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TOVARĂȘUL NICOL ÂE CEAUȘESCU
a vizitat ieri o expoziție 
consacrată realizărilor si 
proiectelor de viitor în 

industria ușoară si a anali-
■> •>

zat probleme privind ridi
carea continuă a eficienței 
activității în acest domeniu

* 2

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA P. S. U. G.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar; general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit. miercuri după-amiază, 
delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Wemer Lamberz, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.,
care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
întreprinde o vizită pentru
schimb de experiență în țara
noastră. Din delegație fac parte
tovarășii Kurt Tiedke. membru 
al C.C., șeful Secției propagan
dă a C.C. al P.S.U.G.. Rudi 
Singer. membru al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Comitetu
lui de Stat al Radiodifuziunii. 
Eberhard Heinrich, membru su
pleant al C.C.. secretar al Co
misiei de agitație a Biroului 
Politic al C.C. ai PS.U.G., ac
tiviști ai C.C. al PJS.U.G.

La primire au participat tova
rășii Comei Burtică și Dumitru 
Popescu, membri ai Comitetu
lui Politic Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R.. Vasile Potop, 
membru al C.C. ai P.C.R.. di
rector general al Radioteleviziu- 
nii Române, Constantin Matei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Constantin Potingă și

Vasile Șandru. adjuneți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al- Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmi
tă tovarășului Erich Honecker 
salutul său și cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii s-a pro
cedat la un schimb de păreri cu 
privire la activitatea Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Socialist Unit din Germania în 
diferite domenii și îndeosebi în 
cel al propagandei de partid. A 
fost exprimată satisfacția în le
gătură cu relațiile de strînsă 
prietenie și rodnică colaborare 
statornicite între țările, parti
dele și popoarele noastre. Tot
odată. a fost manifestată dorin
ța comună de a se amplifica și 
aprofunda tot mai mult conlu

crarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, de a se ■ inten
sifica contactele, schimbul de 
experiență în probleme de in
teres reciproc, de a se extinde 
relațiile politice, economice, teh- 
nico-științifice și culturale din
tre România și Republica De
mocrată Germană, în deplină 
concordanță cu acordurile con
venite cu prilejul întâlnirilor și 
convorbirilor dintre secretarii 
generali ai celor două partide, 
cu cerințele construcției socialis
te in cele două țări, in folosul 
ambelor state și popoare, al 
cauzei socialismului, păcii, pro
gresului și cooperării interna
ționale.

S-au abordat, de asemenea, 
aspecte actuale ale vieții poli
tice internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești. 
A fost reafirmată hotărirea ce
lor două partide și țări de a-și 
aduce o contribuție activă și în 
viitor la întărirea unității și co
laborării țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești, 
la adincirea cooperării și asigu
rarea securității și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, a analizat, 
în cursul dimineții de miercuri, în cadrul unei 
vizite de lucru, o serie de probleme privind 
ridicarea continuă a eficienței activității econo
mice în industria ușoară, prin valorificarea 
superioară a materiilor prime și reducerea cos

turilor de fabricație, Îmbunătățirea calității 
produselor și lărgirea gamei de sortimente puse 
la dispoziția populației, pentru a satisface în 
condițiuni cît mai bune cerințele și exigențele 
oamenilor muncii.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Ion Din- 
că, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion

Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe RăduUscu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Ion Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Constantin Dăscă- 
lescu, Aurel Duma și Mihai Marinescu, vice- 
priin-ministru al guvernului, miniștri, conducă
tori ai altor instituții centrale.

SUCCESE DE PRESTIGIU ÎN CRONICA 
CINCINALULUI REVOLUȚIEI 

TEHNICOȘTIINȚIFICE
Noi județe raportează îndeplinirea planului anual

In cadrul acestei vizite de 
lucru, care s-a desfășurat la 
Palatul sporturilor și culturii, 

- unde se află amenajată o expo
ziție ce ilustrează realizările ob- 
tinute pină acum și proiectele 
de viitor ale întreprinderilor și 
institutelor din industria ușoară, 
a fost reluat dialogul cu mi
nistrul industriei ușoare, tova
rășa Lina Ciobanu, cu ceilalți 
factori de răspundere din acest 
domeniu asupra sarcinilor pre
zente și viitoare ale organelor 
centrale de resort, ale specialiș
tilor din diferitele subramuri 
ale acestui sector al industriei 
noastre în înfăptuirea Progra
mului privind producția și des
facerea bunurilor de consum 
pină în 1980. Cuprinzătoarea 
analiză, care a avut loc cu acest 
prilej, s-a înscris, prin proble
matica sa de o deosebită însem
nătate, in cadrul preocupărilor 
constante ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru fun
damentarea și aplicarea moda
lităților practice. optime, de 
’raducere in viață a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea privind 
continua dezvoltare și înflorire 
economică a țării, satisfacerea 
in măsură tot mai mare a ne
voilor materiale și spirituale ale 
populației.

Răspunzind prin fapte criti
cilor și observațiilor formulate 
de secretarul general al parti
dului la ultima Plenară a Co
mitetului Central al P.C.R., spe
cialiștii care lucrează în indus
tria ușoară au desfășurat o 
susținută activitate creatoare 
pentru înlăturarea cît mai grab- 

r r.ică a neajunsurilor semnalate, 
in scopul introducerii cît mai 
rapide a progresului tehnic, va
lorificării superioare a materii
lor prime și reducerii perma
nente a cheltuielilor materiale, 
în concordanță Cu cerințele ac
tualei etape de dezvoltare a 
economiei noastre.

Rezultatele acestei munci sînt 
reunite aici, la Palatul sporturi
lor și culturii, sub forma unor 
produse noi sau reproiectate, de 
calitate mai bună, realizate, cu 
un consum mai mic de mate
riale, cu tehnologii mai produc
tive. Sînt prezentate aici, de 
asemenea, date cu privire la 
creșterea ponderii generale a 
produselor de calitate supe
rioară — una din sarcinile 
prioritare puse de secretarul 

Y general al partidului în fața în-
' tregii industrii românești. In

fața standurilor de tricotaje, țe
sături, confecții, încălțăminte,
marochinărie, articole din cau
ciuc și mase plastice, s-a rele
vat că, în ultimii ani, cerceta
rea și producția au cooperat 
îndeaproape pentru realizarea 
unor produse mai ușoare, în 
condițiile sporirii calității aces
tora, ceea ce a avut ca rezul
tat reducerea consumurilor de 
materii prime, valorificarea lor 
mai bună.

Analiza secretarului general 
al partidului, în cursul căreia 
au fost reluate, concluziv, o se
rie de teme care au făcut obiec
tul mai multor întâlniri cu ca
drele de conducere și specialiș
tii, s-a soldat cu o serie de in
dicații de o deosebită însemnă
tate practică, care oferă oame
nilor muncii din industria ușoa
ră un program concret de ac
țiune pentru atingerea obiecti
velor propuse.

Secretarul general al partidu
lui a examinat cu atenție ex

ponatele prezentate, colecțiile de 
mostre, cercetând finețea țesă
turilor, calitatea produselor și 
a recomandat să se intensifice 
preocuparea pentru îmbunătăți
rea în continuare a finisajelor 
și valorificarea superioară a 
materiilor prime, ceea ce. .tre
buie să-și găsească expresie în 
produse mai ușoare și, totodată, 
mai durabile, de bună calitate, 
în obținerea unor cantități spi
rite de bunuri de consum pe 
măsura solicitărilor populației. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se sta
bilească un raport optim, echili
brat, între produsele cu greu- 
.tate minimă și maximă, astfel 
încît să se asigure o bună uti
lizare a materiei de bază.

Apreciind progresele înregis
trate pină în prezent în ceea 
ce privește îmbunătățirea cali
tății produselor și diversifica
rea gamei lor sortimentale, mai 
buna utilizare a materiilor pri
me, în primul rind a celor de 
producție internă, aplicarea 
unor tehnologii avansate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a tra
sat ca sarcină intensificarea în 
continuare a activității îndrep
tate în aceste direcții. Secreta
rul general al partidului a 
relevat că există încă rezerve 
importante în ceea ce privește 
sporirea indicelui de folosire a 
materiilor prime și materiale
lor, atrăgînd atenția că propu
nerile prezentate în acest sens 
trebuie considerate ca fiind mi
nimale, că se impune intensifi
carea cercetărilor aplicative o- 
rientate spre realizarea acestui 
scop, pentru ca, în anii viitori, 

să se poată obține reducerea 
mai substanțială a consumurilor, 
în condițiile îmbunătățirii con
tinue a calității produselor.

Au fost discutate și probleme
le privind programul de utili
zare a deșeurilor în diferitele 
subramuri ale industriei ușoare, 
rdlevîndu-se că în acest dome
niu este necesară o schimbare 
de optică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu- 
a subliniat necesitatea de a se 
intensifica în continuare măsu
rile de îmbunătățire a consu
murilor specifice de materii pri
me și materiale. în vederea re
ducerii procentului de materii 
prime secundare și a deșeurilor, 
în special în industria de tri
cotaje și confecții.

Totodată, să se orienteze cer
cetările privind valorificarea de
șeurilor, astfel încît prin apli
carea de tehnologii corespunză
toare să se realizeze produse cu 
un grad de eficiență ridicat. 
Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie împreună cu 
Ministerul Industriei Ușoare să 
reanalizeze direcțiile de orienta
re în ce privește destinația pro
duselor rezultate din deșeuri, 
astfel încît să se asigure o va
lorificare eficientă și superioară 
a acestora.

Se impune, de asemenea, a 
indicat secretarul general al 
partidului, ca instituțiile și 
întreprinderile care folosesc pe 
scară largă produsele textile, 
confecțiile, articolele de pielă
rie. să le predea, la rîndu.1 lor, 
in mod obligatoriu, atunci cind 
acestea s-au uzat, pentru ca 
printr-o prelucrare corespunză

toare să fie reintroduse în cir
cuitul . producției. Este necesar, 
totodată, sa' se extindă colec
tarea deșeurilor provenite de la 
populație. Cadrul legal pentru 
această . activitate există, este 
necesar însă să se organizeze 
mai bine rețeaua de colectare, 
pentru ca materialele textile 
să nu se piardă, ci să se refo- 
losească în industrie, așa cum 
se procedează în numeroase 
țări. Ar fi de - un real folos 
ca unele organizații, de masă 
și obștești, asociațiile de loca
tari, școlile să-și intensifice ac
tivitatea pe această linie.

Generalizind observațiile fă
cute de-a lungul intîlnirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat că măsuri similare vor 
trebui aplicate și în celelalte 
sectoare de activitate din in
dustria ușoară — în ramura în
călțămintei și marochinăriei, în 
producția de sticlărie, ceramică 
și faianță, a articolelor din ma
se plastice și ambalajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii ministerului 
să revadă întregul program de 
valorificare a materiilor prime 
și a deșeurilor, in sensul îmbu
nătățirii lui substanțiale.

Secretarul general al partidu
lui a indicat, de asemenea, ca 
activitatea de cercetare aplica
tivă să fie orientată cu mai 
multă fermitate spre rezolvarea 
temelor concrete izvorîte din 
practica . unităților productive, 
din necesitatea soluționării pro
blemelor pe care le ridică în
făptuirea sarcinilor care stau in 
fața oamenilor muncii din acest 
sector de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca pro
gramele discutate, cu îmbună
tățirile care se impun, să fie 
dezbătute cu conducerile între
prinderilor, cu specialiștii din 
întreaga ramură industrială, 
pentru ca măsurile adoptate să 
fie aplicate și generalizate cit 
mai curînd. Secretarul general 
al partidului a insistat și în 
cursul acestei întâlniri, ca și în 
ziua precedentă. la discuția 
concȚuzivă pe. care a avut-o cu 
factorii ce răspund de înfăptui
rea planurilor de construcții 
industriale și social-culturale, 
asupra necesității ca acțiunea 
de reducere a consumurilor și 
de îmbunătățire a calității pro
duselor să. continue neîntrerupt, 
să devină o permanență în 
munca specialiștilor.

în încheierea analizei, cadre
le de conducere și specialiștii 
din industria ușoară au mulțu
mit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru această vi
zită, pentru atenția pe care o 
acordă activității lor, pentru re
comandările făcute, asigurîn- 
du-1 in același timp pe secre
tarul general al partidului că 
specialiștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderile și institutele 
din această importantă ramură 
vor înfăptui întocmai indicații
le sale, sarcinile ce le revin în 
actualul cincinal, în înfăptuirea 
politicii partidului. în centrul 
căreia se află omul și necesită
țile sale, bunăstarea materială 
și creșterea nivelului de civili
zație a întregului popor.

Fotografii de GHEORGHE CUCU

CONSTANȚA
Colectivele de muncă din uni

tățile economice ale județului 
Constanța raportează că la 22 
decembrie au îndeplinit preve
derile planului pe acest an la 
producția globală, marfă, pro
ductivitatea muncii din indus
trie, livrările la export și des
facerea de mărfuri.

In zilele care au mai rămas 
pînă la finele anului se va ob
ține o producție suplimentară în 
valoare de peste 400 milioane 
lei concretizată, intre altele, în: 
47 000 tone ciment, 105 milioane 
kWh energie electrică, 10 mii 
tone îngrășăminte cu fosfor, 28 
milioane mp hîrtie, 800 tone 
preparate din carne, 1 900 tone 
ulei comestibil, 16 mii hl bere. 
500 tone conserve de fructe, alte 
produse ale industriei locale în 
valoare de aproape 80 milioane 
lei, precum și 120 milioane lei 
la desfacerea de mărfuri către 
populație.

Cu acest prilej Comitetul ju
dețean de partid a adresat C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă în 
care se spune, între altele: In- 
găduiți-ne, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să dăm expresie și cu acest pri
lej sentimentelor de profundă 
stimă și deosebită recunoștință 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii constănțeni, pen
tru sprijinul direct și grija per
manentă pe care ne-o acordați 
în dezvoltarea economică-socia- 
lă a județului. Vom face totul 
pentru realizarea ritmică a pla
nului de producție, încă din pri
mele zile ale anului 1977.

Asigurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, de 
totalul nostru devotament și ata
șament față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului și ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a 
fi la înălțimea sarcinilor ce .ne 
revin.

Vă rugăm să ne permiteți să 
vă adresăm dumneavoastră, 
scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu devotat și strălu
cit conducător al partidului și 
poporului nostru, personalitate 
eminentă a vieții politice inter
naționale, cele mai calde și sin
cere urări de sănătate, viață 
lungă și fericire, putere de mun
că, spre a încununa cu noi și 
noi succese activitatea neobosi
tă, desfășurată în fruntea parti
dului și statului nostru, spre 
binele și măreția României 
socialiste.

HARGHITA
Oamenii muncii din județul 

Harghita au îndeplinit la 22 de
cembrie planul pe anul 1976 la 
producția globală industrială.

In telegrama adresată cu acest 
prilej de Comitetul județean de 
partid Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
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Noi în muncă, în viața de organizație
• Cîteva întrebări pe adresa beneficiarilor întreprinderii ju
dețene de construcții din Satu Mare • Fapte din perime
trul eroismului cotidian la întreprinderea „Electrocentrale" 
Craiova • Tinerele familii de la „o instalație a tineretului"

mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se arată: Avansul 
de 9 zile la producția globală re
prezintă pentru județ, pentru 
economia națională, o producție 
suplimentară de peste 170 mi
lioane lei, concretizată în prin
cipal în 5 500 tone fontă, 31 000 
mc cherestea de rășinoase. con
fecții textile în valoare de 9,5 
milioane lei, 350 tone brinzeturi, 
peste 3 000 hl bere, peste 600 
tone caolin sorturi superioare, 
60 tone mașini și utilaje pentru 
industria metalurgică și alte 
produse solicitate pe piața in
ternă și la export.

Cu satisfacția datoriei înde
plinite, îngăduiți-ne, mult iubi
te tovarășe secretar general, să 
exprimăm și cu acest prilej 
sentimentele de profundă mul
țumire ale tuturor harghitenilor 
— români și maghiari — ale 
comuniștilor din acest județ, 
pentru sprijinul direct și grija 
personală ce o acordați înflo
ririi acestor meleaguri pe baza 
politicii ferme de dezvoltare e- 
conomico-socială echilibrată și 
multilaterală a tuturor zonelor 
țării.

îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de plan, din primul an 
al cincinalului 1976—1980 ne 
mobilizează întreaga capacitate 
pentru noi și susținute eforturi, 
menite să conducă la consoli
darea rezultatelor economice de 
pînă acum, la ridicarea pe noi 
trepte calitative a condițiilor 
de viață materială și spirituală 
a tuturor celor ce înfrățiți tră
iesc și muncesc în acest județ 
al patriei.

HUNEDOARA
Oamenii muncii din industria 

județului Hunedoara, în frunte 
cu comuniștii, angajați cu abne
gație și însuflețire în înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al Xl-lea al P.C.R., 
raportează îndeplinirea în ziua 
de 22 decembrie a planului pe 
acest prim an al cincinalului la 
producția globală și marfă, • pro
ductivitatea muncii, export, sar
cina de reducere a importuri.- 
lor, beneficii, precum și . la prin
cipalele produse. La producția 
industrială, pînă la sfîrșitul anu
lui se va obține o depășire a 
sarcinilor planificate cu peste 
520 milioane lei, spor ce se 
realizează integral pe seama 
creșterii productivității muncii. 
S-a acordat atenție realizării 
sarcinilor de plan la producția 
fizică, livrîndu-se suplimentar 
pînă în prezent 230 milioane 
kWh energie electrică. 120 000 
tone cărbune net, 12 000 tone 
cocs, 90 000 tone fontă. 63 000 
tone oțel, 39 000 tone laminate, 
6 200 mc prefabricate din beton, 
1 000 tone preparate din carne, 
170 tone brinzeturi, 130 tone unt 
și alte produse.

Cu această ocazie, Comitetul 
județean Hunedoara al P.C.R. a 
adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
o telegramă în care se scrie, în

tre altele : Raportând succesele 
dobindite pină în prezent în în
făptuirea sarcinilor primului-an 
al cincinalului, comuniștii, toți 
oamenii muncii hunedoreni asi
gură conducerea partidului și 
statului, pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sînt pre
gătiți să treacă la îndeplinirea 
în condiții optime a sarcinilor 
ce le revin în anul 1977. că vor 
acționa cu toată vigoarea și res
ponsabilitatea pentru transpune
rea în fapt a indicațiilor date de 
dumneavoastră la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie a.e. pri
vind folosirea intensivă a capa
cităților de producție, realiza
rea integrală și la nivel calita
tiv superior a planului sortimen
tal. intensificarea activității de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică, introducerea mai 
rapidă în producție a progresului 
tehnic, în scopul ridicării tehni
cității și calității produselor, 
reducerii consumurilor materiale 
și a costurilor de producție, 
creșterii .generale a eficientei 
economice.

BRAȘOV
Județul Brașov a îndeplinit, în 

ziua de 22 decembrie, sarcinile 
de plan la producția industria
lă, globală și mar£ă. pe anul 
1976. Pină la sfîrșitul anului se 
va obține o depășire a planului 
cu . peste 1 miliard lei atât la 
valoarea producției globale, cit 
și la producția marfă.

Bilanțul anului 1976 este rod
nic și în domeniul investițiilor.

Cu, acest prilej, comitetul ju
dețean de partid a adresat C.C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. o. telegramă • în 
care se spune, între altele : Fo
losim acest prilej pentru a 
transmite, încă o dată. Comite
tului Central al P.C.R., dumnea
voastră personal, mulțumirile și 
recunoștința fierbinte a organi
zației județene de partid, a tu
turor brașovenilor, pentru spri
jinul și ajutorul permanent pe 
care ni l-ați acordat începînd 
cu primele' zile ale acestui an 
cind ne-ați făcut marea cinste 
de a fi prezent în mijlocul co
lectivelor de oameni ai muncii 
din județul nostru.

Asigurăm C.C. al P.C.R., pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul efectiv al organizației 
județene de partid, toți oamenii 
muncii — români, maghiari și 
germani — alături de întregul 
nostru popor, strîns uniți în ju
rul partidului, al conducerii sale, 
își vor face pe deplin datoria 
față de patrie și partid contri
buind cu totală dăruire și pa
siune revoluționară la îndepli
nirea sarcinilor de plan ale a- 
nului viitor și ale întregului cin
cinal, Ia înfăptuirea cu succes a 
Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.
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LECȚIA DE ISTORIE

VACANTA —sezon de bogate activități 
educative și recreative

Incepind de ieri, in agenda anului 
școlar și-a înscris sosirea vacanța 
de iarna. Timp de aproape trei săp- 
tămîni, elevii țării, au la dispoziție o 
recreație mare intre două trimestre 
de muncă și învățătură.

Așa cum am mai informat, pe plan 
central și local s-a pregătit o întreagă 
paletă de activități specifice acestui

sezon școlar. Depinde de elevi, de 
fantezia lor ca programul vacanței, 
să devină mai bogat, mai divers, mai 
interesant. Pagina noastră de azi 
surprinde numai citeva instantanee 
ale debutului vacanței. Așteptăm co
respondențele voastre, care să ne 
înfățișeze vacanța în plină desfășu
rare.

Corespondențe 
din țară

• MUZEE
Consiliile elevilor de la nive

lul sectoarelor organizează vizi
tarea „Muzeului de istorie al 
R.S.R.". a „Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice 
din România**, a unor locuri și 
monumente istorice care evocă 
lupta poporului român pentru 
independență națională și drep
tate socială, a „Muzeului de artă 
al R.S.R.", în perioada 22 de
cembrie 1976 — 9 ianuarie 1977.

ora 9 — Liceul ..Gh. Sinea." 
(participă echipele dștigătoare 
la faza pe sectoare).

Tenis de masă — 26 XII or* 
9 — „Tehnic Club- 
băieți și fete ca.efrx-* 
ani).

• FILM
fiii

iparrzcpâ
15—19

•
elevi se desfășoară p* 
perioadă a vacantei. la enema- 
tografeie ..Cap.ioi". _Gr.-. .•-a* ș. 
„Ecran club-.

fi urmat ți Jt alțiiUn axemplu tara poate

TEATRUL NAȚIONAL 
programează pentru elevi
• Sala mare : țjjuminică 2 ianuarie, ora 10 : Oifi șă sm- 

reci; duminică 2-ianuarie, ora 15: Comoara din 4eai: •
ianuarie, ora 15 : Un fluture pe lampă : sirr.bâ-.ă 8 ranuar ?. 
ora 11 : Coana Chirița ; duminica 9 ianuarie, ora 10 Zadta 
Taurului.

• Sala mici : duminica 2 ianuarie, ora !• Valiza e» Ha
turi ; simbâtă 8 ianuarie, ora 14 : Zo® ; duncin-că > «mar.e. 
ora 15 : Cazul Enâcheseu.

• Sala „Atelier- : duminică 2 ianuarie, ora 11 : Ca*«l; vi
neri 7 ianuarie, ora 16 : Destine ; sîmbătă 8 ianuarie. ora 13 ;

ora 11 : Treptele iubirii.Capul ; duminică 9 ianuarie,

• EXCURSII
Ca-

CU 
și 4 

trasee:

12 000 de elevi din școlile 
pitalei pleacă în excursiile 
durată de o zi jumătate, 2 
zile pe următoarele
• București — Poiana Brașov — 
București; • București — Căli- 
mănești — Rimnicu Vilcea — 
Horezu — București; • Bucu
rești — Ploiești — Cheia — 
Mantele Roșu — Săcele — Bra
șov — Predeal— Sinaia — Bucu
rești; • București — Giurgiu — 
Roșiorii de Vede — București;
• București — Alexandria — 
Drăgănești — Corabia — Be- 
chet — Calafat — Drobeta Tur- 
nu-Severin — Motru — Tirgu 
Jiu — Horezu — Călimănești — 
Rimnicu Vîlcea — Pitești — 
București.

• TABERE
• Pentru elevii bucureșteni. 

De-a lungul vacanței, 8 000 de 
școlari vor fi găzduiți în două 
serii (seria I: 23—29 dec. 1976, 
seria II: 3—9 ian. 1977), în cele 
28 de tabere organizate de școii 
prin B.T.T. și O.N.T. în localită
țile: Sinaia, Predeal, Călimă- 
nești, Săcele, Herculane, Sovata, 
Neptun, la Cota 1 500, Diham, 
Poiana Secuilor, Muntele Roșu, 
Tușnad, Slănic Moldova, Buș
teni ș.a.

• Baze turistice in municipiul 
București. Pentru primirea ele
vilor din județele țării, care-și 
petrec vacanța în Capitală, s-au 
organizat 8 tabere de 7 zile, cu 
o capacitate de 1 000 locuri pe 
serie, și 13 baze turistice deschi
se în perioada 23 XII 1976 — 
8 I 1977 la liceele: „Grivița ro
șie". „Optica română", „Unirea", 
„Electronica", „Pipera" ș.a.

• Ce filme veți viziona:
în sectorul 2 : „Prin cenușa 

imperiului" (cinema „Viitorul-. 
23 XII 1976 ora 9): „O călăto
rie misterioasă" („Viitorul-. 28 
XII 1976 ora 9); ..Prea mic pen
tru un război at it de mar." 
(„Viitorul" 29 XII 1976 ora 91

în sectorul 3: ..Cantemir- 
(„Cosmos** 29 XII 1976 ora 9). 
„Cu miinile curate" („Popular* 
29 XII 1976 ora 9 și la „Aurora" 
— 30 XII 1976 ora 9). ..Grup de 
filme documentare" („Miorița". 
27 XII 1976 ora 9). In sectorul 4: 
ciclul „De la carte la film" 
(„Gloria", 21—30 XII 1976>. c - 
ciul „Mozaic cinematografic" 
(„Gloria" 4—9 I 1977): în sec
torul 5; „Grup de filme docu
mentare" („Flamura", 28 XII 
1976). „Capcana" („Flamura". 
XII 1976), „Răscoala" („Modern". 
4 I 1977), „Pădurea spinzura*..- 
lor" („Modern", 7 I 1977) : In 
sectorul 6: „Pintea" („Capitol-, 
23 XII 1976 și 24 XII 1976). ..Bu
nicul și doi delincvenți minori* 
(„Capitol, 26 XII 1976 și 27 XII 
1976), „Program special de filme 
pentru copii („Capitol", 28 XII
1976) . în sectorul 7: „Cicluri de 
filme pentru clasele V—VIII" 
(„Favorit" 23—29 XII 1976 ora 9). 
„Cicluri de filme pentru cla
sele I—IV" („Favorit" 3—9 I
1977) .

• ACTIVITĂȚI 
SPORTIVE

• In perioada 22 decembrie 
1976 — 9 ianuarie 1977, toate 
școlile din municipiul București 
și cluburile tineretului găzduiesc 
zilnic activități sportive în. săli 
și tenis de masă.

• „Cupa Independenței" — 
faza pe municipiu, se organizea
ză la următoarele discipline 
sportive, după cum urmează :

Cros 22 XII 1976 ora 10 — 
Parcul tineretului ;

Tir — 21 XII 1976 ora 10 — 
Poligonul „Herăstrău";

Tenis de masă — 23—24 XII 
1976. ora 9 — „Tehnic Club";

Șah — 22 XII ora 9 — Clubul 
Grupului școlar „I. Rangheț" ;

înot — 25 XII 1976, ora 8,30 — 
Bazinul „23 August".

Participă câștigătorii fazei pe 
tectoare. categoria 15—19 ani.

• „Cupa 30 Decembrie'
organizează la următoarele dis
cipline :

Tir — 16 XII ora 9,30 la Po
ligonul Herăstrău; înot — 19 XII 
1976 ora 8.30 — Bazinul „23 Au
gust". Participă cîștigătorii fa
zei pe sectoare categoria 15—19 
ani.

Șah — 19 XII ora 9 — Grupul 
școlar „I. Rangheț". Participă 
băieți și fete categoria 15—19 
ani.

Volei — 16—19 XII 1976, ora 
9 — Liceul industrial „23 
August".

Baschet — 21—24 XII 1976

se

comun: Spiritul de inițiativăa

DAx ZIUA

măsura acestui eveniment. în 24 
decembrie, la Casa de cultură 
a sindicatelor, are loc o festivi
tate dedicată lor. manifestare o- 
norată de participarea biroului 
comitetului județean de partid. 
Tot cu acest prilej, vor fi inmi- 
nate diplome organizațiilor 
U.T.C. din școli care s-au evi
dențiat in campania agricolă de

Cluburile elevilor din munici
piu au lansat deja primele invi
tații : ele iși au sediul la Liceul 
..Nicolae Bălcescu". Liceul nr. 4. 
Liceul de chimie. Din programul 
cluburilor reținem ciclul de ac
țiuni consacrat sărbătoririi cen
tenarului independenței. Con
cursurile sportive ale cluburilor 
au și început : la șah. tenis de 
masă —. deocamdată, in lipsa, 
zăpezii, care împiedică organi
zarea unor întreceri sportive ca
racteristice iernii. Acestea vor 
începe deindatâ ce va da prima 
zăpada, re asigură tovarășul Ion 

l președintele Consiliului 
ucxpel al elevilor, care ne-a 

informa;-f»e de mai «us.

• In această vacanță, 1200 
de pionieri iși vor petrece cite 
o săptămină în taberele cen
trale de instruire. La Homo- 
rod, intre 22—29 decembrie și 
3—9 ianuarie se vor intllni 700 
de pionieri, locțiitori ai pre
ședinților consiliilor județene 
ale organizației pionierilor, 
precum și locțiitorii președin
telui C.N.O.P., instructori de 
pionieri din rindul elevilor, 
activiști ai organizației. In ta
băra de instruire din Bucu
rești vor fi prezenți, intre 
23—29 decembrie, pionierii re
dactori șefi ai gazetelor „Se
mafor". Tabere pionierești de 
instruire, pentru activul ales 
al organizației, sint deschise, 
de asemenea, in majoritatea 
județelor țării. Alți peste 40 000 
de copii vor pleca in taberele 
de odihnă de la Bran. Homo- 
rod, Dimbu-Morii. Arbănași- 
Buzău, ca și in alte zeci și 
zeci de localități pitorești, cu 
precădere in zonele montane.

• In tot cursul vacanței de 
iarnă vor continua manifestă
rile cultural-artistice pionie
rești din cadrul Festivalului 
„Cintarea României". Pentru 
prima oară, in aceste zile vor 
participa la faza de masă a 
festivalului formații artistice 
ale tinerei organizații „Șoimii 
patriei". Paralel cu aceasta, in 
toate unitățile pionierești se 
vor desfășura serbări ale po
mului de iarnă și „carnavaie 
ale fulgilor de nea*. Pionierii 
vor prezenta programe specia
le dedicate membrilor nori or
ganizații a copiilor.

• Prima acțiune pioniereas
că de amploare intr-un sport 
tot mai răspindit: „Cupa spe
ranțelor la judo*, organizată la 
Deva de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Fe
derația Română de Judo. Se 
vor întrece 132 de pionieri din 
18 județe.

• Deosebit de promițătoare 
sint excursiile interjudețene, la 
care vor participa circa 100 000 
de copii. Numai in București 
vor sosi din țară peste 20 000 
de pionieri și școlari, care vor 
vizita Muzeul de istorie a parti
dului, Muzeul de istorie a 
României, monumente de artă, 
arhitectură, alte muzee din 
Capitală, obiective industriale, 
noi cartiere de locuințe ș.a. 
Intre acțiunile interjudețene — 
cea organizată in județul Ar
geș. la Dimbovicioara. Este 
vorba de concursul sportiv-tu- 
ristic-aplicativ „Sub cetina 
bradului*, la care vor parti
cipa copii din județele Praho
va, Dîmbovița, Sibiu și, bine
înțeles, gazdele lor din Argeș. 
O altă acțiune interjudețeană 
este cea organizată la Casa 
pionierilor din Tg. Mureș, în 
zilele de 27, 38 și 29 decem
brie: concursul cinecluburilor 
pionierești, la care participă 
cineamatori de la casele pio
nierilor din Bacău, Cimpulung 
Muscel, Cluj, Sibiu, Focșani, 
Timișoara. Reșița. Ploiești, 
Oradea și Sfintu Gheorghe.
• O acțiune tradițională — 

„Ambasadorii prieteniei". In
tre 25—29 decembrie, la Foc
șani vor sosi 1 MO de pionieri 
dintr-un mare număr de orașe 
și sate din toate județele, care 
vor locui la colegii lor de aid. 
împreună, vor participa la ma
nifestări dedicate istoriei pa-

drețKaxe socială, literaturii și 
artei românești. în program, 
numeroase drumeții in pitoreș- 
tile împrejurimi ale orașului.

• In vacanța care a și în
ceput, se vor desfășura, de 
asemenea, etapele pe școală, 
comună și oraș ale concursu
rilor de Limbă și literatură 
română, Limbă și literatură 
maternă, Istoria României, pen

■T Sâ iarnâ nu ține

vacanței. ne spune lo- 
Karoly Jakab. preșe- 

e Consiliului județean Mu
reș al elevilor trebuie să con
tinue. intr-un feL activitatea 
desfășurată in direcția educării 
politice și patriotice, cetățenești 
a elevilor. Aceștia se vor intil- 
ni in cluburile organizate la ni
vel de oraș și municipii, pe spe
cialități. iar in mediul rural in 
fiecare școală. Un accent deose
bit se pune pe activitățile in 
aer liber. Este vorba de drume
ții și excursii, ocazii in care se 
vor vizita obiective de importan
ță economică, politică, istorică, 
cu dezbateri in legătură cu locu
rile. monumentele vizitate, con
cursuri sportive specifice ano
timpului și sporturi de sală. 
Pentru iubitorii de înălțimi și 
zăpadă, agenția B.T.T. va orga
niza din două in două zile 
excursii la Bucin. în fiecare 
școală s-au întocmit programe 
adecvate sărbătoririi zilei de 30 
Decembrie și a pomului de iar
nă. T-a Reghin, Sighișoara, So
vata și in Tirgu Mureș vor func
ționa centre de învățare a 
na j ului.

Un important număr de 
iși vor petrece vacanța în 
pania brazilor și zăpezii în ta
băra de la Lăpușna. Secretarii 
U.T.C. din liceele real-umaniste 
și din liceele de specialitate vor 
participa la tabăra de instruire 
organizată de către C.C. al 
U.T.C. la București.

pati-

elevi 
com-

tru clasa a VlII-a; Matema-
tică-Fizică pentru clasele a 
vn-a și a vm-a; concursul 
„Minitehnicus" — pregătirea 
lucrărilor in vederea partici
pării la concursurile județene; 
etapa pe școală a concursuri
lor de aero-navo-rachetomode-
lism, radiogoniometrie și car
turi; etapa pe școală și loca
litate in concursurile patrule
lor școlare, precum și in con
cursurile „Prietenii pompieri
lor" și „Sanitarii pricepuți".

DRAGOMIR HOROMNEA

Acum mai bine de patru decenii, intr-o lecție de deschidere 
a cursurilor de istorie la Universitatea din București, Nicolae 
Iorga spunea studenților săi — profesori și cercetători 
astăzi : „Dacă nu ești capabil să recreezi un om, să-l faci 
la loc după lămuririle pe care le ai și cu ceea ce poți adăuga 
din fondul d-tale, atunci să nu scrii istorie". Am putea 
adăuga : Dacă nu poți reconstitui trecutul integrind veridic 
cu metodă și înțelegere toate documentele și urmele^ păs
trate, și completind cu intuiție lacunele, nu spera să . poți 
cunoaște istoria, și cu atit mai puțin să o predai elevilor... 
Istoria fiind viața, fapta, creația înaintașilor noștri, ea tre
buie reinviață printr-un efort de imaginație întemeiat pe 
informație bogată, pe logică a situațiilor, pe o profundă cu
noaștere a omului. Ceea ce adesea nu reușesc tratatele, ma
nualele și studiile științifice severe — reconstituirea unui 
crimpei de viață apusă , împlinesc incomparabil mai bine, 
cum arătam intr-un articol anterior, creațiile literare cu te
matică istorică, și este adevărat că mulți tineri au ramas 
cu o imagine mai autentică și mai durabilă despre epoca 
lui Stefan cel Mare așa cum o zugrăvește Sadoveanu fn 
„Frații Jderi", decit din relatarea schematică a citorva pagini 
didactice. ,

în sprijinul informației esențiale pe care ne-o dau ma
nualele vine tot ce ne poate stimula în mod creator și corect 
imaginația in efortul nostru de cunoaștere^ și înțelegere de
plină a trecutului. Literaturii i se adaugă teatrul și filmul 
istoric. Cine dintre noi n-a fost mutat cu mintea și sentimen
tele veacuri in urmă de scenele patetice din „Vlaicu-voda 
sau ..Apus de soare" ? Cine n-a retrăit epopeea eroului de 
la Călugăreai, a întregitorului de țară de la Alba lulia, ur- 
măr.nd filmul „Mihai Viteazul" ? Cine n-a fost ajutat să vadă, 
să înțeleagă mai bine întilnirea epocală dintre strămoșii noștri 
— răspintia originilor națiunii române — prin filmul „Dacii ? 
Sau — pentru a ne referi la un alt gen al creației artistice , 
de ce n-am recunoaște că prin pinzele lui Nicolae Grigorescu

Contactul direct 
cu documentele 

si urmele istorice
Prof. dr. Virgil Cândea

și Sara Henția reconstituim scenele de mare dramatism ale 
Războiului pentru independența României ?

In cunoașterea istoriei creațiile artistice reprezintă, deci, 
un important suport, de care profităm vizitind muzeele de 
pictură, viziontnd piese de teatru și filme cu asemenea te
matică. Dar pentru a conferi autenticitate operelor lor, pic
torii. sculptorii, dramaturgii, autorii de scenarii și regizorii 
de filme se informează plecind de la documente și izvoare 
istorice variate — monumente, mobile, costume, arme și 
unelte vechi, gravuri, fresce, miniaturi și manuscrise, tot 
ce poate restitui chipul și ambianța oamenilor pe care vor 
să-i redea in creațiile lor. Cercetarea directă a monumen
telor și a pieselor de muzeu reprezintă pentru orice iubitor 
al trecutului unul dintre cele mai complete exerciții in cu
noașterea istoriei. Din întilnirea cu creațiile înaintașilor — 
clădirile in care au locuit, s-au apărat, operele de arta in 
care au închis cugetarea, fantezia și măiestria lor, veșmintele 
pe care le-au purtat, uneltele cu care au muncit — răminem 
nu numai cu informații de prim ordin despre modul lor de 
viață, nivelul lor de civilizație spirituală sau materială, dar 
și cu sentimentul unei intimități, a unei întilniri fizice cu ei.

Anul acesta am vizitat la Miinchen o mare retrospectiva 
de antichități egiptene. Erau acolo impresionante tnscripțu 
săpate in piatră, picturi policrome infățișind faraoni și divi
nități in atitudini hieratice, papirusuri, bijuterii sau statui 
de piatră dar. parcă, nimic nu mi-a dat mai puternic seg
mentul intiimni cu misterioșii locuitori ai vechiului EțJipt, 
decit un scaun de lemn — intact, miraculos salvat din nisi
purile unei piramide după citeva milenii... In formele ele
gante, frumos șlefuite, pe care se păstra vopseaua alba, irn- 
biind la mingiiere. ghiceai mina meșterului care le făurise 
cu pricepere și dragoste de meseria lui, și sentimentul acesta 
reușea să învingă toate virstele istoriei care te despărțeau 
de împărăția faraonilor mai bine decit un tratat de egipto
logie... La fel, pe Brincoveanu șl ambianța curții lui ^ ra
finament și opulentă le pricepi mai bine la Hurez sau Mo- 
goșoaia călcind lespezile pe care le-au călcat pașii lui, pi
păind balustradele și coloanele de piatră pe care s-a reze
mat cindva brațul lui... Același sentiment il ai răsfoind, la 
Biblioteca Academiei, un manuscris de artă fost in mumie 
lui Matei Basarab, sau ascultînd recentul disc „Electrecord 
care ne redă glasurile lui Iorga și Titulescu ; închizi ochii 
și înaintașii tăi sint prezenți, lingă tine...

Există,' așadar, o cunoaștere a trecutului mijlocită direct 
de contactul cu documentele și urmele istorice de orice fel. 
Cărțile și studiile de special taie pun* ordine in bogația de 
informații și impresii pe care ni le îngăduie acest contact 
cu izvoarele arheologice sau documentare, definesc cadrul 
general al unor epoci sau fapte și trăsăturile principale ale 
unor personaje, dor pentru ca viziunea noastră sâ nu ramină 
una abstractă, trebuie să-i dăm suportul concret al întâl
nirilor cu locurile marilor bătălii,* cu monumentele, cu crea
țiile spirituale sau materiale ale înaintașilor noștri, reconSbi- 
tuindu-le viața, luptele și opera din toate fragmentele pe care 
le-a cruțat dintele ascuțit al vremii.

CREA TIA TEHNICA A ELEVILOR 
ÎN SPRIJINUL AUTODOTĂRII

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
Primesc cu sinceră plă

cere - căci nu poate fi 
altfel, cînd constați că 
scrisul tău trezește o re
plică demnă, fie și aspră, 
iar oamenii vor să lege 
vorba cu tine — o scrisoa
re din partea revistei „Lu
mină în retortă" a elevi
lor de la Liceul sanitar din 
Galați. Prietenii sînt foarte 
supărați din cauza artico
lului meu „Rigorile vîrstei 
de elev" (Scînteia tinere
tului din 18 nov. 1976) în 
care mi-arătam dezacor
dul față de orientarea 
„Paginilor” pentru fete și 
băieți ale serioasei lor re
viste. Ce spun ei în scri
soare, ce spuneam eu și 
care-i adevărul — merită 
un dialog — folositor poa
te și altora, care au de 
gînd să redacteze aseme
nea pagini, după buna 
inițiativă a gălățenilor. 
Deci, să le luăm pe rînd 
și să le tălmăcim, neoco
lind buna dispoziție :

Dv. nu credeți că 
a-ți îngriji mîinile, fața și 
părul intră în „rigorile 
vieții de elevi ?” Eu cred 
că „intră" și nici nu am 
scris că n-ar „intra".

Dv. vedeți adoles
cența numai prin prisma 
sarafanului, a codițelor și 
a panglicii ?". Nu, aș fi 
un prost dacă așa aș ve
dea eu adolescența. „Nu 
credeți că eleve și adoles
cente totodată, trebuie să 
știm să ne îngrijim, să știm

să ne îmbrăcăm ?* Si incă 
cum — unde om scris alt
fel ?... „Și de ce să nu 
ținem cont că natura a 
fost darnică și ne-a dat 
totul, în loc să cumpărăm 
tot soiul de creme cosme
tice obținute 
Firește, firește, 
pe natură n-o 
zuim, „natura
dat totul" ca o mamă —

artificial ?" 
dacă nici 
să ne bi- 
care ne-a

viața — de ce m-aș opu
ne ? N-or fi chiar bine să 
dezvoltați c se menea ru
brici care vă pregătesc 
„pentru viață si familie"
- și cu sfaturi culinare ? 
De ce sâ știți doar cum 
să vă păstrați miinile ca
tifelate — și să nu dețineți 
de pe acum „secretul mic
— cu efecte mari" al unei 
tocănițe sau al unor sar-

- intreb și nu cred câ pun 
o întrebare de „încuiat"...)

Nu credeți că e firesc 
și totodată deconectant să 
aflăm, cu caracter pur in
formativ, cum au loc ma
riajele în alte țări...?” „Fi
resc", — peste poate... 
„Deconectant” — n-am în
cotro, o fi... dar dacă e a- 
tit de mare graba „cu ca
racter informativ” în acest

OCHILOR, DAR ȘI ALE IDEII
atunci unde o să ajun
gem ? Ingrijiți-vă cit mai 
puțin artificial — cine ce 
are împotrivă ? „Dv. ui
tați câ școala include și 
educarea noastră per.tru 
viață și familie și că va 
veni o zi cînd aceste sfa
turi ne vor fi deosebit de 
utile ?"... Nu uit deloc și 
mă bucur că învățați încă 
de pe băncile școlii cum 
să îndepărtați „mirosul de 
bere și alcool mîncînd 
miezul unor nuci verzi”, 
după cum vă urez să nu 
aveți griji prea grele care 
să vă facă să uitați, cînd 
veți fi mame și soții, că 
„ revitalize re a părului se 
face folosind rădăcini de 
urzici". La drept vorbind, 
așa ceva nu se uită toată

de Radu Cosașu
male, sarmale care se fac 
și ele din varză, varză pe 
care, deocamdată o popu
larizați unilateral, doar 
pentru fluorul de care de
pinde strălucirea ochilor. 
„...Vorbesc foarte serios, 
în viața de familie nu nu
mai revitalizarea părului 
contează... Uneori papa
nașii (e trist dar adevărat) 
devin chiar mai importanți 
decît strălucirea ochilor ! 
(De ce are loc un ase
menea fenomen, mă
mai mult sau mai puțin 
progresist, nu ar fi o temă 
de meditat într-o pagină 
care ne pregătește din 
timp pentru viața adultă ?

rog,

domeniu, atunci e foarte 
firesc dar nu prea deco
nectant.

In sfîrșit : „In ceea ce 
privește „Pagina băieți
lor", credeți că într-o re
vistă de specialitate cum 
este revista noastră tre
buie să găsim doar (cuvint 
adăugat de mine pentru 
a construi corect o alter
nativă...) articole strict le
gate de chimie ?” 
vorbă. Și nici nu am scris 
vreodată o asemenea năz
drăvănie. Probabil — și-mi 
pare rău - că dintr-un 
permanent scrupul de a 
nu da acestei rubrici un 
caracter de instructaj di
dacticist, am lăsat posibi
litatea unei asemenea in
terpretări abuzive. Nu

Nici

m-am gîndit sâ propun 
unei reviste de elevi chi- 
miști doar articole de chi
mie, după cum n-am pro
pus eliminarea unor sfa
turi cosmetice mondene, 
ba am sugerat mai sus și 
necesare sfaturi culinare. 
Dar ideea a fost ca „pa
gina fetelor și băieților" - 
repet, excelentă inițiativă I 
— să nu se reducă unila
teral, cum e acum, la cos
metică, modă și poeme li- 
ricoide asupra unei vîrste 
care, orice s-ar spune, 
nu-și mărgineșțe specifi
cul la rima, fie și nobilă, 
între ochi și rochii... Su
geram, de pildă, o discu
ție despre discreția sufle
tească. Mai există multe 
alte sentimente care ar 
putea fi dezbătute, odată 
cu „linia” unei fuste, cu 
tenul și alte probleme 
cap-(itale) de acest gen, 
deloc de neglijat. De un
de suspiciunea că atunci 
cînd combați unilaterali- 
zarea unei idei, refuzi și 
ideea respectivă ? Ado
lescenții care se pregătesc 
„pentru viață" trebuie să 
știe nu numai cum să 
scape de mirosul alcoolu
lui, ci și adevărul că al
ternativa unei idei nu este 
întotdeauna negarea ei 
brutală. E ceea ce se mai 
numește nuanțarea unei 
idei, la fel de importantă 
ca fluorul pentru străluci
rea ochilor și chiar ca sa
rea în bucate.

Clădirea modernă a Liceului 
industrial nr. 1 se află așezată 
undeva, intr-o margine a Sibiu
lui. Chiar fără să ți-o spună 
cineva, numai privind marele 
„poligon" experimental din 
curtea școlii, cu stilpii săi de 
înaltă tensiune și țesătura ciu
dată a firelor electrice, poți să 
deduci meseriile pentru care se 
pregătesc elevii de aici — con
structori de centrale termice, 
montatori de prefabricate, elec
tricieni. Tot acest „poligon" te 
poate pune singur in temă și 
asupra a ceea ce s-ar numi 
..specificul" acestei școli. Con
strucția lui a fost executată in 
întregime de elevi; eșalonată pe 
cițiva ani, ea le-a dat posibili
tatea să parcurgă etapă cu eta
pă. în pas cu cunoștințele teo
retice, procesul complex al ri
dicării unei asemenea stații. 
Regăsim semnificația construc
ției poligonului și in interiorul 
clădirii. „E o școală foarte fru
moasă și foarte bine dotată", 
remarcă orice vizitator. Pînă 
aici nimic deosebit. Specificul 
său constă in faptul că dotarea 
este — în exclusivitate — opera 
elevilor. Vizităm laboratoare, 
cabinete. Excelent echipate pen
tru a răspunde principalei ce
rințe a învățămintului modem: 
studiu individual, experiențe in
dividuale. Ne atrage atenția o 
plăcuță șlefuită de aluminiu, 
prezentă fără excepție pe toate 
aparatele: Lucrare de diplomă — 
„Mașină de calcul electromag
netică"; Lucrare de diplomă — 
„Diaproiector"; Lucrare de di
plomă: „Releu de timp tranzis
torizat"... Nu ne aflăm intr-un 
muzeu cu exponate puse sub 
sticlă, ci în săli în care elevii 
experimentează, învață numai 
pe aparate concepute, proiec
tate, executate de colegi mai 
mari, care au trecut acum un 
an, sau trei, sau cinci, prin ace
leași cabinete, pe atunci aproape 
goale. Prețioasa „zestre" de azi 
a liceului s-a strîns încetul cu 
încetul. Pornind de la necesita
tea presantă de a „mobila" o 
școală nouă, s-a creat o tradiție. 
Fiecare absolvent se simte obli
gat să lase școlii, căreia îi da
torează atît, măcar un aparat. 
După anii înscriși pe plăcuțe se 
pot trage concluzii asupra evo
luției procesului de autodotare

— de la lucrări simple, de la
borator modest, s-a ajuns astăzi 
la aparate complexe, care includ 
un grad mare de creativitate 
tehnică. Un proces de asemenea 
anvergură nu poate fi rodul în- 
tîmplării. Conducerea școlii, or
ganizația U.T.C. au făcut efor
turi mari pentru a dezvolta ap
titudinile tehnice ale copiilor, 
pentru a le organiza munca, 
pentru a le canaliza eforturile 
pe linia necesităților practice.

— Bineînțeles, ne spune di
rectorul școlii, Romeo Trifu, sint 
ajutați mult de profesori, li se

• LABORATOARE UTILATE CU 
LUCRĂRI DE DIPLOMA • FIE
CARE ABSOLVENT CONTRIBUIE 
LA „ZESTREA" LICEULUI • 
CUVINTUL PROMOȚIEI 1977 • O 
EXPERIENȚA CU BATAIE LUNGA

dau liniile de pornire, dar nicio
dată soluțiile. Ne străduim să-i 
învățăm să-și gindească singuri 
tehnologiile, să inoveze, să-și a- 
sume răspunderea unei munci 
independente.

In sprijinul activității tehnice 
creatoare în școală s-au înfiin
țat cercuri: de proiectarea insta
lațiilor electromagnetice, de cer
cetări electrotehnice și unul, 
avind ca scop bine precizat 
chiar autodotarea — „Cercul jde 
mașini, acționări și automati
zări". Acțiunea de dotare a șco
lii este gindită de pe acum în- 
tr-un plan de perspectivă pînă 
în 1990. Nu se poate vorbi des
pre terminarea acestei activități, 
ci doar despre încheierea unora 
dintre etapele sale. Acum, de 
pildă, ne aflăm în etapa pe care 
elevii o numesc ..a perfecționă
rilor calitative". în această pe
rioadă, deosebit de pretențioasă, 
trebuie să-și spună cuvîntul 
promoția 1977.

Elevii din ultimul an se aflau 
în perioada de practică în pro
ducție, răspîndiți prin mai mul
te întreprinderi din oraș. După 
amiază însă, în timpul lor liber, 
i-am întîlnit în atelierul școlii, 
executînd prototipurile apara

telor care vor constitui lucrările 
lor de diplomă. Un „Aparat 
Epstein" pentru Thomas Frei
tag, un „Megametru" pentru Do- 
rel Mija, un „Avertizor de pre
zența tensiunii înalte" pentru 
Nicolae Coțop etc.

— Ambiția noastră este să a- 
ducem o perfecționare, ceva 
nou, fiecăruia dintre aceste lu
crări — îmi mărturisește Petri- 
că Bîrs. Desigur nu sînt inven
ții, dar nici copii. Iată lucrarea 
colegului Neagoe Popescu și a 
mea — un „Cuptor pentru us
carea motoarelor electrice". 
Noul nostru atelier de bobinaj 
are mare nevoie de el. Am mai 
văzut ceva asemănător în uzina 
în care facem practică, dar nu 
corespundea cerințelor unui a- 
telier modern. Pe acesta l-am 
proiectat la parametrii necesari 
atelierului nostru de bobinaj, 
l-am gîndit încălzit cu infraroșii, 
dar, totodată, adaptabil și la 
gaze.

Putem privi lucrarea care, 
surprinzător dacă ne gîndim la 
data cînd se va susține exame
nul de absolvire, e aproape gata. 
Multe altele se află, de aseme
nea, în stadiul de finisare. 
Promoția ’77 este nu numai am
bițioasă în privința performan
țelor tehnice, dar și grăbită; 
vrea să aibă răgazul să insta
leze aparatura concepută, să o 
supună la probe, să lase, cum 
s-ar spune, „totul în ordine".

Elevii părăsesc acest liceu nu 
numai cu sentimentul că și-au 
adus un modest obol la dotarea 
școlii în care au învățat, dar și 
cu o mare încredere în propriile 
lor forțe. Cine a văzut ieșind 
din mîinile sale un aparat de 
înaltă tehnicitate, gîndit, dese
nat și executat de el însuși, va 
avea și mai departe curajul 
să-și asume răspunderi, să trea
că pește forme și idei perimate, 
să adopte soluții noi, construc
tive. De fapt, demonstrația a 
fost făcută- — majoritatea elevi
lor ale căror nume le-am citit 
înscrise pe plăcuțele de alumi
niu, pot fi găsiți astăzi, tot atit 
de receptivi la nevoile produc
ției, tot atît de deschiși spre 
ideea de creație, în uzinele sau 
în facultățile unde muncesc și 
învață,

MONICA ZVIRJINSCHI
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ÎNTREBĂRI adresate redacției

Organizația IJ.T.C. constructori și organizația U.T.C. beneficiari FIECĂRUI GRAM DE METAL RECENSAMINTUL POPULAȚIEI

Din totalul angajaților între
prinderii județene de construc
ții din Satu Mare, tinerii repre
zintă cu adevărat o forță. Prac
tic. pe fiecare dintre șantierele 
întreprinderii, in fiecare front 
de lucru prezenta tinerilor con
structori este una activă, efici
entă. Iar acești tineri, la rîndul 
lor, construiesc obiective care se 
adresează în primul rînd tineri
lor : locuințe, internate, unități 
economice și școlare ș.a.m.d.

Firesc, atunci, să ne punem 
din capul locului întrebarea : 
cum se cunosc, cum colaborea
ză, cum se sprijină reciproc ti
nerii constructori și: tinerii be
neficiari în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan ?• Pentru în
ceput, să .-reținem din exemple
le pe cate ni le-a furnizat Ca
rol Nagy.* secretarul comitetului 
U.T.C., faptul că una dintre 
căile principale de îndeplinire a 
obiectivelor din, .construcții o 

^constituie colaborarea strînsă 
jjntre tinerii constructori și be- 
raficiari, intre organizațiile lor 
•U.T.C.

Astfel, căminul de nefamiliști 
al I.J.C. „1 Mai" a fost realizat 
în termenul planificat și dato
rită faptului că. încă înainte de 
atacarea lucrărilor, cele două 
organizații U.T.C. au realizat 
repartizarea judicioasă a forței 
de muncă a tinerilor beneficiari 
pentru toată perioada lucrărilor, 
incit viitorii beneficiari au fost 
mobilizați pe șantierul de con
strucții de la lucrarea de funda
ție pină la recepția finală a o- 
biectivului.

La șantierul 2, cel al noului 
cămin pentru elevii Liceului de 
construcții — unitate patronată 
direct de întreprindere —, tot pe 
baza unui plan elaborat in co
mun de către cele două comi
tete U.T.C. elevii din anii II. III 
și IV sînt repartizați în funcție 
de specificul viitoarelor lor pro
fesiuni în echipe de muncitori, 
efectuînd lucrări din viitoarea 
lor specialitate. (In țeastă idee 
reținem și propunerea pe care o 
făcea secretarul comitetului 
U.T.C. din întreprindere ca și 
elevii din alte licee de specia
litate din municipiul Satu Mare 
să efectueze practica productivă 
pe șantierul obiectivelor școlare 
și in alte profesiuni cum ar fi : 
mecanici utilaj, sudori, lăcătuși, 
electroniști etc., completând ne
cesarul forței de muncă pe șan
tiere).

Aceste exemple, și nu numai 
ele, dovedesc că atunci cind e- 
xistă interes reciproc colabora
rea intre cei doi parteneri este 
efectiv o formă de realizare în 
termen și în bune condițiuni a 
sarcinilor de construcții.

Numai că am întâlnit și alte 
exemple în care este vorba de 
pasivitatea tinerilor beneficiari, 
a organizației lor U.T.C., care 
așteaptă numai ca alții, fie ei 
tinerii constructori, sau alte or
ganisme competente, să acțione
ze pentru ei, să găsească în lo
cul lor soluții.

Așa s-a întâmplat, de pildă, în 
cazul unui obiectiv economic pe 
care întreprinderea sătmăreană 
trebuie să-l construiască în co
muna Turț. Tinerii constructori 
au văzut în această lucrare și o 
posibilitate de calificare a forței 
de muncă tinere din comună. 
Aveau in acest sens nevoie de 
sprijinul comitetului comunal 
U.T.C.. al secretarului său, Gri- 
gore Dudaș, care sprijin, pină 
la data anchetei noastre, se ma
terializase într-o... pasivitate ab
solută. Oare construcția unei noi 
unități economice în comună, a- 
sigurareâ necesarului de forță de 
muncă și pregătirea sa cores
punzătoare nu sint și preocupări 
ale organizației 
U.T.C. ?

Si nu este singurul 
sivitate nejustificată 
tinerilor beneficiari. __ ,___ ,
viitorul internat al Liceului me
canic nr. 3 din. Satu Mare. Aici 
tinerii constructori au luat ini
țiativa de a începe lucrările la 
fundații în avans pentru a pu
tea trece incă din prima lună a 
anului viitor la executarea zi
dăriei. Normal, asta este, în pri
mul rînd, sarcina constructori
lor. Dar numai a lor ?

în timp ce în primul trimes
tru elevii . liceului au asis-

tat. pasivi la efortul constructori
lor, comitetul U.T.C. pe liceu 
este încă în căutarea primului 

. contact cu partenerul său, Co
mitetul U.T.C. de la I.J.C. Satu 
Mare. Pînă cînd ?

Aceste exemple, care rezumă 
de fapt două atitudini diametral

opuse, sint. credem, suficiente 
pentru a argumenta în final i- 
deea că în atribuțiile și răspun
derile organizațiilor U.T.C. be
neficiare de construcții intră și 
acelea Jegate de sprijinirea lu
crărilor pe toată dtirata lor. Cu 
atât mai mult cu cit noul înțeles

al calității de beneficiar socia
list include obligația pentru 
tine, ca utecist, ca tînăr. de a 
participa prin munca ta la rea
lizarea clădirii in 
munci, vei învăța :

care vei 
și vei trăi.

ȘERBAN' CIONOFF

Dintre măsurile pentru pre
gătirea producției anului viitor 
cele care vizează reducerea 
consumului de metal ocupă un 
loc aparte și la Uzina de uti
laj . minier și reparații din Alba 
Iulia. Preocupări pentru gos
podărirea acestei materii prime 
de bază folosită în procesul de 
producție au existat și pînă 
acum. Numai după primele 11 
luni ale acestui an s-a reușit 
o economie de 230 tone. Accen
tul deosebit care s-a pus însă 
în această direcție la nivelul 
economiei naționale, se regă
sește și aici intr-o amplă ac
țiune a întregului colectiv pri
vind reducerea și raționalizarea 
consumurilor în toate sectoarele 
de activitate ale uzinei. Priori
tate s-a acordat modernizării 
tehnologiilor de fabricație, in
troducerii de noi tehnologii, re- 
proiectării constructive a unor

de re
gi încă 
de me-

comunale

caz de pa- 
din partea
De pildă,

Am trecut de multe ori pe 
lingă ..pădurea" de instalații a 
Combinatului petrochimic de la 
Brazi, rămmînd de fiecare dată 
impresionați de grandoarea a- 
cestui obiectiv economic socia
list. Și mai fascinantă este însă 
imaginea sa privită din interio
rul celor aproape 50 de fabrici 
și instalații, în care, prin com
plexe reacții chimice, se obțin 
mai mult de 100 produse. Prinși 
de acest spectacol al muncii, 
pierdem adesea din vedere 
„reacțiile umane" ce se petrec 
în „retorta" acestei mari familii 
muncitorești. Prima reacție, ușor 
sesizabilă, s-a produs în perioa
da 1962—1965, cînd, în scopul 
unei valorificări superioare a 
produselor de rafinare, se con
struiesc o serie de instalații pe
trochimice moderne, de mare 
capacitate și randament. Insta
lațiile erau deservite — și aici 
s-a produs reacția, demnă de 
relevat la momentul respectiv
— în copleșitoare majoritate de 
absolvenți ai școlilor profesio
nale. Contingente noi s-au an
gajat în producție, completând 
o mare și foarte tânără familie 
de chimiști — „laborator" de 
pregătire temeinică a cadrelor 
din acest domeniu. Inițiativele 
tinerilor aveau să releve de 
fiecare dată reacții pozitive în 
desfășurarea procesului de pro
ducție. In februarie 1973, Insta
lația modificatori — prima din 
cadrul secției oxid de etilena
— avea să se numească Ia pro-

--------- ------------—...-—------------------

Un electrician de întreținere care intervine proHi'pf fi eficient, ori de cite ori i se cere ajutorul — Suzana Pop, din secția 410 a I.A.B.
Foto : GHEORGHE CUCU

— Mă pregăteam de culcare. 
Era ceasul unsprezece, unspre
zece și ceva. O mașină a frinat 
brusc în fața blocului. După 
citeva minute cineva mi-a bă
tut în ușă. Era șoferul de pe 
mașina de serviciu a întreprin
derii. „Am venit după dum
neavoastră" — mi-a spus. Se 
întimplase o defecțiune la Ter
mo II, trebuia să fiu acolo, 
înainte de a pleca, am dat un 
telefon la căminul de burlaci 
din Craiovița Nouă după doi 
băieți de la „intreținere-repa- 
ratii".

în momentul cînd inginerul 
Aristote Epure, șeful atelieru
lui de reparații cazane de la 
„Electrocentrale" Craiova, urca 
treptele căminului de nefami- 
liști, doi tineri — lăcătușul Ion 
Cioboa'tă și sudorul Alexandru 
Burcă — așteptau, pregătiți de 
plecare, mașina. Fuseseră la un 
film și nu au mai avut timp 

' de 
Tu- 

iși

să-și schimbe costumele 
oraș. Alți doi tineri — Ion 
dor și Nicolae Hoarcă — 
puneau hainele de lucru.

— Venim și noi, a 
atunci Ion Tudor. Sîntem 
aceeași echipă, nu putem __
mi în liniște dacă doi băieți 
de-ai noștri trag din răsputeri, 
iar noi stăm deoparte.

— I-am luat cu mine, îmi 
spume tânărul șef de atelier, 
mi-am dat seama că am nevoie 
de un număr mai mare de oa
meni. Reparația de la cazanul 
7 A era dificilă, lucrări de ca
tegoria 5—6. efort fizic foarte 
mare ; în sfirșit, mari bătăi de 
cap pe parcursul a zeci de ore 
de muncă.

Oamenii, proaspeți absolvenți 
ai școlii profesionale sau cu o 
experiență de categoria a treia 
cel mult, trebuiau să facă o re
parație mult mai complicată. 
Suduri interioare, montări de 
conducte în regim de tempera
turi insuportabil de ridicate, 
mult, foarte mult efort fizic.

Duminică dimineața, intre 
orele 5 și 6, s-au strâns toți 
lăcătușii și sudorii. Florea Fu- 
dulu, Ion Băcală, Florea Bălan 
și Gheotrghe Dumitrică au so
sit cu prima mașină. Maistrul

spus 
din.

dor-

punerea organizației U.T.C. din 
combinat : „Instalația tineretu
lui". Operatorii chimiști de aici 
s-au angajat să devină un co
lectiv cu adevărat activ în în
deplinirea sarcinilor de plan. 
Depășirile s-au înscris constant 
în graficul lor de muncă. „Nota 
serioasă" care s-a dat activită
ții de producție — apreciază 
tovarășul Mircea Valentin Is-

Constantin Dumitrescu, omul 
care, in vara lui 1963, muncise 
„la talpa" marii termocentrale, 
era și el în secție. O parte din 
oameni lucrau la cazanul 7 A, 
o parte la punerea in funcțiune 
a ventilatorului de la grupul 8. 
Seara, cu efectivul complet, 
echipa raporta încheierea lu
crărilor la cazan. O parte din 
oameni puteau pleca. Dar ni
meni nu s-a clintit din loc.

puțin trei. schimburi 
aceea a 
revenit 
luni la 
minute, 
pulsați 
național.

— S-a întâmplat sîmbătă la 
prinz, iși amintește operatorul 
Constantin Voinea. 
schimbul de la ____
Toate erau în regulă. Nici

în sala 
pupitrelor. Acum, totul a 
la normal. E ora 12, 
prinz, iar peste 40 de 
primii kilowați vor fi 

în sistemul energetic

Preluasem 
Ion Mitrali, 

o

Oameni cu chipuri de eroi

NOPȚILE INGINERULUI
SI ALE5

COECHIPIERILOR SĂI
— Știu, imi explică Ion Tu

dor, că în mod obișnuit se 
spune : „Ți-ai terminat treaba, 
du-te acasă". Eu mi-o termi
nasem dar nu puteam să-mi 
las colegii de școală, de muncă, 
de cămin. O echipă e o echipă, 
iar răspunderea, necazurile și 
bucuriile se împart in mod 
egal. Iată de ce nu am plecat 
Aveam de lucru berechet. Tre
buia să terminăm montarea 
ventilatorului de la grupul A.

TREIZECI Șl CINCI DE ORE 
DIN VIAȚA UNEI ECHIPE

Ochii injectați de nesomn, 
gesturile domoale, vorba rară, 
cu pauze lungi intre fraze, 
toate aceste aparențe care nu 
mai puteau înșela pe nimeni 
arătau că inginerul Dumitru 
Stoian trebuie să fi stat cel

opturare pe circuite, nici 
motiv de alertă. La un r 
ment dat — vedeți beculețele 
acelea de acolo ? — am obser
vat o pilpiire suspectă a sem
nalelor luminoase. Se întâm
plase ceva la cazan. Jos, la in
stalații, erau de serviciu : Ni
colae Dinu. Alexandru Ene și 
Marin Notrețu. I-am anunțat 
prin telefon că e ceva în ne
regulă Ia cazanul A. Apoi am 
strigat spre colegii mei, opera
torii Cornel Paraschiv și An- 
ghel Bărăscu : „Aveți grijă și 
de pupitrul 7 A ! Cobor la in
stalații să văd ce se întâmplă". 
M-au înțeles din prima clipă.

Cine ar fi putut să prevadă 
această întâmplare nedorită. 
Metalul se mistuise pe dinăun
tru, încet, nevăzut, neauzit. O 
țeava de la cazanul 7 A se fi
surase. Aburul, de 140 atmos
fere, trebuia orientat pe un alt 
traseu, conducta fisurată tre-

un 
mo-

buia demontată, reparată și 
montată la loc. Cei doi opera
tori râmași la pupitru au oprit 
instalația. Din secunda aceea 
începea marea competiție a oa
menilor cu timpul, cu mașinile, 
cu sarcinile de producție.

Apucasem să dorm vreo 
trei ere și mă simțeam odih
nit, îmi spune inginerul Stoian. 
I-am telefonat maistrului Va- 
sile Dan, tot de la exploatare 

• și pe la unu noaptea eram 
amindoi în secția Termo II, 
grupul 7. Duminică pe la prinz 
mi-a trimis soția ceva de min- 
care. Am impărțit-o cu opera
torii rămași de aseară. Azi di
mineață, cînd lucrurile s-au 
mai limpezit, ne-am strîns cu 
toții zece minute și am luat o 
gustare. Trecuseră fără să ne 
dăm seama vreo 35 de ore de 
cînd n-am mai închis un ochi. 
Mincam, ședeam și, de fapt, 
habar nu aveam că trăim cu 
adevărat o mare plăcere. Grupul 
7 purj ea 
intra în 
lor opt 
operatori 
ratori cazane, un maistru și un 
inginer — a trecut din nou o 
probă de maximă rezistență.

— Nu am făcut niciodată caz 
de întâmplările mai deosebite 
prin care am trecut, îmi spu
nea înainte de despărțire 
maistrul Dan. Faptul că am 
reușit să fac totuși ceva îl da
torez tot echipei, grupului de 
oameni de la Termo II. O 
echipă care nu s-a format în 
ultimele 35 de ore, ci după ani 
de muncă și greutăți. Acum a 
fost, doar așa, o întâmplare, 
care a demonstrat că echipa 
noastră e mai sudată ca ori- 
cînd, gata să învingă orice în
cercare.

Depășirea de 100 milioane de 
lei la producția globală reali
zată de la începutul anului de 
întreprinderea „Electrocentrale" 
Craiova este poate cea mai fru
moasă profesiune de credință a 
acestor oameni cu chipuri și 
fapte de eroi.

asurzitor înainte de a 
funcțiune. Echipa ce- 
bărbați tineri — trei 
turbine, trei ope-

PAVEL PERFIL

produse. Pentru o serie 
pere care se executau 
se mai execută din bare 
tal s-a adaptat tehnologia fa
bricării lor din țevi. Pe această 
cale urmează ca în anul viitor 
necesarul de metal pentru pro
ducția pompelor de noroi să, se 
diminueze cu 15—20 la sută. 
Dealtfel, după cum ne informa 
tovarășul Eugen Chirlea, direc
torul uzinei, actualul program 
de gospodărire a metalului, 
prevede revizuirea periodică a 
tuturor tehnologiilor și a carac
teristicilor constructive ale fie
cărui produs, în vederea apli
cării prompte în producție a 
noutăților tehnice de ultimă 
oră.

într-o proporție asemănătoare 
se va reduce consumul de me
tal și la fabricația pieselor de 
schimb pentru utilaj minier prin 
introducerea forjării in trepte. 
Procedeul ca atare nu este 
nou. într-o oarecare măsură el 
s-a mai aplicat și pînă acum 
dar la un grup restrîns de piese 
fiindcă ori de cite ori se în
cerca extinderea lui se con
stata lipsa SDV-urilor. De a- 
ceastă dată însă, cînd s-au reu
nit la o analiză mai atentă, 
muncitorii de la atelierul de 
sculărie cu tehnologii uzi
nei s-a constatat că proble
ma SDV-urilor nu e chiar așa 
de complicată și, în prezent o 
parte din ele sint deja reali
zate. urmând ca pînă la finele 
anului problema asigurării lor 
să fie total rezolvată. Din ast
fel de analize periodice și din 
consultarea întregului colectiv 
au ieșit la iveală și soluțiile al
tor probleme mult timp ami
nate. Este cazul reducerii adau
surilor de prelucrare la majori
tatea reperelor și mai ales ex
tinderea folosirii înlocuitorilor 
de metal. Inginerul Constantin 
Arhire, de la serviciul tehnic, 
calcula că prin înlocuirea unor 
fianșe metalice cu manșoane de 
cauciuc, la un singur tip de tu
buri de aeraj, in 1977 se va 
realiza o economie de tablă de 
cel puțin 40 tone. „în acest fel, 
ne spune acesta, greutatea fie
cărui tub va scade cu 20 la sută 
iar productivitatea muncii se 
va dubla. Ca o primă măsură 
pregătitoare in acest sens amin
tesc că pînă la jumătatea lunii 
decembrie s-a și obținut acor
dul beneficiarilor pentru modi
ficarea proiectelor necesare a 
9 500 tuburi de aeraj".

Măsurilor de ordin tehnic din 
care am enumerat doar cîteva, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinei le-au alăturat in 
această perioadă și o serie în
treagă de soluții care vizează 
perfecționarea muncii. In a- 
ceastă direcție un prim pas s-a 
făcut prin centralizarea debită
rii metalului într-un singur ate
lier și prin înființarea unei 
echipe de muncitori pentru 
croirea combinată a tuturor 
confecțiilor metalice care se 
execută în uzină. Deși s-a scurs 
puțin timp de la adoptarea a- 
cestei măsuri cantitatea de de
șeuri care lua drumul fierului 
vechi a scăzut cu peste 50 la 
sută. La această reducere o 
mare contribuție a avut-o și a- 
plicarea unei propuneri a orga
nizației U.T.C. potrivit căreia 
muncitorul este obligat să pre
zinte la eliberarea metalului din 
depozite și avizul șefului de 
atelier care confirmă că pen
tru reperele de dimensiuni mici 
s-a încercat în prealabil, folosi
rea deșeurilor rămase de la 
croirea reperelor de dimensiuni 
mari.

întrucît în profilul uzinei in
tră și efectuarea reparațiilor 
capitale pentru majoritatea uti
lajelor miniere folosite în țară, 
o atenție deosebită se acordă 
recondiționării pieselor de 
schimb. Primele calcule esti
mează că in anul viitor ca ur
mare a înființării unei grupe 
de muncitori căreia îi revine ca 
principală sarcină de producție 
recondiționarea pieselor uzate, 
consumul de metal va fi la 
această categorie de lucrări cu 
cel puțin 20 la sută mai mic.

Din astfel de măsuri tehnico- 
organizatorice și inițiative care 
la această oră se regăsesc în
tr-un program concret de ac
țiune la realizarea căruia este 
antrenat întregul colectiv, a re
zultat la Uzina de utilaj minier 
și reparații din Alba Iulia po
sibilitatea obținerii în anul 1977 
a unei economii duble de me
tal față de nivelul prevăzut. Cu 
toate acestea, oamenii acestui 
colectiv care la data de 15 de
cembrie a raportat îndeplinirea 
planului valoric și fizic pe anul 
în curs, sînt hotărîți să depună 
noi eforturi pentru valorificarea 
la un nivel superior a fiecărui 
gram de metal.

N. COȘOVEANU

Nimeni n-a rămas sur- 
cînd Virgil Dragomir,

mult.
prins _
șeful de schimb, i-a invitat la 
căsătoria sa cu o fată nou ve
nită în secție. „Am cunoscut-o 
de cînd făcea practică".

„L-am văzut serios, pose
dând multe cunoștințe. Eu eram 
timidă în problemele de pro
ducție și m-am atașat de 
care știa să mă facă să

un om 
înțeleg

„încercăm să rezolvăm cit 
mai multe probleme la locul de 
muncă. Au fost momente care 
au solicitat eforturi, mai ales, 
cind, în cadrul instalației, se 
lupta pentru obținerea produse
lor noi. Am colaborat, am îm
părțit egal obligațiile. Reviziile 
le-am făcut tot împreună și de 
fiecare dată mai devreme cu 
1—2 zile".

$i Maria Bozianu, în excursii 
cu organizația U.T.C.".

,,O mai ajut la lecțiile de 
chimie și matematică. Și eu am 
terminat liceul la seral, înce- 
pînd din acest an continui la 
Facultatea de tehnologia prelu
crării și chimizării petrolului, 
subingineri. După liceu și soția 
mea intenționează să urmeze 
cursurile unei facultăți".

drul instalației este urmată de 
celelalte operatoare chimiste.

Cuvintele frumoase, pe care 
tovarășii lor de muncă, unii 
foști colegi de școală (Antoaneta 
Datcu, Elena Matei, Dan Jingă- 
roiu, Constantin Palas, Mihai 
Nicolae), le au la adresa tine
rilor Virgil și Mihaela Dnago- 
mir, întregesc portretul acestui 
exemplar cuplu a cărui prezență

Activitatea productivă mijlocește
deplina relevare a omului

Șl AL LOCUINȚELOR
Cum se înregistrează

caracteristicile
socio - profesionale

ale populației
Răspunde Radu Halus

șef de grupă in cadrul secretariatului tehnic 
al Comisiei centrale de recensămînt

Pentru înregistrarea locului de 
muncă al persoanelor care își 
asigură sursa de existență din 
venituri 
depusă, 
populației să declare 
și obiectul activității 
derii, organizației, 
secției, atelierului, 
etc. unde lucrează, 
exactă și completă a denumirii 
și obiectului activității locului 
de muncă va permite ca, în 
urma prelucrării electronice a 
datelor recensămîntului, să se 
determine structura forței de 
muncă active pe ramuri și sub- 
ramuri ale economiei naționale. 
Astfel, de exemplu, nu se va 
declara întreprinderea „1 Mai" 
ci „secția de asamblare a între
prinderii de utilaj chimic 1 Mai".

Pentru persoanele care lu
crează în unități anexe ale unor 
întreprinderi, acestea vor trebui 
să declare acest lucru recenzo- 
rilor, mai întâi denumirea și 
obiectul unităților anexe (can
tina, atelierul de reparații etc.) 
și în continuare denumirea în
treprinderii. Pentru delimitarea 
precisă a locului de muncă al 
fiecărei persoane active, recen- 
zorul va face notarea corespun
zătoare in formularul de înre
gistrare cu privire la sectorul 
social-economic din care face 
parte unitatea la care lucrează 
persoana recenzată: sectorul de 
stat, sectorul cooperatist (meș
teșugăresc sau consum), coope
rativă agricolă de producție, or
ganizații de masă sau obștești, 
sector individual.

în ceea ce privește înregis
trarea ocupației, este necesar să 
subliniem că prezintă o deo
sebită importanță declarația pe 
care o vor face persoanele pen
tru a răspunde la întrebarea 
OCUPAȚIA (meseria, funcția), 
la locul de muncă. Pentru aceas
ta, este necesar ca ocupația să 
fie înregistrată în așa fel incit 
din modul cum este formulată 
să rezulte pentru muncitori me
seria pe care o practică (strun
gar, sudor, zidar, electrician, 
operator chimist etc.), iar pen
tru personalul tehnic, economic,

provenite din munca 
recenzorii vor cere 

denumirea 
întreprin- 
instituției, 
șantierului 
Declararea

de altă specialitate, administra
tiv, de servire și de pază — 
funcția în care este încadrat 
(director, șef de birou, contabil, 
inginer, inginer principal, paz
nic etc.) sau specialitatea în care 
lucrează (medic, învățător, pro
fesor, compozitor, pictor etc).

Muncitorii agricoli angajați la 
întreprinderile agricole de stat, 
membrii cooperatori care lu
crează în C.A.P. și țăranii cu 
gospodării individuale care în
deplinesc munci agricole specia
lizate vor declara; legumicul
tor, pomicultor, viticultor, cres
cător de animale etc. Pentru 
persoanele care nu depun b 
muncă~ agricolă specializată, la 
această întrebare se va răs
punde „agricultor".

în formularele de recensă- 
mînt, recenzorii vor înscrie pen
tru toate persoanele în vîrstă 
de 14 ani și peste, profesia pe 
care persoana recenzată a do- 
bîndit-o prin studii, cursuri de 
calificare sau prin practică la 
locul de muncă.

Din profesia înregistrată de 
recenzor pe baza declarației 
populației trebuie să rezulte me
seria sau specialitatea care a 
fost dobîndită de fiecare persoa
nă prin studii (in instituții de 
învățămînt superior, școli medii 
tehnice, licee de specialitate, 
școli de maiștri, școli profesio
nale etc.) sau prin cursuri de 
calificare, respectiv ■ prin practi
că la locul de muncă.

Pentru ca populația să poată 
declara răspunsuri corecte și 
complete Ia aceste întrebări, 
este indicat ca persoanele care 
depun activitate aducătoare de 
venit să se informeze din timp 
Ia unitățile unde își au locul 
de muncă asupra denumirii 
complete a acestora, asupra 
obiectului activității lor, precum 
și asupra ocupației (meseriei, 
funcției) pe care o au la acest 
loc de muncă. în acest fel popu
lația își va îndeplini in bune 
condițiuni această sarcină cetă
țenească, contribuind în mod 
esențial la reușita acestei: ac
țiuni pe plan național.

Despre anul stabilirii
în localitate

director 
tiv in

ultima reședință
Răspunde Mircea Stoian
in Direcția Centrală de Statistică, ,ef de colec- 

cadrul secretariatului tehnic al Comisiei centrale de 
recensămînt

Se știe că recensămîntul care 
se va efectua în perioada 5—12 
ianuarie 1977 este un mijloc de 
cunoaștere a modificărilor care 
au intervenit, în ultimul dece
niu în structura populației, dez
voltarea economică a țării, folo
sirea forței de muncă, pregăti
rea cadrelor, nivelul bunăstării 
poporului. întrebările din for
mularul de recensămînt sînt ast
fel gîndite incit să permită 
o cunoaștere amplă a realități
lor ___ prezentului și, pe această 
bază, să se asigure posibilitatea 
prefigurării măsurilor care să 
asigure continua prosperare a 
patriei, a fiecărui cetățean al 
ei. Se știe, de asemenea, că da
tele se vor culege pe baza de
clarațiilor libere făcute de ce
tățeni și ca atare datoria lor 
patriotică este de a răspunde 
corect și complet la întrebările 
prevăzute în formular. Să ne 
oprim deci, la întrebările din 
formularul de recensămînt care 
vizează înregistrarea anului sta
bilirii în localitate și ultima re
ședință avută. Mai întâi, cine 
va trebui să declare anul sta-

bilirii în localitate. Este cazul 
persoanelor născute in alte 10- 
calități, care, în decursul vieții, 
și-au schimbat o dată sau de mai 
multe ori localitatea de re
ședință, ca și al celor născute 
in localitatea în care sînt re
cenzate dar, care, in decursul 
vieții, au locuit pentru o perioa
da m altă localitate revenind 
apo] la^ cea natală. în al doilea 
denții veniți în localitate pentru .. care VQr declara anul 

început studiile in lo- 
respectivă. Dacă au în
alte localități și ulțg- 
revenit în localitatea 

află părinții, se consi- 
și-au schimbat ’ reședin- 
atare vor trebui să. de-

bășoiu, secretarul comitetului de 
partid pe combinat — a făcut ca, 
în timp, aceasta să caracterizeze 
întregul efectiv al instalației. 
Această seriozitate a început 
să-i unească mai mult pe tine
rii de aici. Comportarea lor în 
producție și în viața de fiecare 
zi a atras în scurtă vreme aten
ția și prețuirea tuturor". Dacă 
în 1972 au fost încadrate aici 
primele trei fete, acum sînt 
nouă. Fetele au adus cu ele 
mai multă lumină și bucurie. 
Spiritul lor gospodăresc s-a im
primat puternic și băieților. Co
lectivul s-a închegat și mai

și să-mi alung nesiguranța. 
După ce m-am încadrat în 
muncă, la același Ioc unde fă
cusem practica, ne-am reîntâl
nit. Mi-am dat seama că nu 
greșisem îri aprecierea mea și 
am continuat să învăț de la el. 
M-am ambiționat și m-am în
scris la liceul seral".

„Mi-au plăcut curiozitatea ei, 
dorința de a învăța mereu ceva 
nou,, sinceritatea și corectitu
dinea".

„Fetele de aici s-au căsătorit 
cu băieți din combinat. Eu 
cred că e potrivit, pentru că 
aici ne cunoșteam mai bine".

,.Am plecat de la premisa : 
egali în toate. Nu iau niciodată 
asupra mea obligațiile de muncă 
ale soției. Chiar dacă sint șeful 
ei. nu i-am îngăduit niciodată 
vreo întirziere sau absență de 
la program sau alte abateri".

„Acasă ne ajutăm, facem 
amîndoi treburile gospodăriei, 
Cumpărăturile le facem tot îm
preună. Timpul liber — puținele 
ore ; aici se lucrează in flux 
continuu — îl petrecem mer- 
gind la plimbare, la un specta
col, în vizită la cealaltă familie 
din colectivul nostru, Constantin

„Faptul că lucrăm împreună 
de la început este o întâmplare. 
Important este să fim bine pre
gătiți, să-i ajutăm și pe ceilalți 
să se autodepășească".

Cînd Virgil a ajutat-o pe so
ția sa, la solzifiactor, să ridice 
sacii grei, de 20—25 kg, băieții 
i-au urmat exemplul. Acum 
manipularea acestora se execută 
numai de către băieți — deși 
pe faza respectivă lucrează 
numai fete. In acest timp, ele 
îi înlocuiesc pe băieți la ope
rațiunile lor. Ambiția Mihaelei 
Dragomir de a se pregăti și 
pentru alt post de lucru în ca-

creează în colectivul de aici 
climat prietenesc, familial_
muncă și viață, de încredere și 
stimă reciprocă. Toate aceste 
sentimente s-au confirmat re
cent în acordarea unanimă a 
votului pentru alegerea lui 
Virgil Dragomir ca secretar al 
organizației U.T.C. și a Mihae
lei Dragomir ca membru în co
mitetul U.T.C. pe combinat.

„Dacă — așa cum spunea Ga
briel Ganea, secretarul comite
tului U.T.C. pe combinat — 
Virgil s-a schimbat mult, fiind 
mai calm, mai ordonat, un con
ducător de schimb ț>un, apre-

un 
de

ciat ; iar Mihaela a devenit, în 
scurt timp, un cadru policalifi- 
cat, metamorfoza se datorește 
acestei reciproce stimulări și 
mai ales climatului sănătos de 
muncă și viață comunistă în 
care trăiește colectivul de la 
Instalația tineretului și, în ge
neral, întreaga familie a activiș
tilor de la Brazi. Mai mult de 
50 de familii tinere au primit 
apartamente. în acest fel, oa
menii se stabilizează, meseria 
consolidează buna înțelegere în 
familie. Alte familii au venit 
formate din facultate. Toate 
însă au dat dovadă de multă 
seriozitate, sînt exemple demne 
de urmat. Mulți dintre membrii 
acestor familii, într-o reciprocă 
stimulare profesională, au ajuns 
maiștri, continuînd tradiția for
mării noilor veniți, integrîndu-i 
într-o atmosferă de muncă și 
severă disciplină. 586 tineri își 
completează — urmîndu-le pilda 
— studiile medii sau superi
oare, Ia seral. Avem nevoie de 
ei pentru noile capacități ce 
vor intra în funcțiune în acest 
cincinal".

Pentru că mulți dintre tine
rii de la Brazi s-au cunoscut în 
timpul practicii, s-au împrietenit 
și și-au consolidat familia după 
încadrare, factorul determinant 
au fost locul de muncă, climatul 
său, activitatea creatoare care 
mijlocește deplina relevare a 
omului.

rînd este vorba de elevii și stu- (fanfr, J— ~
studii și 
cind au 
calitatea 
vățat în 
rior au 
unde se 
deră că v___
ța și ca atare vor trebui să de
clare anul stabilirii in localitate, 
yint considerate că locuiesc ne
întrerupt de la naștere in lo
calitatea in care sînt recenzate 
persoanele care au lipsit din lo
calitatea in care s-au născut din 
următoarele considerente: satis
facerea obligațiilor militare, tra
tament medical, îndeplinirea sar
cinilor de serviciu în străină
tate, daca au fost evacuate din 
localitate* m timpul războiului, 
dar, se înțelege, au .revenit in 
localitatea în care s-au> născut.

Cea de a doua întrebare pri
vește declararea ultimei-reședin
țe avute. în situația în care 
unele persoane n-au locuit ne
întrerupt de la naștere în lo
calitatea în care sînt recenzate 
ele vor trebui să declare jude 
țiu și categoria de localitate 
(municipiu, oraș, comună sub 
urbana, comună) în care ai 
avut ultima reședință înainte d

VASILE RÂVESCU

a se stabili în localitatea îi 
care sint recenzate. Aceasta pre^ 
supune ca fiecare persoană s 
cunoască denumirea exactă 
județului și categoria de loca 
litate in care au avut reședinț 
anterioară. în situația în car 
o persoană a locuit npîntrerup 
de la naștere în localitatea und 
este recenzată, se înțelege, ci 
Pu va trebui să răspundă la în 
trebarea care a fost ultima \ re 
ședința pe care a avut-o. ?

Datele obținute la recensămin 
cu privire la locul nașterii, anu 
stabilirii in localitate, ultima re 
ședință avută, vor arăta am 
ploarea fenomenului de mobi 
litate teritorială a populației 
precum și direcția și intensija 
tea curenților migratorii intr 
județe^ și diferite categorii d 
localități. Cunoașterea carâcte 
risticilor demografice, sociale ș 
economice ale celor care plc-ac: 
sau sosesc intr-o localitate sa 
alta, va ajuta la elaborarea uno 
măsuri de ordin economic și so 
cial menite să permită integra 
rea rapidă și eficientă a popu 
lației în zonele de migrare.



[
EPOPEEA EROICA A INDEPENDENTEI (II)

Colocviile „Scînteîi tineretului"
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Romania-film prezintă

La librăria „MIHAIL SADOVEANU"

CARTEA

hilm realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București*.

Obiectiv al revoluției 
sociale si naționale

Tinerii de la „Tractorul" 

vă prezintă realizările lor

producție a Casei de Filme Unu

SERENADĂ PENTRU ETAJUL XII
scenariul: Tudor Popescu ; regia : Carol 

Corfanta ; imaginea : Gheorghe Viorel Todan ; 
muzico : Paul Urmuzescu ; decoruri și costume : 
Mihai Beciu.

cu : Toma Caragiu, Ileana Stana lonescu, 
Octavian Cotescu, Mihai Mereuță, Draga Ol- 
teanu-Matei, Coca Andronescu, Florian Pittiș, 
’uiu Călinescu, Olga Bucătaru, Dem Radu
lescu, Olga Tudorache, Adina Popescu, Vitcu

I i
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a trimis tovarășului LE DUAN, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, urmă
toarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
fi al meu personal vă adresez, stimate tovarășe Le Duan. cu prilejul 
alegerii dumneavoastră in calitate de secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist din Vietnam, cele mai cordiale 
felicitări și cele mai sincere urări de noi succese în înalta funcție 
ce v-a fost încredințată.

Partidul Comunist Român, poporul român cunosc și dau o înaltă 
apreciere succeselor remarcabile obținute de poporul frate vietna
mez. sub conducerea partidului său revoluționar, în opera de edi
ficare a socialismului, victoriilor istorice dobîndite în lupta dusă 
împotriva agresiunii imperialiste, pentru libertate și independență 
națională. Sîntem încredințați că eroicul popor vietnamez, strins unit 
în jurul Partidului său Comunist, în frunte cu dumneavoastră, va 
transpune cu hotărîre în viață sarcinile adoptate de Congresul al 
IV-lea al partidului în vederea edificării în continuare a noii socie
tăți pe pămîntul Vietnamului reunificat, pentru progresul, bună
starea și propășirea întregii națiuni.

Ne exprimăm convingerea că prietenia, solidaritatea și colabo
rarea dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, 
spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului |i 
păcii în lume.

FESTIVALUL „ClNTAREA ROMĂNIEI”
Tineri muncitori pe scena 

unui tinăr oraș
Dialog cu tinere talente

PREGĂTIRI PENTRU

Tovarășul ENVER HODJA, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania, HADJI LLESHI, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, și MEH
MET SHEHU, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășului MANEA MĂNESCU, prim-ministru a! 
Guvernului Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

In numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Albania, precum și în nu
mele nostru personal, vă mulțumim pentru urările adresate cu oca- 
zia celei de-a XXXII-a aniversări a eliberării Albaniei.

Cu această ocazie, urăm poporului frate român să obțină noi 
succese în progresul și consolidarea Republicii Socialiste România.

Ce relație poate să existe in
tre meseriile de timplar, lăcă
tuș, sudor ți pictură, sculptură, 
muzică ? Aceiași muncitori 
care confecționează uși și fe
restre pentru miile de locuințe, 
mese de laborator, birouri, du
lapuri, banchete și alte piese 
pentru mobilierul școlar, con
tainere și împrejmuiri metalice 
— ți jac acest lucru mereu mai 
mult și mai bine — sini, in cli
pele de răgaz, animatori ai vie
ții cultural-artisîice a orașului 
lor tinăr. Momente fi chipuri de 
oameni din munca cotidiană 
inspiră tablouri t« ulei ale su
dorului Mircea Lîhoacă. Oamenii 
i-au apreciat expoziția prezen
tată la casa de cultură, sur
prinși de talentul său, recunos- 
cind in ea fragmente din rU;a 
lor proprie. Dzn schimbul de 
opinii tinăru! artist muncitor a 
reținut sugestii pentru mioa
rele tablouri ce le va prezenta 
in cadrul Festivalului JUatarea 
României". Totodată. r« încer
ca să transpună o parte din gân
durile sale iu piatră, Primzia 
sculpturi in gresiile căutate ăe

el la Săcel ii dau încredere.
Oamenii locului, vrednicii păs
tori din Novaci, îl încurajează. 
Așa cum o fac și cu Gheorghe 
Cușman, colegul său mai tinăr, 
pirogravor și sculptor in lemn. 
Dragostea pentru frumos a mun
citorilor de la secția timplărie- 
metalurgie Novaci, a I.J.I.L. 
Gorj este relevată ți de pre
zența tinerilor Ion Codreanu, 
Andrei Gioancă, Ion Dăncilă, 
Nicolae Mitcă, Ion Chiriac, Du
mitru Dodoi — in nucleul fan
farei. reintinerind formația cu 
specific ciobănesc înființată in 
1937. In spectacolele susținute ia 
casa de cultură a orașului, pe 
scenele din Tg. Jiu, Drobeta- 
Thhim Severin, U căminele cul
turale Vaideeni. Tismana ți in 
turneul* ce-l vor întreprinde 
in continuare, ei ifi desăvirșese 
programul pentru Festivalul 
național „Cintarea României".

Precedat timp de mai multe 
zile de o amplă trecere in re
vistă a formațiilor artistice de 
amatori din întreprinderile, in
stituțiile și școlile sectorului II 
al Capitalei, la Casa de cultură 
„Mihai Eminescu" a avut loc 
un spectacol-concurs intitulat 
„Dialog cu tinere talente*. Pro
gramul „dialogului*, integrat fa
zei de masă a Festivalului na
țional „Cintarea României", a 
cuprins, de fapt, patru con
cursuri : de pictură, desen, gra
fică, ceramică, artizanat, meta- 
loplastie ți tapiserie, de creație 
literară, de recitări ți muzical. 
La concursul de artă plastică au 
luat parte tineri muncitori, teh
nicieni. ingineri, cercetători de 
la Electronica, I.S.P.E. ți 
I.C.P.I.L. precum ți elevi ai șco
lilor generale nr. 27, 39, 40 și 42. 
Cele 83 de lucrări expuse in 
holul Casei de cultură au fost 
apreciate atit de juriu cit și de 
publicul atras la formularea ac

tului aprecierii de valoare prin 
intermediul unor buletine de 
sondaj. Cel de al doilea concurs 
a dat ciștig de cauză lucrărilor 
prezentate de membrii cenaclu
rilor literare ,.Mihai Eminescu", 
al casei de cultură și „Ion Bar
bu", al Liceului „Electronica". 
Recitările de poezie patriotică 
și concursurile de interpretare 
artistică a muzicii populare și 
ușoare la care au fost antrenați 
membrii formațiilor folclorice și 
de folk de la C.I.L. Pipera, 
Postăvăria Romănă, Uzina de 
prelucrare a maselor plastice, 
I.P.R.S. Băneasa, Energorepara- 
ții, cooperativa „Muncă și artă" 
etc., au demonstrat in final că 
pe podiumul premianților unor 
asemenea manifestări pășesc, 
in egală măsură, nu numai cei 
ce primesc diplomele și aplau
zele. ci toți participanții la faza 
de masă a Festivalului „Cin
tarea României"

M. TACCIU

VIITOAREA RECOLTĂ
La ora actuală, mai sînt pe 

cîmp importante cantități de 
coceni netransportați,^ mari su
prafețe de ogoare încă nearate. 
Iată de ce, îndeplinirea sarcini
lor recent stabilite de coman
damentul agricol județean im
pune o rațională repartizare a 
forței de muncă, folosirea cu 
maximum de responsabilitate a 
timpului de lucru, a mașinilor 
și utilajelor agricole. încheie
rea arăturilor adinei, transpor
tul și însilozarea cocenilor, li
vrările către fondul de stat și 
F.fî.C^ transportul îngrășămin
telor organice, pregătirea vii
toarei recolte de legume și 
fructe sînt cîteva lucrări de pri
mă urgență pe agenda zilnică 
a unităților agricole. în raza 
consiliului intercooperatist Un

Pasiunea tn muad ți artă
iztă legătura trainică dintre 
tinârnl colectiv ți colectivitatea 
noului oraș Novaci.

R. VASILE

A apărut
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1977

CARLOS SANSORES PEREZ, președintele Partidului Revoluțio
nar Instituțional din Mexic, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, urmă
toarea telegramă :

Vă sînt profund recunoscător pentru felicitările cordiale pe care 
le-ați adresat cu ocazia desemnării mele ca președinte al Partidului 
Revoluționar Instituțional din țara mea.

împărtășesc în întregime convingerea dumneavoastră că relațiile 
stabilite intre Partidul Comunist Român și partidul pe care am 
xmoarea să-l conduc se vor dezvolta și întări pe zi ce Trece, 
k Identitatea și prietenia care există între popoarele și respectiv, 
guvernele noastre, constituie baza cea mai solidă pentru a asigura 
o amplă colaborare a țărilor noastre în folosul cauzei păcii și instau
rării unei ordini economice internaționale mai juste și mai echita
bile.

Vă adresez urări de fericire și sănătate, precum și de progres 
poporului român.

Formații artistice ostășești

AGENDA
Delegația Partidului Socialist 

Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
care. la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara 
noastră pentru schimb de 
experiență, a avut în cursul zilei 
de ieri, convorbiri la Academia 
„Ștefan Gheorghiu* cu tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., rectorul academiei, și 
la Comitetul municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Ro
mân cu tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al comitetului munici
pal de partid.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat cadre 
de conducere ale Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și. respectiv, 
activiști ai Comitetului munici
pal București al P.C.R.

M. Mudzi. membru al C.C. al 
ZANU, secre’.ar cu probleme 
externe.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc. miercuri di
mineața, schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt privind promovarea și ga
rantarea reciprocă a investițiilor 
de capital și a Protocolului ane
xă la Acord, semnate la Cairo 
la 10 mai 1976.

în aceeași zi a avut loc schim
bul documentelor de aprobare 
a Contractului de asociere pri
vind constituirea Societății mix
te pe acțiuni dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Libiană, pentru transpor
turi maritime ..Roliship" și sta
tutul acesteia, semnate la Tripoli 
la 22 iulie 1976.

• Elevii IrsTit-V-lui de 
marină „Mircea cel Bătrin*, 
concomitent cu activitatea 
consacrată însușim meseriei 
de marinar, participa ir.îecs 
și la acțiunile cultural-ams- 
tice orgaruzaie in cadrai 
Festivalului national „da
tarea României-. Sub baghe
ta dirijorului Zocoter.er.t Ioa 
Petrache. ei au alcătui: nn 
cor format din 131 de per
soane. care are in repertcr.u 
cir.tece revoluționare. patrio
tice ș: ostășești, reunite sub 
ger.eml _La trecutu-ți 
mare, mare viitor*. Alte 12 
formații artistice se întrec 
Intre ele. sustimnă bogate $i 
interesante programe :n fata 
personalului institutului. in 
scopul ocupării unor locuri 
fruntașe in cadrul competi
ției interne căreia 1 s-a da: 
denumirea de „Oda armatei 
române*. Formația de teatru 
pregătește o piesă $i un poem 
scenic sub îndrumarea ne
mijlocită a actorului Alexan
dru Mereuță, de la Teatrul 
de dramă al municipiului 
Constanța, iar orchestrele ce 
muzică ușoară ș: populară, 
brigăzile artistice și grupu
rile satirice susțin frumoase

si instructive spectacole în 
fata elevilor. De aprecieri 
pozitive se bucură și con
cursul organizat pe facultăți, 
de recitări de poezie, care 
reliefează lupta clasei mun
citoare. a forțelor progresis
te si patrict.te sub condu
cerea Parudului Comunist 
Român, pentru Instaurarea 
republicii și construcția so- 
calismului in patria noastră.

• Corul și fanfara ȘcoLi 
_tare de — -r < ■*, intensi- 

fjcmuu-f. acri” tatea de par- 
ncipare la etapa ne masă a 
Fest..aju__. nat.ocal „Cruța
rea Romă-ier* a pcescataU 
in ultuna perioadă. atit in 
cadrul >coLt cri s i in afara 
acestea, o seria da specta
cole apreoate de pubLcul 
spectator. Succese deosebite 
a Înregistrat această forma
pe artistică pe scena să..: 
^Ecran-dub*. unde a dat un 
spectacol in cinstea unenLor 
din sectorul VIL care >.-au 
sărbătorit majoratul, precum 
și In fața ntunotoarelor de 
la Fabrica de confecții 5- 
tricotaje — București-

• Lumea de astăzi intr-o 
carte.

• Actualitate. Informație, 
sintezâ — iată formula cărții 
care va îmbogăți biblioteca 
dumneavoastră.

• „Noi la *77. Epopeea răz
boiului de independență, filă 
eu filă-. Documente oficiale, 
jurnale de front, reproduceri 
du presa vremii, pagini ine
dite.
• .De la primăvara zăpezi

lor Insingerate la primăvara 
agriculturii românești- — o e- 
vocare a răscoalelor din 1907.

• Principalele linii de forță 
ale cmcmalului revoluției teh- 
ruro-snmufice : ,45 cote ale 
progresului și prosperității". 15 
fișe — definiții, argumente, 
statistici și grafice — utile tu- 
twor celor ce studiază în in- 
vâțâmîntul de partid și de stat.

• ^Istoria se scrie sub ochii 
noștri" prezintă o succesiune 
documentară a evenimentelor 
dm ultimul an.

• Almanahul ..Sdnteia" vă 
mfcrmeazâ despre Festivalul 
nauonal al educației și culturii 
sorialtste ..Cintarea României*.

• Lumtea confruntată cu vi- 
itorul. știința despre viitor 
confruntată cu realitățile lumii 
ecr.-.emporane — in eseul ,.Pre- 
neural explorează viitorul*.
• Dosarul unei probleme

cruciale de azi și din toate 
timpurile : „Omenirea refuză 
neantul*. Datele cele mai noi 
despre lupta împotriva inami
cului public nr. 1; cursa înar
mărilor.

• Ce este „calitatea vieții" ? 
Puncte de vedere controversa
te într-o dezbatere internațio

nală t „Condiția umană, supra- 
consumul și calitatea vieții”.

• „Terrâ astăzi” — un am
plu documentar despre țările 
lumii, în lumina ultimelor sta
tistici — oferă o imagine a hăr
ții politice și economice a glo
bului. în completare : „Drape
lele statelor” (planșe tipărite 
în 8 culori).

• „Pribegi fără speranță” 
sau... cel de-al zecelea parte
ner al pieței comune.
• Interviurile Almanahului 

„Scînteia“ cu două mari perso
nalități ale artei contempora
ne : Renato Guttuso și Leo
nardo Sciascia. în exclusivita
te : Guttuso inedit.

• Un tur de orizont asupra 
rarităților faunistice de pe toa
te continentele: „Animale în 
primejdie Planșe in culori.

• Ca în fiecare an, „Brevia
rul juridic" cuprinde „Reper
toarul legilor”. Răspuns la în
trebările cititorilor : „Termeni 
juridici de larg interes”.

• „De ce își ține mama co
pilul lingă inimă ?“ și „Poate 
fi televizat infarctul ?“ Dezle
gările le oferă capitolul de ac
tualități biologice : „Enigme
de pe planeta... Om”.

• Catastrofele naturale în 
lumina ultimelor date, inter
pretări și ipoteze științifice — 
prezentate în dosarul j „Cu 
Pămîntul... e ceva

*

*
A’jfiripa*:: la viitorul literaturii de anticipație, autografe celebre, rubrici de curiozități, 
zde artă, numeroase fotografii inedite intregesc un sumar bogat, oferind o lectură in

structivă ți antrenantă.

CEREȚI LA CHIOȘCURI Șl LIBRĂRII ALMANAHUL „SCiNTEIA" 1977
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Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit de
legația ZANU, condusă de Ro
bert G. Mugabe, secretar gene
ral. care a efectuat o vizită in 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

R. G. Mugabe a fost însoțit de

La București a avut loc 
miercuri semnarea unui nou 
Acord aerian intre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică. Documentul cuprinde 
o serie de prevederi care urmea
ză să faciliteze dezvoltarea, in 
continuare, a colaborării in do
meniul aviației civile intre com
paniile de navigație aeriană din 
cele două țări.

Concursul „Mercur”—ediția 1976

APLAUZE PENTRU CEI MAI BUNI
în sala de festivități a clu

bului T—4 din Capitală a 
avut loc faza pe sector a con
cursului „Mercur" la specia
litatea vinzători de produse 
textile-încălțăminte. A fost 
un prilej de verificare a cu
noștințelor și experienței do- 
bindite, un îndemn pentru 
noi succese în servirea popu
lației, în creșterea gradului 
de pregătire profesională. La 
faza de masă a concursului, 
care a antrenat circa 4 900 
de tineri din peste 280 de 
unități comerciale și de ali
mentație publică din secto
rul 4, peste 600 tineri sînt

vinzători de produse textile- 
încălțăminte. Un public en
tuziast, colegi de muncă și 
de școală au aplaudat răspun
surile celor cinci tinere a- 
junse în finala de sector. 
Dar cum într-o competiție 
cîștigă cei mai buni, locurile 
de frunte au revenit după 
cum urmează : locul I — 
Cornelia Nedelea de la I.C.L. 
„Universal", locul II — Ma
ria Slave de la I.S.C. „Vic
toria", și locul III — Gabrie
la Nicolae de la I.C.L. „Ma
terna".

LIDIA POPESCU

Dăruiți parfumul, discreția și 
prospețimea florilor!

Un cadou a cărui amintire va persista pentru câ persistența 
este una din notele sale caracteristice !

Magazinele comerțului de stat vă așteaptă !
In plină iarnă, în LUNA CADOURILOR, aveți prilejul să 

oferiți celor dragi parfumul, discreția și prospețimea florilor !
• EVA 1002. Apă de colonie cu miros persistent discret de 

roze. Prețul : 26 Iei.
• EVA Sublim. Apă de colonie cu miros persistent, suav, 

proaspăt, de buchet floral. Prețul : 16 lei.
• ROMARTA. Apă de colonie cu miros distins, persistent, de 

buchet floral. Prețul : 29,50 lei.
• CLAR LAC. Adaugă strălucire și rezistență deosebită lacu

lui obișnuit (sidef sau pastă), fără să-i modifice culoarea. 
Prețul : 7.40 lei.

• Caseta BUCUREȘTI. Apă de colonie și săpun cu miros 
plăcut, intens, persistent. Prețul : 46,50 Iei.

Festivalul sportiv 1 DEBUT—SPERĂM STIMimRI- 
?coiar ...... PENTRU 0 BOGATĂ ACTIVITATE 

de iarnă ; y

în Sala F.oreasca. s-a dispu
tat. ieri, ediția de iama a Fes
tivalului sportiv școlar — ma
nifestare care Tinde sâ ciștige 
caracter competitiv, ceea ce o 
va ajuta să evite pericolul fes- 
tivismuluL Faptul câ. după nu
mai două luni, campionii din 
toamnă și-au pus titlurile in 
joc întărește afirmația noas
tră. După ediția din toamnă a 
festivalului, in liceele și școlile 
bucureștene au avut loc între
ceri preliminare cu faze inter
mediare — pe școală, sector, 
municipiu — pentru desemnarea 
echipelor ce vor primi replica 
campioanelor. Miercuri, in Sala 
Floreasca și la Complexul spor
tiv ,23 August" (organizatorii 
merită felicitări pentru alegerea 
unor baze sportive spațioase, 
care oferă condiții excelente de 
întrecere) — spectatorii (in jur 
de cîteva mii. in majoritate e- 
levi) au asistat la dispute pa
sionante, la mai multe discipli
ne sportive : volei, baschet, 
handbal, inot. atletism. gim
nastică. Au apărut și unele pro
be noi : dans cu temă (primul 
titlu revenind Ansamblului Șco
lii generale nr. 108. pregătit de 
profesoara Silvia Tcaciuc) și 
tenis de masă. Elevii sportivi 
de toate virstele (incepind cu 
cei din primele clase ale școlilor 
generale și terminind cu cei din 
ultimul an al liceului) au luptat 
cu ardoare, in spiritul unei de
pline sportivități, pentru obți
nerea victoriei. N-au lipsit nici 
surprizele — unii campioni fiind 
delronați — însă acestea au fost 
prea puține. Există încă un 
mare decalaj între echipele 
campioane (in majoritate aces
tea sint compuse din elevi care

fac parte din diferite școli spor
tive cu profil) și adversarele 
lor. ceea ce reclamă, după pă
rerea noastră, o revizuire a re
gulamentului competiției, astfel 
incit să se realizeze un echili
bru de forțe intre competitoa
re. Ața s-ar putea evita rezul
tatele „cunoscute dinainte* da
torită disproporției valorice din
tre echipe- Iată doar un exem
plu de la baschet : Școala ge
nerală nr. 69 (cu profil de bas
chet) — Școala generală 202 
(băieți) : 44-8 ((22—0). Și ase
menea exemple sint mult mai 
numeroase. Ech-librul valoric ar 
face sâ crească interesul pentru 
competiție atit al elevilor parti- 
cîpanți. cit și al profesorilor de 
educație fizică care-i pregătesc. 
La toate acestea, sâ mai adău
găm și faptul că, din nou. ca și 
in toamr.ă. de la întreceri au 
lipsit antrenori ai cluburilor 
bucureștene care, dacă ar fi 
fost prezenți, ar fi avu: prilejul 
să remarce o serie de elemente 
talentate (și ele există : la vo
lei. la handbal, la baschet, la 
atletism), și să le atragă pentru 
sportul de performanță.

N-am vrea să fim înțeleși 
greșit : inițiativa C.M.E.F.S.- 
București care, in colaborare cu 
Inspectoratul școlar municipal 
și Comitetul municipal U.T.C., 
organizează competiția- merită 
toată lauda, insă pentru ca ea 
să fie cu adevărat fructificată 
se cere a fi sprijinită atit de 
profesorii de educație fizică din 
școli, cit și de antrenorii și teh
nicienii cluburilor bucureștene. 
Concret, vedem acest sprijin a- 
cordat mai ales in zilele urmă
toare de vacanță, zile care ar 
trebui să fie dedicate în bună

parte unei ample activități spor
tive. De aceea, sperăm că ediția 
de iarnă a festivalului va con
stitui in fond punctul de de
clanșare al unor multiple acti
vități sportive pe timpul va-

canței, astfel îneît, Festivalul să 
nu rămină doar o manifestare 
izolată, cu caracter decorativ.

TEODOR POGOCEANU 
MIHAI LERESCU

CAMPIONII
GIMNASTICA ÎNVIORARE : Școala generală nr. 149 (prof. Monica 

Vlădescu); Liceul pedagogic (prof. Ecaterina Lisovschi). GIMNAS
TICA MODERNA : Școala generală nr. 27 (prof. Elena Amzuică) ; 
Liceul economic de alimentație publică (prof. Lia Bărbulescu). 
DANS CC TEMA : Școala generală nr. 108 (prof. Silvia Tcaciuc). 
LECȚIE MODEL DE EDUCAȚIE FIZICA : Școala generală nr. 133 
<prof. Doina Danețiu); Liceul „Gh. Șincai" (prof. Victor Țibacu). 
NATAȚIE : Școli generale, 66 m. bras, fete : Ioana Geles (Șc. nr. 1); 
băieți : Marian Sandi (Șc. nr. 1); 66 m. liber, fete : Aurelia Dumitru 
(Sc. nr. 11); băieți: Eduard Mang (Șc. nr. 3). Licee, 100 m. bras, 
fete: Ioana Geles; băieți; Emil Buhoci (Liceul mecanic nr. 3); 
100 m. liber, fete : Aurelia Dumitru ; băieți : Dorel Ciobăniuc (Lie. 
nr. 1). ATLETISM : Școli generale, 60 m., fete : Adriana Popescu 
(Șc. nr. 54); băieți : Paul Dumitrescu (Șc. nr. 164). lungime, fete : 
Maria Berbecaru (Lie. sportiv nr. 1); băieți : C. Ștefănescu (Șc. nr. 
108); greutate, băieți: Marian Zamfir (Șc. nr. 164); fete: Adi Gavrilă 
(Șc. nr. 132). Licee, 60 rn. fete : Carmen Gulin (Lie. nr. 1); băieți : 
Dan Ionescu (Lie. nr. 1) ; greutate : Paula Brezeanu (Lie. de chi
mie) și Ion Neagu (Lie. „D. Cantemir"); lungime, fete : Florina Teo- 
dorescu (Lie. nr. 1) și Daniel Boțoc (Lie. nr. 1). CROS : Școli gene
rale, 600 m. fete : Mariana Georgescu (Șc. nr. 204); băieți 800 m. : 
Viorel Mihăilescu (Șc. nr. 22); Licee 800 m. fete : Mihaela Georgescu 
(Lie. pedagogic); 1 500 m. băieți : Vasile Călin (Grup școlar Metalo- 
globus). TENIS DE MASA: Școli generale: Marina Panțuru (Șc. 
nr. 79) — Valentina Lăcraru (Șc. nr. 46) 2—0 ; Mihai Craioveanu (Șc. 
nr. 79) — Vasile Alexe (Șc. nr. 1) 2—1 ; Licee : Adriana Bărbuță 
(Lie. ..N. Tonitza") — Bogdana Silețchi (Lie. nr. 3) 2—0 ; Dorel One- 
țiu (Lie. „I.L. Caragiale") — F. Gordini (Lie. nr. 10) 2—0. FOTBAL: 
Școala generală 197 (prof. M. Anghelescu) — Școala generală nr. 64: 
3—0 ; Liceul nr. 7 (prof. Grigore Alexandrescu) — Grup școlar Elec
tronica 5—4. HANDBAL: Fete : Școala generală nr. 9 (prof. Gh. Pet- 
cu). Liceul P.T.T. (prof. Mioara Răducanu); băieți : Școala generală 
nr. 200 (prof. Florica Andruță), Liceul Electronica (prof. Ion Neagu). 
BASCHET: Fete: Școala generală nr. 69 (prof. M. Roată), Liceul spor
tiv nr. 1 (prof. S. Dinescu); băieți : Școala generală nr. 69 (prof. E. 
Niculescu), Liceul nr. 1 (prof. G. Chiralău). VOLEI: Fete: Liceul nr. 2 
(prof. Eugenia Scarlat). Liceul nr. 9 (prof. Maria Popescu); băieți : 
Școala generală nr. 198 (prof. Aurelia Diatcu), Liceul „Spiru Haret” 
(prof. L. Szekeli). Formațiile cîștigătoare au primit trofeele de cam
pioane ale Festivalului sportiv școlar, ediția de iarnă.

CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE LA LOZ ÎN PLIC!

La seriile de Loz în plic ce au fost puse recent în vînzare 
se găsesc cîștiguri suplimentare oferite din fond special, pe 
lingă cele existente.

Aceasta este și explicația marelui număr de cîștiguri care 
au apărut în ultimul timp în toate colțurile țării și, desigur, 
un motiv în plus pentru a participa cu consecvență la acest 
sistem de joc simplu și la îndemîna tuturor.

Nu uitați I Atribuirea de cîștiguri suplimentare este o in
vitație de a juca și dv. la Loz în plic.

Numai cine joacă poate cîștiga I

• CAMPIONATUL MONDIAL 
DE ȘAH pentru juniori a în
ceput la Groningen (Olanda) cu 
participarea a 58 de jucători din 
56 de țări.

Rezultate din prima rundă : 
Vladimirov (U.R.S.S.) — Marre
ro (Porto Rico) 1—0; Mestel 
(Anglia) — Morris (Trinidad — 
Tobago) 1—0; Didier (Franța) 
— Upton (Scoția) 1—0 ; Chris
tensen (Danemarca) — Ahad 
(Irak) 1—0; Baart (Olanda) — 
Amman (Elveția) remiză ; Na
kano (Japonia) — Omuko (Ni
geria) remiză; Ftaknik (Ceho
slovacia) — Segueira (Portuga
lia) remiză.

Șahistul român Ovidiu Foișor 
a întrerupt partida cu Grin
berg.

• TURNEUL INTERNAȚIO
NAL FEMININ DE BASCHET 
de la CIuj-Napoca a revenit 
echipei României, urmată in 
clasament de selecționatele Un
gariei, Olandei și României (ti
neret). Intr-un al doilea meci, 
echipa României a învins cu 
scorul de 64—52 (35—25) repre
zentativa Olandei.

SPORT
PE MICUL ECRAN

• JOI 23 DECEMBRIE : 
ora 17.35 — Hochei : U.R.S.S. 
CANADA (rezumat) • SlM- 
BATĂ 25 DEC. ora 15,20 — 
„ANUL SPORTIV 1976” (III): 
campionatele europene de 
tenis de masă, lupte și hal
tere, fotbal pe glob, finala 
„Cupei Campionilor Euro
peni la baschet masculin, der- 
biurile hipice de la Epsom și 
Ascot, finala „Trofeului To
mis" la volei masculin, me
ciul de box George Foreman
— Joe Frazier, ora 23.30 — 
Retrospectiva „PATINAJ AR
TISTIC 1976“ (IV) — demon
strațiile campionilor olimpici 
de la Innsbruck • DUMINI
CA 26 DEC : ora 16,00 — 
„ANUL SPORTIV 1976" (IV): 
Jocurile Olimpice de vară de 
la Montreal în superlative — 
emisiune de montaj realizată 
de Cristian Țopescu. ora 23,15
— Finala „Turneului Campio
nilor" la tenis : Manuel O- 
rantes — Wojtech Fibak (re
zumat primit de la Houston).

gheni, de pildă, mai erau de 
arat la data vizitei noastre 300 
de ha. Raportate la cele peste 
2 700 ha arate pînă acum, la 
faptul că zilnic acționează 40 
tractoare, nu e mult. în cîteva 
zile s-ar putea încheia capitolul, 
dacă acestea ar avea front de 
lucru.

— Ritmul de lucru al trac
toarelor, ne informează ing. 
Laszlo Jenikovski, președintele 
consiliului intercooperatist, este 
sub posibilități, deoarece o su
prafață de 270 ha încă nu e e- 
liberată de coceni. Vom ara 
printre grămezi, dar oricum 
nu ne putem declara mulțumiți 
pînă ce întreaga cantitate de 
coceni nu va fi însilozată. Pen
tru aceasta la C.A.P. Cornești, 
Crăciunești, Ungheni și Vidra- 
zău- sînt mobilizate toate ate
lajele și, de asemenea, am asi
gurat lucrul în schimburi pre
lungite al tocătoarelor.

Trei formații de tractoare ac
ționează la fertilizări j o altă 
importantă lucrare la ordinea 
zilei. La C.A.P. Cornești, Cră
ciunești, Gh. Doja au fost tran
sportate pînă acum pe cîmp 
peste 4 000 tone îngrășăminte 
naturale. La C.A.P. Sîntana de 
Mureș, aflăm de la inginerul șef, 
Adalbert Cociș, că 15 atelaje și 
un tractor sînt mobilizate la 
transportul cocenilor de pe ul
timele 50 ha. Aici mai sînt de 
arat 110 ha, așa că hotărîrea 
mecanizatorilor Bella Koncz, Ion 
Saa, Beniamin Naghy, Al. Bene, 
Carol Balaș de a lucra și la 
lumina farurilor e nu numai 
bine venită, ci și necesară.

Iată cîteva secvențe ale acti
vității zilnice a lucrătorilor mu
reșeni ai ogoarelor. Treburi sînt 
încă multe de făcut. Se știe că 
în unitățile agricole e perioada 
bilanțului. Dar pentru ca aces
ta să poată consemna îndeplini
rea integrală a sarcinilor, chiar 
dacă producțiile obținute la ha 
atestă responsabilitatea cu care 
s-a muncit în acest an pe ogoa
re, eforturile se cer intensifica
te în direcția valorificării su
perioare a tuturor posibilităților 
pentru pregătirea în condiții 
bune a recoltei anului viitor.

MIRCEA BORDA

Două aspecte din timpul desfășurării întrecerilor
Fotografii ; VALI TANASOFF

Clasamentul Agenției B.T.A.

NADIA COMĂNECI (locul 1) 
și alți doi reprezentanți ai sportului 
românesc, între cei mai buni zece 

sportivi din Balcani
Tradiționala anchetă a agen

ției bulgare de presă B.T.A., 
pentru desemnarea celor mai 
buni 10 sportivi ai anului din 
Balcani a situat-o pe locul întîi 
pe gimnasta româncă Nadia Co
maneci, triplă campioană olim
pică la J.O. de la Montreal. In
tre primii zece mai figurează 
alți doi sportivi din România : 
caiacistul Vasile Diba și gimnas
ta Teodora Ungureanu. Dar iată 
cum arată clasamentul : 1. Nadia 
Comăneci (România) — 128
puncte ; 2. Ivanca Hristova (Bul

garia) atletism — 96 puncte 3. 
Nurair Nurikian (Bulgaria) hal
tere — 73 puncte ; 4. Matija Lju- 
bek (Iugoslavia) caiac-canoe — 
59 puncte ; 5. Vasile Diba (Româ
nia) caiac-canoe — 42 puncte; 
6. M. Petkovici (Iugoslavia) lup
te — 38 puncte ; 7. Teodora Un
gureanu (România) gimnastică 
— 31 puncte ; 8. Nikolina Ștere- 
va (Bulgaria) atletism — 30 
puncte ; 9. Z. Oțetova și Z. Ior- 
danova (Bulgdria) canotaj aca
demic — 27 puncte ; 10. K. Ozo- 
gluz (Turcia) — 25 puncte.

DIVIZIA DE HANDBAL
După o pauză de opt săptă

mâni, echipele feminine de 
handbal din prima divizie vor 
lua startul în întrecerile turului 
II al campionatului, care se 
desfășoară sub formă de turnee 
de sală, avind in program 11 
etape, cu 66 de jocuri. Primul 
turneu va avea loc în Sala 
sporturilor din Pitești, incepind 
de luni 27 și pînă miercuri 29 
decembrie, inclusiv. Așadar, 
spectatorii piteșteni vor avea 
prilejul să urmărească, în cele 
trei zile de concurs, pe cele 12 
competitoare din primul eșalon, 
care vor susține 18 partide a- 
tractive. In etapa de luni 27 de
cembrie sînt programate, de la 
ora 14, următoarele meciuri : 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș, 
„U". Cluj-Napoca — Universita

tea Timișoara, Universitatea 
Iași — Constructorul Timișoara, 
Textila Buhuși — Universitatea 
București, Confecția București
— Progresul București și Rapid
— Voința Odorhei. In prezent, 
pe primele trei locuri in clasa
ment se află Universitatea Ti
mișoara, cu 19 puncte, Univer
sitatea București, cu 17 puncte 
și I.E.F.S. cu 16 puncte, iar 
Textila Buhuși, care a acumu
lat doar 2 puncte in cele 11 
partide^ disputate in sezonul de 
toamnă, deține „lanterna roșie".

Următorul turneu feminin este 
programat in Sala sporturilor 
din Galați, între 7 și 9 ianuarie 
1977. In campionatul masculin, 
primul turneu de sală se va des
fășura la Pitești, în zilele de 19 
și 20 ianuarie.



La Cairo a fost publicat și prezentat volumul

„Ceaușescu, România și arabii"

tstări sosește in țara noastră 

președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene, 

Abdel Rahman Khleifawi
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Smdrnți sudafricani 
condamnați pentru 
vederile lor politice

hanoi: Delegația P.C.R. 
primită de tovarășul Le Duan

Seni, detenția a font

”«3

al P. C. din Spania

-<o Oftări?


