim propunerile con
structive ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene de re- 
unificare pașnică și democratică 
a Coreei, aspirațiile poporului 
coreean de unitate națională, de 
dezvoltare independentă. de 
sine stătătoare a patriei. Ne pro
nunțăm. de asemenea. pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
conflictului din Orientul Apro
piat. pentru retragerea Israelu
lui de pe teritoriile arabe ocu
pate. recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palesti- 

statului său independent.
Armați tovarăși.
Lupta forțelor progresiste de 

pretutindeni a dus la profunde 
transformări revoluționare, la 
af..-marea tot mai viguroasă a 
voinței popoarelor de a trăi 
libere și independente, de a 
pune capă: vechii politici im
perialiste. colonialiste și neoco- 
loniaiiste de dominație și dictat, 
de a fi deplin stăpir.e pe des
tinele proprii. Realitatea de
monstrează. in același timp, că 
in lume există încă forțe reac
ționare care pot pune in pericol 
pacea și securitatea popoarelor, 
ceea ce impune intensificarea 
eforturilor țărilor socialiste, ale 
forțelor democratice. progre
siste. antiimperâaliste. Republica 
Socialistă Romania este ferm 
hotărâtă să-și aducă contribuția 
la soluționarea constructivă a 
problemelor majore ale lumii 
contemporane.

Ca țară europeană, conside
răm că trebuie depuse eforturi 
in continuare pentru înfăptuirea 
prevederilor cuprinse in Actul 
final de la Helsinki, pentru ini
țierea unor măsuri practice in 
direcția dezangajării și destin
dem militare in Europa. înfăp
tuirii dezarmării generale și. in 
primul rind, a dezarmării nu
cleare. instaurării unui climat 
de reală securitate. Înțelegere 
gi colaborare.

Acționind in spiritul bogate
lor tradiții internaționaliste ale 
mișcării revoluționare din 
România. Partidul Comunist 
Roman dezvoltă legăturile de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare cu partidele comuniste și 
muncitorești din întreaga lume, 
cu mișcările de eliberare națio
nală, întreține relații de cola
borare cu partidele socialiste și 
social -democrate. cu partidele 
de guvemămim din țările in 
curs de dezvoltare, cu alte par
tide si organizații resxxluțioeare. 
progresiste. deflMcatăee-

Parudul Contur ■*« Român ist 
aduce contribuția aetrră la În
tărirea u-rtă;.; și whder-ătn 
m_scăni comuniste fi muncito
rești intemati-oeale. anxwnnd 
pentru real zarea ur-tă.i
de tip n-ou. bazată pe principa
le marxist-lenunste ale depline: 
egalitari in drepcum ale respec
tării dreptuhu fiecărui parmd 
oe a-ș: stabdi de ane stă'ător 
linia poi ncă. strategia și UMrâxa 
revolunonarâ. de a aborda pro
blemele revohxtiei șt eoestrac- 
ției socialiste corespunzător 
condițiilor concrete in care iși 
desfășoară acuvtta’ea-

Drag: tovarăși.
în încheiere. dorim încă o 

dată, comuniștilor. întregului 
popor frate vietnamez, cel bw 
deplin succes in înfăptuirea ho
tărârilor de importanță istorică 
pe care le va adopta Congresul 
dumneavoastră, not șt mart rea
lizări in opera de educare a 
socialismului. spre benele ș: fe
ricirea poporului vietnamez.

Republicii Socialiste Vietnam.
Trăiască și să se imârească 

prietenia, solidamatea frățească 
și colaborarea dintre Panicii! 
Comunist Român și Pan cui 
Celor ce Muncesc din Vietnam. 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Social-?tă 
Vietnam, dintre poporul român 
și poporul vietnamez *

Trăiască pacea și colaborarea 
intre popoare !

Vizita oficială a primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România,

tovarășul Manea
Miercuri, in cea de-a doua zx 

a șederii in Franța, primul mi
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu. a vizitat 
unele urine din această țară. Cu 
acest prilej, primul ministru a 
avut intilniri de lucru cu con- 

cadrui cărora au fost examinate 
relațiile de cooperare cu în
treprinderi românești și posibi
litățile de dezvoltare a acestora.

Primul obiectiv al vizitei l-au 
constituit uzinele de la Flins 
ale Reg-ei naționale Renault, 
unitate care de mulți ani în
treține relații de cooperare cu 
întrepnr.oerea de autoturisme 
din Pitești. In acest cadru, pri
mul ministru a examinat cu dL 
Werner Paliez. președinte 
director general al Regiei 
naționale Renault, cu alți mem
bri ai conducerii tehnice și eco
nomice a regiei măsurile nece
sare pentru amplificarea in con
tinuare a cooperării in industria 
de automobile și de diversifica
re a acesteia.

In cursul după-amiezii. to
varășul Manea Mănescu a 
avut o întilnire de lucru cu 
conducerea uzinelor Thomsor.- 
C.S.F. (M.E.U.D.O.N.). Întreprin
dere franceză care conlucrează

Mănescu,
cu unități românești in dome
niul fabricației de instalații elec
tronice. de radiodifuziune și te
leviziune. de telecomunicații, 
informatică și pentru alte sec
toare.

Președintele firmei, dl. Jean 
Pierre Bouyssonnie. alți membri 
ai conducerii acesteia au pre
zentat obiectivele cooperării cu 
unități din România, realizările 
și preocupările firmei pentru 
crearea de noi instalații și apa- 
rataje perfecționate in aceste 
sectoare de virf ale tehnicii mo
deme.

Tovarășul Manea Mănescu s-a 
interesat de performanțele și a- 
plicațiile noilor instalații con
cepute și realizate la uzinele 
Thomson, a analizat modul cum 
se îndeplinesc acțiunile de co
operare cu întreprinderile româ
nești, posibilitățile de diversifi
care și aprofundare a acestor re
lații.

Cu acest prilej, a fost semna
tă o convenție cu firma Thom
son, privind cooperarea in do
meniul fabricației de stații de 
emisie pentru televiziune, pre
cum și in cel al informaticii și 
electronicii.

In cursul aceleiași zile, pri^ 
mul ministru al guvernului 
român a avut convorbiri cu

Ain Franța
domnul ministru Norbert Segard 
și cu domnul Lionel Stolerii, 
secretar de stat, referitoare la 
modalitățile de acțiune din par
tea guvernelor României și 
Franței in vederea intensificării 
și diversificării cooperării din
tre cele două țări.

Miercuri au continuat, de ase
menea. negocierile pe grupe de 
lucru între reprezentanții celor 
două părți. în vederea definiti
vării acțiunilor și pregătirii do
cumentelor ce urmează a fi 
semnate.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, a 
oferit, miercuri seara, în saloa
nele ambasadei noastre din 
Paris o recepție în onoarea pri
mului ministru al Republicii 
Franceze, Raymond Barre.

în acest cadru, tovarășul 
Manea Mănescu s-a întreținut, 
într-o ambianță de prietenie și 
caldă cordialitate, cu primul 
ministru, cu alți membri ai gu
vernului Franței, cu alte per
sonalități politice și oameni de 
afaceri, abordind probleme re
feritoare la lărgirea și diversi
ficarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre țările și popoare
le noastre.

FTALA : Aspect de Io o den'onst’cte a muncitorilor agricoli din 
dicânlor lor economice

provincia Lecce, in sprijinul reven-

Helmut Schmidt a fost reales 
cancelar al R.F. Germania 

Președintele Walter Scheel a aprobat 
componența noului cabinet

MANIFESTARE ROMANEASCA 
IN COSTA RICA

Sosirea la Pekin 
a delegației de partid și 
guvernamentale române

Delegația de partid și guver
namentală română formată din 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Sîrbu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Alexandru Mărgăritescu, prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și 
a Guvernului R.P. Chineze, face 
o vizită de prietenie în China, 
a sosit miercuri la Pekin.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. Ken Piao, mem
bru al Comitetului Central al 
P.C. Chinez, șeful secției rela
ții externe a C.C. al P.C. Chi
nez. Au fost, de asemenea, pre-

zenți reprezentanți ai conduce
rii Ministerului de Externe, 
Ministerului Comerțului Exte
rior, ai Comitetului municipal 
de partid Pekin, activiști de 
partid, ziariști.

Delegația a fost întîmpinată 
de Nicolae Gavrilescu, amba
sadorul României la Pekin, 
membri ai ambasadei și Agen
ției comerciale române în R.P. 
Chineză.

★

în cursul aceleiași zile, dele
gația română a avut o întreve
dere cu tovarășul Li Sien-nien 
și alți conducători de partid și 
de stat chinezi. Miercuri seara, 
tovarășul Li Sien-nien a oferit 
la Palatul Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari o re
cepție în onoarea delegației de 
pabtid și guvernamentale ro
mâne. In timpul recepției. Li 
Sien-nien și Gheorghe Oprea 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie 
militantă, cordialitate și stimă 
reciprocă.

Sprijin ferm poporului Zimbabwe în lupta 
sa pentru cistigarca independentei

Cuvintul reprezentantului român in cadrul Adunării 
Generale a O.N.U.

In cadrul preocupărilor actualei sesiuni a Adunării Generale 
pentru accelerarea procesului decolonizării și pentru asigurarea 
dreptului popoarelor din teritoriile aflate încă în stare de dependen
ță colonială la autodeterminare și independență. Comitetul IV a 
dezbătut „Problema Rhodesiei de Sud".

HWaist Schmidt, vieepre- 
irrfilt al Partidului Seci al- 
Dficrit a fost reales, 
■uerrvri. ia Bandestag. in 
fwtia de caacelar. eu 256 
saturi litru. tO împotrivă, 
o ahtioere să un buletin aul. 
Pe au a a fi desemnat încă 
de ta primul tur de scrutin, 
eraa necesare 20 voturi fa
vorabile.

în cadrul lucrărilor celui 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, ce se desfășoară la 
Hanoi, miercuri au continuat 
dezbaterile pe marginea rapor
tului politic prezentat de Le 
Duan. prim-secretar al C.C. al 
partidului. Vorbitorii au evocat 
drumul glorios al luptei pentru 
libertate și independență națio
nală, victoriile obținute in ac-

tivitatea productivă, sarcinile 
revoluției vietnameze in dome
niile economic, social, cultural. 
S-a subliniat adeziunea deplină 
la politica partidului de edifi
care a societății socialiste prin 
dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei naționale. Au fost rele
vate. de asemenea, perspectivele 
largi ale dezvoltării Vietnamu
lui socialist unificat.

In după-amiaza zilei de 15

decembrie, tovarășul Emil Bobu. 
conducătorul delegație: P.C.R-. j 
a rostit cuvîntul de salut adresat 
Congresului al IV-lea al Parti- I 
dului Celor ce Muncesc din Viet- ’ 
nam. Cuvîntul de salut al Parti
dului Comunist Român a fost 
ascultat cu multă atenție și in
teres. fiind îndelung aplaudat de I 
delegații la congres și de dele
gații de peste hotare.

Delegația Partidului Comunist Român la Con
gresul Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
condusă de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a depus o coroană de flori la Mausoleul 
Ho Și Min. A participat Nguyen Lam. membru 
al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, secretarul Comitetului de partid al ora
șului Hanoi.

Delegația P.C.R. a făcut o vizită în orașul 
Haifong, unde a fost oaspetele colectivului fabri
cii de ciment construite cu asistență tehnică 
românească. Aici a avut loc o întilnire cu condu
cerea unității, cu comitetul de partid și cel al

organizației de tineret. cu muncitori și 
tehnicieni. Directorul fabricii și conducăto
rul delegației Partidului Comunist Ro
mân au rostit scurte cuvintări. in care 
au relevat relațiile de prietenie dintre 
cele două partide, țări și popoare, colaborarea 
economică româno-vietnamezâ și rezultatele 
rodnice obținute în acest domeniu, posibilitățile 
de dezvoltare multilaterală a relațiilor de coope
rare frățească. Oaspeții români au vizitat, de 
asemenea, portul orașului și instalațiile sale re
cent construite, unde numeroși locuitori au făcut 
delegației o primire călduroasă.

PORTUGALIA 
Rezultatele definitive 

ale alegerilor 
municipale

Ministerul portughez al Comu
nicațiilor Sociale a făcut cu- 
-oscute rezultatele definitive 
ale alegerilor municipale des
fășurate duminică in Portuga
lia. Potrivit comunicatului ofi
cial. Partidul Socialist a obținut 
33.24 la sută din voturile expri- 
mate. iar Partidul Social-Demo
crat — 24.37 la sută. Frontului 
electoral Povo Unido. din care 
face parte și Partidul Comunist, 
i-au revenit T7.69 la sută vo
turi. Centrul Democratic și So
cial a obținut 16.61 la sută 
voturi.

Partidul Socialist și Partidul 
Social-Democrat și-au asigu
rat președinția a 115 consilii 
municipale fiecare, din totalul 
de 304. Frontul Povo Unido de
ține președinția a 37 de consi
lii. iar Centrul Democratic și 
Social — a 36.

Partidul Socialist și-a asigurat 
președinția a 10 consilii . muni
cipale din cele 18 capitale de 
districte. Partidul Social-Demo
crat — 4. Frontțil electoral 
Povo Unido și Centrul Demo
cratic si Social — cite 2.

La 15 decembrie, președintele 
R. F. Germania. Walter Scheel, 
a aprobat noul cabinet, a cărui 
componență a fost propusă 
de cancelarul federal Helmut 
Schmidt.

In noul cabinet. Hans-Dietrich 
Genscher și-a păstrat funcția 
de vicecancelar și portofoliul 
de ministru al afacerilor ex
terne, Hans Friderichs pe cel al 
economiei. Georg Leber conti
nuă să ocupe postul de ministru 
al apărării, iar Werner Maiho- 
ver pe cel al afacerilor interne.

în noul guvern au mai fost 
numiți, printre alții. Herbert 
Ehrenberg, la Ministerul Muncii 
și Problemelor Sociale. Marie 
Schlei. la Ministerul Cooperării 
Economice, iar Antje Huber la 
Ministerul Sănătății. Familiei și 
Problemelor Tineretului.

Vineri, noul guvern va depune 
jurămintul.

într-o declarație făcută ime
diat după realegerea sa de că
tre Bundestag in funcția de 
cancelar al Republicii Federale 
Germania. Helmut Schmidt a 
arătat câ in opinia sa coeziunea 
dintre cele două partide guver
namentale — social-democrat și 
liber-democrat — este mult mai 
solidă decit cea a partidelor de 
opoziție. U.C.D.—U.C.S.

GABON : Imagine din noul 
peisaj urbanistic al capitalei 

țării, orașul Libreville

Costa Riea. s-a deschis o 
expoziție de fotografii și 
discuri din România. La des
chidere au fost prezente 
personalități ale vieții poli
tice din localitate și membri 
ai Ambasadei române. Tot
odată, au fost prezentate 
filme documentare despre 
România.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul țării noastre, Pe
tre Vlăsceanu, a subliniat că 
agravarea situației din Rhodesia 
de sud, precum și încercările tot 
mai evidente ale regimului rasist 
minoritar de a menține statu- 
quo-ul în teritoriu și de a per
petua rânduielile ’rasiste reclamă 
noi eforturi din partea Națiuni
lor Unite care să răspundă ce
rințelor actuale ale luptei de 
eliberare și care să ducă la în
lăturarea grabnică a regimului 
rasist și la transferul puterii în 
mina poporului Zimbabwe, majo
ritar.

O asemenea intervenție ener
gică din partea Națiunilor Unite 
se impune cu atit mai mult cu 
cit escaladarea măsurilor de vio
lență in teritoriu a fost acom
paniată de acte consecutive de 
agresiune ale regimului rasist 
minoritar împotriva statului in
dependent mozambican.

Vorbitorul a arătat că Româ
nia, fidelă politicii sale față 
de popoarele oprimate, față de 
dreptul lor sacru la autodetermi
nare și independență, acordă po-

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
APEL PENTRU ÎNCETAREA 
VIOLENȚELOR ÎN ULSTER

Primul ministru al Republicii 
Irlanda, Liam Cosgrave. a adre
sat un apel populației irlandeze 
să acționeze pentru încetarea 
actelor de violență din țară. 
După ce s-a referit la pericolele 
pe care le reprezintă pentru via
ța politică internă și pentru in
stituțiile țării actele de violență, 
premierul irlandez a avertizat 
că guvernul va adopta măsurile 
necesare pentru pedepsirea ele
mentelor extremiste.

• LA MOSCOVA a avut loc, 
miercuri, ceremonia transmiterii 
de către oamenii de știință so
vietici colegilor lor americani a 
unor mostre de sol lunar adu
se pe Pămint în august 
1976 de stația automată sovietică 
„Luna-24“.

„FEMINA ’76“
Sub titlul „Femina ’76", la 

sediul UNESCO din Paris a fost 
deschisă o expoziție de opere 
de artă ilustrind contribuția fe
meilor la promovarea păcii în 
lume. Manifestarea a fost orga
nizată, pe perioada 1 decem
brie 1976 — 8 ianuarie 1977 de 
grupul „Dialoguri", care re
unește femei pictori și sculp
tori. cunoscute atît pentru ac
tivitatea lor artistică, cit și pen
tru cea social-politică.

CONVORBIRI 
SOVIETO-CUBANEZE

La Kremlin a avut loc 
miercuri o întrevedere între 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Râul 
Castro, al doilea secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cuba. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Republicii

Cuba, care a sosit la Moscova 
într-o vizită de prietenie.

Raul Castro i-a înmînat lui 
Leonid Brejnev, cu prilejul ce
lei de-a 70-a aniversări a zilei 
sale de naștere, înalta distincție 
cubaneză, Ordinul „Playa Giron" 
și un mesaj din partea lui Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat.

Preocupări

porului din Zimbabwe, mișcării 
sale de eliberare, întregul său 
sprijin politic, moral și material 
în lupta sa pentru independență 
națională.

Dezvoltarea 
schimburilor 
comerciale 

româno-filipineze 
Miercuri și-a închis porțile la 

Manila Expoziția economică a 
Republicii Socialiste România, a 
doua manifestare de acest gen 
organizată de țara noastră în 
capitala Republicii Filipine.

Expoziția românească — de
clara Troadio Quiazon, secreta
rul filipinez pentru comerț, — a 
demonstrat importanța pe care 
guvernul acestei națiuni prietene 
o acordă dezvoltării relațiilor cu 
Filipinele. Guvernul filipinez, 
care a sprijinit pe de-a-ntregul 
buna desfășurare a acestei am
ple manifestări economice româ
nești, a văzut în ea un instru
ment menit să contribuie la pro-j 
movarea relațiilor comerciale și 
economice bilaterale, la apro
pierea dintre cele două țări și 
popoare.

Directorul expoziției, ing. Re
mus Brad, a apreciat câ ea con
stituie o reușită sub aspectul 
cunoașterii de către oamenii de 
afaceri filipinezi a realizărilor 
economiei românești, a potenția
lului său de export, precum și 
prin faptul că ea este de natură 
să aducă o nouă contribuție la 
extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

la Manama

B
ahrein sau „Veneția Golfului", cum i se mai 
spune, datorită poziției sale geografice și fru
museții peisajului, iși sărbătorește astăzi, ziua 
națională. Acest eveniment găsește poporul 
bahreinian angajat intr-un efort susținut, menit 
să lichideze moștenirea trecutului colonial. Pro

clamarea independenței a creat premisele necesare elaborării 
unor planuri privind valorificarea în interes propriu a resur
selor naturale care, pină nu demult, erau exploatate în be
neficiul companiilor străine.

Bahreinul este prima țară arabă din regiunea Golfului care 
a descoperit petrolul încă din anul 1925. Producția de petrol, 
principala bogăție a țârii, este in prezent de peste 3,5 mili
oane tone de țiței. Faptul că rezervele de petrol sint totuși 
limitate în timp a determinat autoritățile de la Manama să 
elaboreze o politică de industrializare și diversificare a eco
nomiei. în rafinăriile existente se prelucrează peste 1,5 mi
lioane tone de petrol anual, iar o parte din produsele rafi
nate sint exportate, ceea ce a permis realizarea unor impor
tante venituri. Numai rafinăria de la Awali, de exemplu, 
are o capacitate de prelucrare a 250 000 barili pe zi, tot aici 
fiind rafinate mari cantități de petrol din Arabia Saudită.

Pe harta economică a țării au apărut în ultimii ani, prin
tre alte obiective, o termocentrală și o stație de desalinizare 
a apei marine care satisfac nevoile populației în ceea ce 
privește aprovizionarea cu apă și energie electrică. Bahrei- 
nienii se mindresc cu faptul că noua fabrică de aluminiu, 
a cărei producție anuală este de 125 000 de tone, se situează 
in ierarhia primelor cinci unități de acest gen din lume. 
Prin poziția sa geografică, Bahreinul este și un important 
nod al comerțului internațional. Numai în anul trecut, prin 
produsele tranzitate, s-au realizat venituri de peste 210 mili
oane dinari, pcrmițînd creșterea investițiilor în diferite sec
toare ale vieții economico-sociale.

I. ALEXANDRU

JOI, 1G DECEMBRIE

OGLINDA PENTRU CRISTINA: 
Festiva! (orele 9,15; 11.30; 13.30; 
16: 18,15; 20.30). <

SCLAVA IUBIRII: Eforie (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

TREI ZILE Șl TREI NOPȚI: 
Capitol (orele 8.45; 11; 13,15; 15,45; 
18.15: 20.45); Scala (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15. 20.30): Fero
viar (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 13.15;
20,15);  Melodia (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30)

MEREU ALAIURI DE TINE: 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13.30; 
16: 18.15: 20.30); București (orele 
0; 11.15. 13.30. 16: 18.15; 20.30);
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20.30).

ȘATRA: Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13.15; 20,30).

DOI OAMENI IN ORAȘ: Vic
toria (orele 9.15: 11,30; 13,45. 16; 
18.15. 20.30)

A TREIA ÎNCERCARE: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30).

PINbCCHTO: Doina (orele 9,30; 
11,30; 15.30; 17,30).

SPARTACUS: Doina (orele 13,30; 
20).

TANASE SCATIU: Timpuri Noi 
(orele 9; 12; 16; 19); Viitorul (ore
le 15.3T. 19).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15); Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18: 20.15).

NEMURITORII: Lumina (orele
9; 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.15)

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZĂPADA: Buzești (orele 9: 11.15: 
13.30; 16; 18,15; 20.15); Miorița 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30).

EXPEDIȚIA DISPĂRUTĂ: Ex
celsior (orele 9: 12: 16; 19).

FRĂȚIORUL: Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20,15); Gloria (orele 9;

11,15; 13.30: 16: 18.15 : 20.30): Mo
dern (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI: Da
cia (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND; Giuleștl (orele 15.30; 
17.45: 20).

OSÎNDA: Bucegl (orele 15.30;
17.45: 20).

DARLrNG LILI: Cotroceni (orele 
10: 13: 16: 19).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Unire» 
(orele 16: 18; 20).

CEI PATRU MUȘCHETARI: Pa
cea (orele 15.30: 17.45: 20)

JURNALUL UNUI DIRECTOR 
DE ȘCOALA: Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20.15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS; Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Cringași (ora 17).

PREMIERA: Floreasca (orele
15.30; 18; 20,15); Arta (orele 14; 
16; II; 20).

DIN ZORI IN ZORI: Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

BUNICUL ȘI DOI DELINCVENȚI 
MINORI: Volga (orele 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20); Tomis (orele 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

ULTIMELE ZILE ALE VERII: 
Moșilor (orele 16; 18: 20).

CIRC ÎN CIRC: Munca (orele 
15,45; 19).

CEI 13 DE LA BARLETTA: Cos
mos (orele 18; 20,15).

PISICILE ARISTOCRATE: Cos
mos (ora 15,30).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANĂ: Vitan (orele 16; 18; 20).

MISIUNE PE IANTZI: Rahova 
(orele 16; 18; 20).

TOM ȘI JERRY: Flamura (ora 9).
SALVO D'ACQUISTO: Flamura 

(orele 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).
DTAMANTE PE ROȚI: Flacăra 

(orele 16; 18; 20).
MOMEALA : Progresul (orele 

16; 18; 20).
TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI: 

Palatul Sporturilor și Culturii, 
(ora 18).

Opera Română: BOEMA — ora 
19; Teatrul de Operetă: SILVIA
— ora 19,30; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): LUNGUL DRUM AL ZI
LEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio): A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Not- 
tara“ (Sala Magheru): ULTIMA 
CURSĂ — ora 19,30; (Sala Studio): 
PATRU LACRIMI — ora 19; Tea
trul de Comedie: PLICUL — ora 
19.30; Teatrul Mic: VIAȚA E CA
UN VAGON? — ora 19,30; Tea

trul Giulești (Sala din Calea Vic
toriei) : ZAMOLXE — premieră — 
ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
Stat: HAI NOROC ȘI ZEILIG ȘOR 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19,30; (Sala Victoria): 
E NEMAIPOMENIT — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă": HOCUS- 
POCUS ȘI-O GĂLEATĂ — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română**: 
NE-AM PUS DORURILE-N CÎN- 
TEC — ora 19,30: Circul „Bucu- 
rești“_: COLOMBO... ȘI MISTE> 
RELE CIRCULUI — ora 19,30; 
I.A.T.C.: HAMLET — ora 20;
Teatrul „Țăndărică (Sala Acade
mia) : BU ALI — ora 17.

PROGRAMUL 1
15.00 Hochei: Cehoslovacia — 

Canada. Transmisiune directă de

la Moscova. 16,30 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17.20 
Cintece și dansuri din Bangladesh. 
17,30 Din țările socialiste. 17.40 Iti
nerare folclorice. 18,05 Noi, fe
meile. 18,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18.45 
Universitatea TV. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ora 
științei și tehnicii. 20,35 Interpreti 
de muzică ușoară. 21,00 Cel mai 
bun, continuă — concurs de cul
tură generală și pregătire multi
laterală. 21,50 Documentar: „O 
memorie de... elefant**. Film rea
lizat de Ivan Tors într-o rezerva
ție din Africa de Sud. 22,40 Tele
jurnal.

PROGRAMUL 2
20.00 Concertul simfonic al or

chestrei de studio a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor Hikmet Simsek 
(Turcia). 20,50 Pe teme econo
mice. 21,10 Mihail Sadoveanu — 
Oameni și locuri. 21,45 De dor și 
de bucurie — cîntece și jocuri 
populare.
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