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ZILEI RECOLTEI" DINAMIZEAZĂ ENERGIILE Șl ELANUL TINERETULUIll

• Folosiți fiecare ceas bun de lucru, utilizați

scurt timp a acțiunii de recoltare ! • JLnțunti

rea muncii în toate unitățile prin

termine repede și în cele mai bune

mul plan puneți acum stringerea și

Schimbul doi — in

toate secțiile S.M.A.

După cum rezultă din datele 
Direcției agricole, in județul 
Ilfov, porumbul a fost cules 
pină în prezent de pe mai 
mult de 50 la sută din supra
fața cultivată. S-au însămințat, 
totodată, 34 200 ha cu griu, ceea 
ce reprezintă peste 30 la sută 
din suprafața planificată. Re
zultate bune au Înregistrat 
unitățile agricole cooperatiste 
din raza stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii din co
munele Grădiștea, Fierbinți. 
Urziceni, Girbovi, Frăsinet, 
Condeești și altele care au de
pășit. ritmul zilnic al tnsămin- 
țărilor. De menționat este 
faptul că, la aceste unități, se 
lucrează și la lumina farurilor.

- - - schimbul doiIgeneralTzîndu-se < 
toate secțiile.

in ciuda

lapoviței permanente

In județul Iași, ziua de du
minica și-a meritat pe deplin 
numele de Ziua Recoltei. Peste 
10 000 de cooperatori, ajutați de 
mii de elevi, studenti, salariați, 
au ieșit la clmp adunlnd po
rumbul de pe 650 hectare, car
tofii de pe 31 hectare și tnsilo- 
zlnd circa 1 900 tone de furaje. 
I.ucrind în schimburi prelungi
te, tractoriștii au Insămtntat 
1 440 ha din care 1 360 cu griu. 
In cursul zilei de luni, coope
ratorii din Întregul județ au 
continuat lucrul pe cimp, in 
ciuda lapoviței permanente.

Pini in prezent, in județ a 
fost tnsămintată cu crlu peste 
SO la sută din suprafața

Pe agenda luerătocnlsr ăe pe 
ogoarele j udețeni a Coesnanta.
semănatul griulut leșjeeji u 
prima urgență. Acum. tfcd tnr- 
pul a redevenit pcrielme. aceasut 
lucrare coccentrează toate «.-- 
țele disponibile și se speri na 
în cei mult 10 zile sesafasacn 
griului să fie încheiat tn Xare 
unitățile agricole din jooeț. E- 
vident. rolul principal revise 
mecanizatorilor si ei sfcî 
știenți de aceasta. La SJt.A_ D*c— 
robanțu. bunăoară. la sec _ ' - - 
treprinderii mai «toate fi gdsfit 
în aceste zile doar 
Atelierul mobil, . _
vreme, însoțit de cei mat bu~. 
mecanici de întreținere. e*ce 
gata să acționez» în r—-• —,-u 
rr.ent acolo unde se ivește -.-re: 
defecțiune. Pe o parte £o rom- 
ponenții secției de «x i 11 i 
nr. 1 care deservește cocoeratrra 
agricolă Dorobanț-— 1-aes căuta, 
firește. In cimp. Erau la agriic it. 
..Dacă nu veneau cc’.-oije fcc ul
tima vreme, noi tcî-tă acu= În
cheiam semănatul fci-d — 
ne-a spus tovarășul Vun*t Get. 
inginerul șef al unitățd. P'-.i 
acum am Insămtatat oeaăr JM 
hectare cu grî — -==*njedc--^
încă 200 hectare. Dacă fima^ 
se menține favorabil lut—;—. te 
sperăm ca în 4—5 zile să te— - 
năm. Avem fror.t de lorc-z su
ficient. iar tn etno lunrezni < 
tractoare Ia discuit si 4 I» se
mănat Restul tractoare’.:- 
număr de 7, hiereoa* la tzaaa-

r*-

• • • • •

ZI ȘI NOAPTE
SE LUCREAZĂ

o eefl

IOX DANCEA

S.COuAE CEAUSESCU 
w, bucura r lucrător tor c;n agr-cultură),

OBSTACOLE NEJUSTIFICATE IN VALORIFICAREA

Cum recuperăm miliardul tăinuit
in sertarele unor birocrați

Se spune pe bună dreptate că 
avem oameni, forțe, capacități 
care ne permit să facem pași 
mari în acțiunea noastră, a tu
turor, pentru atingerea unor 
cote cit mai înalte in domeniul 
atit de vast al economiei națio
nale. Zilnic aflăm despre noi și 
noi succese ale colectivelor de 
muncă, despre hotărirea oame
nilor de a produce mai mult, 
mai bun, mai ieftin, un triptic 
fără de care noțiunea de eco
nomie ar fi golită de conținut 
Este firesc ca în această acțiune 
generală, cînd ne străduim să 
producem, așadar, mai mult, 
mai bun și mai ieftin, in primul 
rînd prin sporirea productivită
ții muncii, un rol important să-I 
aibă folosirea judicioasă a 
teligenței tehnice proprii.

Am făcut această scurtă 
nere în temă, sub impresia

in-

pu-
ne-

Ziua de munca
a unui activist

Nimic mai important și mai 
demn de o perseverentă atenție 
din partea activistului U.T.C. 
decit contactul viu, direct, cu 
tinerii, decit ajutorul efectiv dat 
organizațiilor aflate sub îndru
marea lui. Cu acest gînd în min
te l-am însoțit recent pe Con
stantin Păpureanu, primul se
cretar al Comitetului orășenesc 
Fetești al U.T.C., județul Ialo
mița, intr-una din obișnuitele 
sale zile de muncă, cu intenția 
de a-i raporta activitatea unei 
singure zile la afirmarea prac
tică a adevărului amintit. Dar, 
despre felul în care acest co
mandament elementar, de altfel, 
pentru munca de activist s-a 
evidențiat sau nu de-a lungul 
zilei în care am fost alături de 
el, să lăsăm faptele să vorbească.

Mai întii ne-am îndreptat îm
preună spre depoul C.F.R. Aici, 
în primele ore ale dimineții, ac
tivistul își propusese, după cum 
el însuși ne mărturisea, să cu
noască citeva aspecte legate de 
apropiatele adunări de dare de 
seamă și alegeri în organizațiile 
U.T.C. ale tinerilor ceferiști. De

fapt, dacă ar trebui să folosim 
formula exactă, era vorba „să 
se orienteze asupra celor care 
urmau să fie aleși în funcțiile 
de secretari ai organizațiilor res- 
pective“ <!). Cel puțin, așa le-a 
declarat secretarului de partid și 
secretarului U.T.C. cu care voi
se să se consulte asupra ti
nerilor susceptibili să Ii se 

. încredințeze funcțiile de con
ducere în organizația U.T.C.

TRAIAN GÎNJU
(Continuare in pag. a V-a)

Și-au îndeplinit
angajamentul anual

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii grupului industrial de 
petrochimie Ploiești, unitate 
care a chemat la întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor dc plan 
pe anul in curs toate între
prinderile cu acest profil din 
țară, au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin 
eare anunță îndeplinirea tutu
ror angajamentelor asumate 
pentru întregul an. In telegra
mă se subliniază că, in pe
rioada care a trecut din acest 
al doilea an al cincinalului, 
s-au expediat suplimentar, be
neficiarilor interni și externi 
circa 100 000 tone produse pe
troliere și petrochimice evalua
te la peste 90 milioane lei.

plăcută a unei vizite la Often: 
de stat pentru invenții și măre 
Cu acel prilej, am aflat că ju 
mătate din inovațiile și inven
țiile înregistrate in cursul anu-

IDEILOR TEHNICE

IKH

VICTOR VIȘINESCU 
/Continuare în pag. a V-a)

iNSEMNĂRI

CONVINGERI
de CONSTANTIN STOICIU

cc. ^superbele noastre mîiniI, 
numai ci eu, adăugase ace- 
Isți, azi am luat prima oară 
o lopată in mînă“.

Daci fuseseră sinceri — ți 
cred ci da! — să acceptăm 
ci tineni resimfiseră efortul

fizic al unei după-amieze, 
deți la anti lor.~

Dacă fuseseră sinceri — șt 
cred câ da! — să nu accep
tăm autoironia din cuvinte
le „superbele noastre 
miini I“, chiar dacă a fost 
cotim de o fulgerare spon
tană. Pent-u că sub crusta

acestor cuvinte se ascunde o 
îngrijorare de acută rezonan
tă socială, care pune in ca
uză identitatea profesională 
a tinerilor înșiși. Cea de as
tăzi, cea de miine. Ce erau 
tinerii de fapt ? Nici ucenici 
la profesională, nici munci
tori, cum puteau fi confun
dați, după salopete. Ei însă 
nu doreau să fie confun
dați, vădeau îngrijorare față 
de o posibilă confuzie în vă
zul lumii. De aceea, pentru 
a arăta că vesmintele acelea 
albastre fuseseră îmbrăcate, 
cumva, la întîmplare, pen
tru citeva ore — în timp ce 
sute de mii de tineri le-au

Tn fața unor oameni, de altfel binevoitori și capabili să iasă 
cit de cit onorabil din situații complicate, care, în treacăt 
spus, dau altora destulă bătaie de cap, de multe ori răvă- 
șindu-i și scuturîndu-i cam pe nedrept, in fața deci a unora 
cu un rost mai trainic sau mai fragil, cu ambiții vehemente 
sau sfioase, încerc cîteodată sentimentul că dincolo de su
perficiala lor adaptare socială — ce-i păstrează totuși, cum 
spuneam, în viață, într-o viață bună sau intr-o viață modestă 
- nu se află decit palide convingeri de existență. Observ 
atunci că tot ceea ce iese chinuit din mîinile lor și din min
tea lor, tot ceea ce vorbesc și pretind, poartă, ca un stigmat 
urît, acea poticnită înțelegere și-acel nemăsurat egoism, 
și-acel adine instinct de conservare care foc dintr-un astfel 
de om un mecanism cu resorturi programate să reacționeze 
intr-un singur sens, sensul propriei lui mărginiri. Individul cu 
convingeri de dimensiunea; unui biscuit, se drapează de multe 
ori sub pulpana lucidității, iar din mobilitatea adaptării face 
un caz de superioară conștiință, dacă nu de-a dreptul un 
caz de opțiune curajoasă pentru un viitor încă confuz ce
lorlalți. Evident, absența cvasi-totală a convingerilor, ca și 
mimarea acrobatică a convingerilor nu pot fi confundate, 
sau este riscant să fie confundate, cu capacitatea de mobi
lizare și de acceptare subită a unor idei noi și deprinderi 
noi. Cel puțin, în această situație, avem de-a foce cu naturi 
umane nestaternice și infirme, în vreme ce, în situația di
nainte, este vorba neindoielnic despre măsluitori ce merită 
a fi arătați cu degetul și puși neintirziat la locul lor. Prompti
tudinea reacțiilor nu este și semnul sigur al pătrunderii con
știente intr-un nou univers. Reflecția, dacă nu obligatorie,

(Continuare în pag. a ll-a)
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SĂCELE Deviza întrecerii:
Raidul nostru 

în județul 

Buzău
DE FURAJE IN CĂMĂRILE 

ZOOTEHNIEI!
„fiecare

elev să sorteze 20 
de saci cu cartofi

ACCENTE

LEGENDĂ

Privim în „cămările" zootehni
ce ale cîtorva unități agricole 
din județul Buzău. O con
statare generală este aceea că 
fînurile și paiele sint stivuite în 
clăi (multe răscolite de vînturi 
și rămase așa). în silozuri se 
adună porumbul din cultura

dublă, coletele de sfeclă de za
hăr, alte resurse de furaje. 
Multe dintre mașinile de tocat 
furaje funcționează „zi lumină", 
dar incă mult prea multe rămîn 
nefolosite.

Sigur, situațiile diferă de la 
o unitate la alta. Iată clteva.

COMBINELE Șl COSAȘII 
ACȚIONEAZĂ FĂRĂ ÎNTRERUPERE

morcile încărcate deja nu fuse
seră tractate la gropile de si
loz. Ion Iosif, mecanizatorul re
partizat să facă această operație 
plecase — nimeni nu știe unde 
— încă de dimineață, iar acum, 
în loc să-și continue lucrul în 
lanul de porumb cultură dublă, 
ceilalți mecanizatori trebuiau 
să realizeze ei această operație. 
Cit timp vă răpește ?, l-am în
trebat pe Ion Păpălicf. „Cam o 
oră pentru fiecare transport". 
Și în ziua aceea, fiecare meca
nizator reușea să mai încarce 
încă cinci remorci. Deci, cam 30

de ore,'tractor irosite. Sau alt
fel spus, șase hectare de po
rumb furajer nerecoltate.

Semănatul griului este In
tr-adevăr lucrarea esențială 
a acestor zile, dar ingine
rul Simion, ca șef de fer
mă, poartă răspunderea pentru 
întreaga activitate. Numai că 
dumnealui pe la locurile unde 
se face însilozarea furajelor nu 
trece decît foarte rar și atunci 
în goana mașinii... Să ne mai 
mire faptul că aici s-a asigurat 
pînă acum doar circa jumătate 
din necesarul de furaje ?

Șl PE AICI AU TRECUT COMBINELE...
La ferma Cioranca, a coope

rativei agricole Movila Banplui 
oprim în cîmp. De la distanța, 
suprafața de porumb cultură 
dublă părea nerecoltată. De a- 
proape însă ne-am dat seama 
că pe acblo trecuseră mașinile 
de recoltat. Numai că aici cinci- 
șase rînduri erau recoltate și 
alte trei-patru neatinse. Două 
dovezi ale lipsei de răspundere;

pentru mecanizatorii care în loc 
să adune și ultimul gram de fu
raj au preferat să ajungă cit 
mai repede la capătul tarlalei 
și pentru conducerea eoopera’i- 
vei agricole care unui con:r:I 
sistematic, competent i-a prefe
rat constatarea din biroul cald. 
Iar în gropile de siloz suflă vin
tul,..

SE IMPUNE MAI MULTA INIȚIATIVĂ

Și aici, la Costești, s-a recep
ționat S.O.S.-ul lansat de me
teorologi : „temperatura va 
coborî pînă sub zero grade, deci 
pericol de brumă și îngheț". Pe 
60 de hectare însă lucerna 
crescuse foarte frumoasă. O în- 
tîrziere la recoltat ar fi însem
nat pierderea acestui furaj. Așa 
că toate forțele au fost mobili
zate la cosit. în două zile, a- 
proape 250 de tone au fost însi- 
lozate în amestec cu tulpinile 
de porumb pentru boabe, cu 
paie de orz. Printre cei foarte 
mulți cooperatori și mecaniza
tori antrenați la executarea co
sitului lucernei am reținut nu
mele lui Gheorghe Iordache,

Ion D. Costache, Ion V. Costa- 
che, Vasile Toma, Aniția Chi- 
vu, Victoria Androne. Pentru 
ce ? Pentru faptul că au lucrat 
zi lumină Infruntînd vintul rece 
și ploaia măruntă, pentru reali
zările obținute : o productivi
tate triplă în comparație cu ac
tivitatea anterioară, pentru dă
ruirea cu care au acționat clipă 
de clipă pentru salvarea unei 
părți a averii cooperativei. Iar 
inginerul zootehnist Alexandres- 
cu adaugă concluziv : prin efor
turile acestor oameni, de fapt, 
am cîștigat mai bine de 1500 
hectolitri lapte și cam trei tone 
de carne.

Răspunsul vine prompt de la 
secretara comitetului U.T.C.. to
varășa Ioana Vergu. Și la Ghe- 
răseni sînt 35 de uteciști, iar In 
„cămara" zootehniei s-au depo
zitat pînă acum doar o sută de 
tone de coceni și numai o ne
însemnată parte din porumbei 
cultură dublă pentru fura-- Na 
se poate spune că tinerii de aari

UN TRACTORIST PLECAT 
HAI-HUI = 6 HECTARE NERECOLTATE

Mihai, Georgeta Ot*e, Stana La 
zăr. Ion Neeula. Maria Ionas- - 
Ion C. Petru — i-ax> IstSr.. 
chiar In perimetrul bazei fura 
jere — dar Intlrzierea c-rustatat 
la Insilozâri ar fi istous. fâr 
indoială, adăugarea uutsatrievoi 
tinerești efortului depus a_ 
pentru asigurarea «mei tecăfc 
de furaje pentru an h-alele pro 
prietale obștească. De pOdă 
din cauza insuficientei forțe <*■ 
muncă ia transport, una tfcn.tr 
cele două tocători stă TfrJtwa 
iar cealaltă, la fiecare tfooâ-tre 
ore se oprește in așteptarea 
noi transporturi de coceni. Tt*. 
odată, nu s-a cosit nici =^ta 
un metru pătrat den tacers, 
crescută ; Cnnriie stivuite t

șantiere tinerii nu și-ar 
tut materializa hârnitt 
Credem că da, puma: că 
inițiativa.

Situații identice ne-a: 
prezentate si de către se

1, pentru că imperati- 
tsei tnaaae m Ingă- 
Âsare și superficialitate 
narea energiilor tmeri-

GH_ FECIORI’ 
Foto: CH. CVCU

(Urmare din pcj. I) •roe nîc- un minut bun de

Mai tirriu aflăm că din cei 17 
ecarizatori. 1* s!nt uteciștt

Alăturînd cele două fotogra
fii redăm ritmul muncii din u- 
nitățile agricole învecinate : co
operativa din Costești și I.A.S. 
Stîlpu. în timp ce la Costești 
mecanizatorul Dumitru Șerbă-

nescu încărca ultima remorcă 
cu porumbul cultivat pentru fu
raje pe 210 hectare (se insilo- 
zaseră peste 2 000 de tone), la 
I.A.S. Stîlpu, cinci tractoare se 
aflau în nemișcare pentru că re-

| crează și rt-a. și noaptea Ia 
| lumina farurilor. Pentru a nu 

pierde timpul cu set v itul me-
I tă' în cîmp. Alimentarea eu 
I carburanți se face tot In 
I etmp prin cele 2 autocisterne 
Iale S.M.A. Putem spune că am 

luat toate măsurile pentru a nu

Se lucrează 
zi și noapte

între ei Gheorghe > Filote. Nico- 
iae Sălișteanu, Nicolae Obrogea 
și Constantin Mocanu. Ei mun
cesc in formații mixte de lucru

(Urmare din pag. I)

se află și invențiile : în 1971 
au fost înregistrate 3 797 propu
neri, dintre care 2417 au fost ce
sionate statului, iar in urma 
cercetării noutății și progresu
lui tehnic au fost declarate in
venții 933. In faza de aplicare 
n-au ajuns decît 280, obținîn- 
du-se economii de peste 433,59 
milioane lei. Nu mai vorbim că 
pe primul semestru al anului 
în curs lucrurile stau și mai 
rău, atît la capitolul invenții cît 
și la capitolul inovații.

Valoarea ideilor, soluțiilor 
tehnice propuse este indiscuta
bilă. Care este atunci cauza a- 
cestui ritm lent de valorificare? 
Nodul gordian, care oricum tre
buie o dată tăiat, stă pare-se 
în concepțiile birocratice ale 
celor care „dau drumul" unei 
inovații sau invenții, în ne
păsarea altora, care le uită 
prin sertare, cit și în teama ne
justificată a unor reprezentanți 
ai întreprinderilor, care pre
feră să -producă cu mijloace 
tehnice mai vechi și deci mai 
bine cunoscute, decît să treacă 
Ia perfecționarea și moderniza
rea lor.

La O.S.I.M. se află de pildă 
invenția „Saboți de masă plas

tică pentru vehicule de cale fe
rată", semnată de tinărul ingi
ner Oreste Șulea. Predată, 
bineînțeles, de mai mulți ani. 
Numai pentru brevetarea sa in 
țară s-au pierdut vreo doi ani, 
timp in care se putea ca spe
cialiștii de peste hotare să pro
pună o invenție similară, înlă- 
turind automat ideea și munca 
inginerului Șulea. (Și nu numai

in producție, ar scuti țara de 
un însemnat efort valutar. Să 
ne oprim, pentru concretizare, 
doar la încă un exemplu : in
ginerul timișorean Aurel Dreu- 
cean a prezentat cu mai mulți 
ani in urmă o invenție care se 
referea la lichide de lucru folo
site ca medii dielectrics la pre
lucrarea metalelor dure prin 
electroeroziune. Din 1971 inven-

tre principalii beneficiari ai 
invențiilor și inovațiilor aflate 
la O.S.I.M., tovarășul inginer 
Dan Demetrescu. din serviciul 
de standarde, norme și invenții 
se întrece pe sine în arta justi
ficărilor : „nu găsim incă între
prinderi dispuse pentru expe
rimentare, să sperăm că se va 
face, e greu să aplicăm totul 
așa de repede (N. R. — în unele

O dată cu ivirea zorilor, spre 
timpurile pline de rod ale C.A.P. 
din Săcele, județul Brașov s-au 
îndreptat zilnic în această au
tentică campanie a entuziasmu
lui, peste 3 000 de elevi din toate 
școlile orașului. Și, în ciuda ploii, 
a ninsorii, a gerului aspru, elevii 
brigadieri s-au întecut vitejește. 
Acolo, pe întinsele tarlale ale 
cooperativei, au început să se 
nască patriotice chemări la între
cere pentru a smulge pămîntului 
ud, înghețat, rodul bogat al ano
timpului,

„După fiecare tractor, 100 de 
elevi la recoltat", a fost chema
rea lansată de elevii Școlii profe
sionale „Electroprecizia* ; „Fie
care elev să sorteze 20 de saci 
cu cartofi*, a fost răspunsul dat 
de elevii liceului din localitate, 
„Vom lucra la zi lumină*, a sunat 
angajamentul unanim al tuturor 
elevilor. Și, pentru a se putea 
ține de cuvînt, cadrele didactice, 
conducerile școlilor au dat în 
fiecare zi un substanțial ajutor. 
In fiecare dimineață elevii, strînși 
in careu, au trecut m revistă bi
lanțul activității desfășurate cu o 
ri in urmă, ca și normele pe care 
le au de îndeplinit. „Norma spo- 
ntâ, exigență față de munca fie
căruia*. ..pe timp, nu trebuia să 
râmi-ă nici un cartof* —- aceasta 
a fort 'mbărbătarea de fiecare 
dată, rostită acolo, in careu. Pe

cîmp, alături de elevi, i-am întîl- 
nit, muncind, pe dascălii inimoși 
ai orașului. Mergeau în urma 
tractoarelor aplecați asupra pă
mîntului, scoțînd cu atenție tu
berculii. Jana Chițoi, secretara 
unei organizații U.T.C. din Școa
la profesională „Electroprecizia*, 
șefa unei brigăzi, se află și în a- 
cest an împreună cu colegele ei 
printre fruntași. Vasile Moraru e 
conducătorul unei alte brigăzi de 
la aceeași școală. Și colectivul pe 
care-l conduce a reușit să se si
tueze la loc de frunte.

— Există la noi în oraș o tra
diție a muncii patriotice, ne măr
turisește tovarășul Vasile Ștefan, 
prim secretar al Comitetului oră- 
șenesc-Săcele al U.T.C. Despre 
„veterani* v-aș putea spune mul
te. Printre ei se află Dorin Cer- 
celea, Adrian Petrache, Mihail 
Bulancea, Gabriel Laszlo, elevi 
ai liceului din localitate. Pentru 
toți cei care au muncit exemplar 
ne gîndim ca, ajutați de organe
le locale, să marcăm sfîrșitul gre
lei campanii de toamnă prin săr
bătorirea celor mai destoinici 
uteciști, elevi ai școlilor din Să
cele, care au muncit cu tinerească 
însuflețire, alături de harnicii 
cooperatori, pentru ca recolta a- 
cestei toamne să intre cît mai 
repede în hambare*.

ADINA VELEA

Șl BIOGRAFIE

Succesul 
se conturează

pas cu pas
O data ifhriată recoltarea 

itragwriiar. „bătălia pentru 
partaab' cunoaște ia județul
Micea zâe betârilaare. După

E s-au alăturat și coope
ratorii din Tepești. Se apre
ciază ei vor încheia recolta
rea și unitățile agricole din 
localitățile Popești, Fumureni. 
Lungești. Stănești. Buleta și 
altele. în cooperativele agri
cole de producție Măciuca, 
Băbeni, Budești, Bercioiu s-au 
recoltat mai bine de 60 la
sută din suprafețele cultivate 
cu porumb.

S-a lucrat intens și la re
coltarea cartofilor pe 88 la 
sută din totalul suprafețelor. 
Doar 50 de hectare insămîn-
țate cu această cultură au mai 
rămas cu rodul nestrins.

— mecanizatori și cooperatori — 
executind toate lucrările de la 
semănat pînă la recoltat de pe 
parcelele respective.

La cooperativa agricolă din 
comuna Nicolae Bălcescu acțio
nează mecanizatorii de la sec
ția nr. 2 a aceleiași stațiuni. Și 
aici se lucrează cu toate forțele. 
La această vizită de lucru în cel 
mult patru zile semănatul va fi 
încheiat Cu gîndul la producți
ile bune care se vor obține în 
anul viitor, mecanizatorii din 
secțiile nr. 3, 4 și 5 care deser
vesc cooperativele agricole 
Grădina, Tîrgușor și Mireasa lu
crează de asemenea zi și noapte. 
De altfel, după cum afirma tova
rășul ing. Nelu Malcev, directo
rul S.M.A. Dorobanțu, lucrul în 
două schimburi va continua 
pînă cînd sămînța va ti pusă sub 
brazdă pe întreaga suprafață 
planificată.

studiul invenției sau cel al ino
vației nu este făcut de un sala
riat al întreprinderii, care să se 
bată pentru aplicarea sa, prea 
rare sînt cazurile cind între
prinderile se interesează de 
soarta lucrării".

Totuși, iată că există și situa
ții cînd întreprinderile nu se in
teresează nici chiar de inovați
ile salariaților săi. Discutăm cu

ătit !) Ei bine, in 1969 invenția 
a primit medalia de aur la Tir- 
gul internațional de la Bruxel
les, aceasta confirmînd încă o 
dată valoarea sa, intr-o etapă 
cind rolul maselor plastice in 
construcțiile de mașini este în 
continuă creștere. De altfel, in
venția a fost solicitată și în 
străinătate. La noi însă... nu a 
fost aplicată !

La fel se întimplă și cu alte 
invenții și inovații valoroase, 
care, pe lingă economii substan
țiale aduse prin aplicarea lor

ția este omologată. Nimeni nu 
știe însă de ce nu este și apli
cată această idee, prin care 
productivitatea muncii s-ar mări 
cu 20—220 la sută, uzura elec- 
trodului-sculă s-ar reduce cu 
10 la sută, iar consumul speci
fic de energie electrică s-ar 
micșora și el, cu pînă la 80 la 
sută. în schimb, importăm unele 
lichide oarecum asemănătoare, 
mai slabe însă 'decît cel inven
tat de inginerul Dreucean.

La Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, unul din-

cazuri, „repedele" acesta du
rează de ani de zile, timp în 
care s-ar fi putut aduce statu
lui,. prin aplicarea invențiilor, 
beneficii importante).

Nimic precis, nimic din ceea 
ce ar fi fost de așteptat. „Siste
mul folosit pentru aplicarea in
vențiilor și inovațiilor, ni se ex
plică la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, este 
incă greoi, iar unele întreprin
deri se opun la nou de teamă să 
nu-și riște planul. în același 
tirnp, se observă că atunci cînd

maistrul Ion V. Popescu, de la 
Uzina mecanică de material ru
lant „Grivița Roșie", autor a 
numeroase inovații, care sem
nalează clteva din obstacolele 
cursei străbătute de o inovație, 
de la propunere la aplicare :

— Mai întîi, propunerea stă 
săptămîni în șir prin sertarele 
cabinetului tehnic (N. R. : după 
cum am constatat, în unele ca
zuri au trecut și doi ani), apoi 
tot așa la serviciul tehnologic- 
normare, la fel la C.T.C., unde 
așteaptă una dintre avizări și în

însămințările de toamnă 
se află, de asemenea, in aten
ția lucrătorilor de pe ogoare. 
La aceste lucrări rezultate 
mai borne ae înregistrat CA.P. 
'«•cești. Șutești și Olana. Pe 

țările de toamna se află insă, 
din cauza timpului nefavora
bil. intr-un stadiu nesatisfăcă
tor, ceea ce presupune inten
sificarea eforturilor tuturor 
factorilor răspunzători pentru 
recuperarea întinderilor. Cot 
la cot cu lucrătorii din unită
țile agricole, tinerii au lucrat 
toată săptămina pe ogoare, 
în lucrările de recoltare din 
ultimele zile s-au remarcat în 
special elevii din Drăgășani, 
colegii lor din școlile gene
rale ale municipiului Rm. 
Vilcea precum și elevii Șco
lii profesionale de conducători 
auto.

DORU MOȚOC

Zilnic, mii fi mii de tineri, elevi 
fi studenți, participă cu entu
ziasm fi dăruire la grăbirea lu
crărilor campaniei de recoltare. 
Ei semnează o prezență activă, 
rodnică la recoltarea fi sortarea 

porumbului și a cartofilor

sfirșit, ajunge la controlul 
C.T.C. din atelier, care pune 
pe loc viza necesară. Astfel, pe 
filiera birocrației și dezintere
sului dosarele colindă luni și 
luni de zile, chiar și în cazul 
unor inovații importante, care 
vizează reducerea importurilor. 
Așa s-a întimplat cu inovația 
privind recondiționarea rul
menților pentru vagoane, cami
oane și tractoare, a unui colec
tiv de la noi, care așteaptă din 
martie la Direcția generală a 
transportului de vagoane.

Prin delăsare, prin neaplicarea 
la timp numai a inovațiilor 
„restante” din 1971 (în număr 
de 19 440 1) s-a pierdut, am 
putea spune, un miliard și jumă
tate de lei. Oare nu este vorba 
așadar de un neconvingător su
port etico-cetățenesc la cei prin 
mina sau pe sub mina cărora 
au trecut și trec atîtea inovații 
care așteaptă? N-ar trebui că a- 
ceastă pagubă adusă avuției na
ționale — și încă una atît de 
mare — să fie recuperată ca și 
în alte cazuri în care bunul po
porului este știrbit — pe seama 
celor vinovați, răspunzători ? 
Aceasta este întrebarea pe care 
o alăturăm promisiunii de a mai 
reveni asupra subiectului.

> Pasiunea oame- 
2 ntlor de a cerceta 
8 trecutul exprimă, în-
< tr-un sens mai no-
> bil decît vrem să
< credem de obicei,
> credința lor că pre-
< zentul fiind o sumă 
5 de condiții diferite
< în chip radical față
> de oricare altele, re-
< clamă cu necesitate
> stringentă — resim-
< țită însă de fiecare
> într-o varietate infi-
< nită — mereu alte 
z și alte resurse de 
A care firea adîncă a 
■> omului nu poate fi

total străină. A con- 
'> strui un om nou în- 
k seamnă de fapt, în- 
7 tr-o foarte mare 
A măsură, a-l face pe 
>z om să-și 
a tească.
’? Adesea ne 
A mințim* 
'? împrejurări, 
A figuri j— 
>? le -am cunoscut 
A priu-zis 
>2 Nu este 
A iluzie:

noi dispunem de re- 
A zerve inepuizabile 
Y și adeseori nebănui- 
>8 te de recunoaștere. 
X De aici, solidarită
ți tea intimă cu tre- 
X cutul, sentimentul 
A acut de integrare 

cînd luăm cunoștin- 
>> ță de un „trecut* 
Jz consemnat în cărți, 
>8 în descoperiri ar- 
X heologice, în relată- 
>8 rile celor mai vîrst- 
X nict etc. Iluzia re- 
>> cunoașterii lucruri- 
Îlor necunoscute 

poate, desigur, să 
izvorască și din ac
tualitatea stringentă 
a problemelor pe 
care le ilustrează 
„reînvierea* unor 

■S fapte, mărturisirile 
a asupra unor oameni 
S dispăruți etc.
A De complexitatea 
>2 ri utilitatea acestui 
A tip de „arheologie* 

a memoriei ar tre- 
a bui să se vorbească 
'2 și să se scrie mai 
A des. Mai cu sea- 
£ mă pentru că, a- 

tunci cînd este bine 
condusă, ea, aceas
tă arheologie, ne 
întărește convinge
rea specific umană 
că trecutul este ex
traordinar de pre
zent. Bineînțeles 
nu-i vorba de 
trecut mort ci 
nul de esență re
voluționară,

reamin-

„rea- 
lucruri, 

chiar 
pe care nu 
__ cut pro- 

niciodată. 
: tocmai o 
cu adevăr

S' 
s

$

un
u-

căci

numai în acesta o- 
mul se poate recu
noaște ca om. Iată 
de ce o carte com
pusă din documen
te tulburătoare des
pre și de Nicolae 
Labiș, cum este 
„M o ar t e a unui 
poet* de Gheorghe 
Tomozei, la prima 
vedere, superficială 
vedere, pare că 
schimbă imaginea 
unei epoci, ne apa
re ca o descoperire 
arheologică, pe baza 
căreia o epocă ar 
părea să fi fost alta 
decît aceea pe care, 
de bine, de rău, o 
cunoaștem. De fapt 
cartea aceasta con
ține un „trecut* în 
esență foarte pre
zent. Ea este un fel 
de monografie a 
spiritului revoluțio
nar autentic, spirit 
ce depășește decla
rația verbală, efer
vescența frazelor, 
instaurîndu-se în 
fapte, în adîncuri 
(„Sînt spiritul a- 
dîncurilor*).

Nicolae Labiș este 
poate primul care a 
înțeles pe deplin și 
a realizat, pe pro
pria lui răspundere, 
atît cît i-a fost dat 
să trăiască, un des
tin de poet revolu
ționar, inconfunda- 
bil, imposibil de în
cadrat în altă epo
că. El n-a primit 
soluții de-a gata de 
nicăieri și începea 
să ilustreze cu o 
forță nemaiîntîlnită 
felul în care anu
mite trăsături ale 
poetului revoluțio
nar, în general, se 
organizează în niște 
condiții noi. radical 
noi. Formulă unică, 
de care ei intuși a 
fost conștient, ca 
exponent și nu in 
numele orgoliului 
personal: „Am cău
tat și caut. Cău- 
tînd / M-am pome
nit greșind. Din 
cînd în cînd I 
M-am pomenit din 
vina mea flămînd I 
Și m-am însîngerat 
în spinii / De pe 
cărările spre zările 
luminii / / Dar dacă 
cineva gigantic ar 
veni / Și mi-ar ros
ti : Eu îți dau via
ța — toată / Neîn
cepută, nepătată, / 
Dar să mi-o dai a-

poi în seamă mie I 
S-o duc înspre visa
ta zare purpurie / 
Pe drum neocolit, 
de netezime / Pe 
drumul neștiut de
cît de mine... / 
Deci astfel de mi-ar 
spune / Eu aș simți 
că tot ce-mi spu- 
ne-i putred, / Cu 
hotărîre i-aș răs
punde:—Nu cred! I 
De poți schimba 
seara-n trandafir, II 
De-mi poți schim
ba viața, nu mă 
mir: / Chiar de-ai 
schimba bătrînii în 
copii, ! Drum-drept 
și, neted tu nu poți 
să știi — / Și chiar 
de-ai 
urma 
n-aș 
n-aș 
sînt aici, cu , . 
mei în jur, / Cu ei M 
mărșăluiesc și rid ?? 
și-njur (...) E dru- >8 
mul greu. Străba- 
tem prăpăstii și cas- șS 
cade I Și suferim, 2^ 
dar știm c-așa se <ș 
cade / Ținuturile-a- <> 
cestui veac lung, 
clocotitor / Vreau 2> 
doar cu pașii mei șș 
să le măsor*.

Acesta este un 
tip de „trecut* în V 
care oricine poate >5 
avea sentimentul că 8$ 
a călătorit și călăto- >2 
rește. Poezia, în ge- 
neral, ne dă senti- 22 
mentul acut al a- <s 
cestei călătorii în 2? 
care ne reamintim 
lucruri necunoscu- 2< 
te. In „Moartea u- << 
nui poet* sînt do- 2< 
cumente, mărturii << 
care ne vorbesc 2< 
despre un poet ne- 8< 
obișnuit de tiu și 2< 
tin trecut neobișnuit 
de prezent, de ac- 2< 
tuaL Cu atît mai 8j 
chi eu eit in corpul 2< 
tinet legende („o a- 8; 
mintire frumoasa*) << 
memoria generației y 
lui sapă un tunel << 
spre o lumină mai 
adevărată și mai << 
dură. Legenda ince- Sj 
pe să fie însoțită << 
de documentele u- 8) 
nei biografii exem- << 
plare de tînăr poet 55 
comunist. Eforturile << 
și înțelegerea deo- 22 
sebite de autorul a- << 
cestei tulburătoare 55 
cărți, Gheorghe To- 8< 
mozei, nu pot fi 55 
îtideajuns subli- <A 
niate. 55
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ști, pășind în 
ta / Nimic 

mai simți și 
vedea I Eu 

frații

CONVINGERI
(Urmare din pag. I)

oricum binevenită, înseamnă un pas important, uneori ho- 
tăritor, pentru certitudinile așteptate cu firească nerăbdare. 
După cum bine știm, nu totdeauna cei care fac tapajul cel 
maj mare sint și cei a căror viață și muncă exprimă limpede, 
fără echivocuri, fără ocolișuri și fără capcane, convingeri 
adinei, convingeri ferme.

Dar, pentru a lărgi discuția, să remarcăm acum că în ra
portul dintre om și lumea sa — lume care l-a creat și pe care 
el, ca ființă socială, a creat-o — măsura cunoașterii acestei 
lumi dă și dimensiunea posibilităților lui de a acționa eficient. 
La urma urmei, convingerile sînt acelea care conferă unei 
acțiuni valoare socială, eficiență socială. Acum cîțiva ani, la un 
congres internațional de filozofie, un profesor observa îndrep
tățit că o triadă a zilelor nostre — in care orice acțiune, adaug 
eu, ca unul care trăiește într-o societate socialistă, iși justi
fică necesitatea doar prin valoarea sa socială — ar putea fi 
constituită din libertatea de acțiune, responsabilitatea ac
țiunii și decizia acțiunii. Acțiunea, deci, cu eficiență socială 
decizia, țin mai ales de ducerea la bun sfirșit a unui pro
gram, a unui proiect, se înțelege că nimic nu poate fi făcut 
cu consecințe fericite fără convingeri solid structurate. Nu iau 
în discuție aici convingerile despre lume și viață, mă refer 
numai, ca și pînă în acest moment, la acele convingeri care 
însoțesc, care dau sens și semnificație umană faptelor 
noastre de zi cu zi, muncii noastre, vieții noastre, acele con
vingeri fără de care mișcarea noastră printre oameni ar fi o 
nu poate fi concepută in afara unei anumite libertăți, a unei 
anumite responsabilități și-a unei anumite decizii. Dar cum, 
la nivelul conștiinței comune, acțiunea și eficiența sa, ca și 
responsabilitatea situată în mod normal în același timp cu 
continuă înstrăinare, un permanent dezacord. Dacă la ni
velul colectivității libertatea de acțiune, responsabilitatea ac
țiunii și decizia acțiunii reprezintă condiția esențială a im
punerii unor valori, implicit dovezi de netăgăduit pentru ade
vărul și întărirea convingerilor, la nivelul individului, aceeași 
libertate de acțiune, aceeași responsabilitate de acțiune și 
aceeași decizie a acțiunii suportă, o știm, influențe care 
țin de temperament, de personalitate, sint purtate prin 
filtrul legăturilor cu colectivitatea, prin calitatea cu
noașterii unor merite reale sau închipuite etc. Se înțelege 
atunci câ, chemați să răspundem despre noi și des
pre alții, despre convingerile noastre și despre convin
gerile altora, despre libertatea, responsabilitatea și decizia 
acțiunilor noastre și ale altora, nu avem altă cale decît în
toarcerea sigură a privirii către faptele noastre și faptele ce
lorlalți, care, singurele, pot da, și dau, măsura unor certitu
dini devenite adevăruri profunde ale vieții noastre și a vieții 
celorlalți. Măsura convingerilor noastre și a convingerilor ce
lorlalți.

tfcn.tr
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Seara. Ora 10. Dumini
că. Este duminică seara, 
ora zece, cînd prin feres
trele autobuzului cu care 
venim de la București în
cep să defileze luminile 
Voineșîței. O desfășura
re de fulgere, neaștepta
tă izbucnire policromă la 
capătul drumului răsco
lind întunericul, faruri
le mașinii nefăcind alt
ceva decit să alimenteze 
regretele unui traseu fă
cut în alte condiții. Cît 
timp am frunzărit cu o- 
chii șnurul deșirat al Ol
tului exista un cît de 
cît punct de reper. Ce a 
urmat a fost mai degra
bă o fugă din lumea e- 
xactă, evadarea delibera
tă în necunoscut. Doar 
numele haltelor dictate 
imperativ de pasagerii 
întirzia(i aduc un plus 
de concretețe traseului. 
„La sfat!“. „La poștă !" 
„La miliție !". Escala de 
la Mălaia, un prim aver
tisment. Din întuneric țîș-

nește firul spin- 
zurat al unui 
piriiaș. Urmea
ză Ciunget. In 
sfîrșit, Voinea- 
sa. Deasupra, 
copleșitoare, ga
ta să smulgă 
cele mal teribi
le epitete — 
colonia, cartierul 
ral al șantierului, 
se văd acum prea 
nici apele repezi 
acoperișurilor, nici 
coanele mascate ia 
blă. nici frumoasa _ 
metrie a microcartierelor. 
Si nici horbota jucăușă a 
florilor, nu arareori aco
perind cea mai mare 
parte din suprafața gea
murilor. Iți inundă fiin
ța in schimb umbrela 
vag delimitată a lumini
lor vrind parcă să aver
tizeze neștiutorilor 
pirația acestor oa 
refugiați in creierul 
ților, departe de freamă
tul orașelor, departe

igtegat.
’.lași plăcut in-

eveder'ea, neașteptată dar do
rită, de mine cel puțin foar
te insistent, are loc în fizio
nomia de acum cunoscută a 
centralei subterane. Cîțiva oa
meni numai în vecinătatea

măruntaielor de oțel ale turbinelor, mari 
cît o casă, pe cale de a fi puse în dispo
ziția verticală a viitorului agregat.

v* - MirCea Criveanu este acel 
terlocutor, la dispoziția curiozității repor
terului amator de detaliu. Față de anul 
trecut — mi se pare mie ? — un pic îm- 
bătrînit. Criveanu și cu cei opt oameni 
ai săi au sarcina punerii în operă a hidro- 
agregatelor. Unul din ele, primul, a fost 
mișcat deja, la 23 August anul acesta, și 
așteaptă faza următoare: punerea în pa
ralel.

—• Cum a mers proba cu apă ?
Intr-un fel, a fost primul examen com

plet al constructorilor de pe Lotru, de la 
priza de apă la debușate. Focul concen
tric al acestui efort era dirijat încoace, 
spre inima centralei.

— Înainte de asta, erau gata comenzile 
pe uscat, manevrele. Fusese verificată ga
leria forțată, mașinile de pe traseu, ain 
punct de vedere mecanic.

— Și?
— Totul, foarte bine l
Asta reținusem din relatările reporteri

lor aflați la fața locului, atunci cînd se 
derula >epetiția generală, prima ieșire în 
public a apelor pe noul traseu, li spun că 
m-ar interesa cum a trecut el, ca tinăr spe
cialist, responsabil cu lucrările de montaj. . 
proba de foc a încercărilor.

— Știam cum a fost montată fiecare 
piesă. N-aveam de ce să am emoții.

— Deloc ?
— Pină la băgarea filtrului de ulei în 

lagărul axial de sprijin. Am așteptat, v-o 
spun numai dumneavoastră, cu sufletul la 
gură. Doar pină cînd agiegatul cit e de 
mare s-a ridicat un pic. Dovada că mon
tajul fusese executat corect.

Ce se ascunde în spatele acestui „corect 
executat" mă întrebam privindu-l pe tînă
rul meu interlocutor, în timp ce mă las 

. scrutat prin sticla iriiprecis curbată a o- 
chelarilor ? Am o' clipă de ezitare. Să răs
colesc în continuare, pe verticală, această 
întreprindere conglomerat, adăpostită acum 

.de un con insipid, conul colector al turbi
nei, sau să mă mulțumesc pur și simplu cu 

. ce mi-a relatat printre picături, de bună 
voie omul în șalopetă din fața mea ? Ris
cul. se importe, în funcție de alternativă. 
Înclinasem de la început, mă hotărăsc 
apoi, definitiv, pentru prima din ele.

— Practic, fiecare mașină iți are isto
ria ei.

. '-ăRămînem, ca și pină acum, la prima tur
bină, cea programată prin angajamentul 
constructorilor să furnizeze lumină cu 
douăzeci de zile înainte de termenul pre
văzut prin plan, chiar in acest an adică. 
Pe masa improvizată apare din seiful ti- 
nărului șef de lot un caiet, unui din acele 
obișnuite caiete de notițe pentru cursurile 
universitare.

Citim împreună. De fapt Criveanu 
tește și eu ii urmăresc. II urmăresc și 
tez. Mai iutii, pregătitor :

— La Aigeș, primul lucru pe care 
l-a recomanuut un meșter era: „orice 
fi pus. să faci, n-ai voie să spui că 
știi". ‘

in. timp ce trece peste filele caietului, 
cu pauze .

— Ca să pot fi sigur mai tirziu că știi. 
Am însemnat tot. Cote, retevee, la toate 
operațiile.

tmi fixez mai bine carnetul in podul 
palmei: 3 XI 1970 — trasarea mașinii / 
14 XI — predarea la betonate a colectoa
relor „La montajul acestor 
cu niște pretenții de precizie de neînchi
puit, mi-am pus ochelarii" / 30 XI — 
blindajul mașinii, camera rotorului, con
trolul batiului înainte și după betonate. !

Urmează o pauză. Destul de mare. În
tărirea betoanetor cere timp.

Partea a doua : montarea lagărului tur
binei. 5 august 1971 — cuzinetul central / 
14 septembrie — terminat arborele tur
binei.

Pe foaia milimetrică a agendei — dese
ne de mînă, schițe, măsurători, locul a- 
ceslora.

15 octombrie — închiderea mașinii. / 
27 octombrie — jocul la injectări.

Pauză totală. Se montează in sus, pe 
. verticală — statorul, generatorul, lagărul 
de deasupra.

24 aprilie 1972 — este închis lagărul de 
sus, se efectuează măsurătorile. / 24 iulie 
— s-a terminat închiderea lagărului. „Data 
e scrisă și pe piesă". „O operație foarte 
delicată, a durat 22 de ore".

In sfîrșit, ultima intervenție . prin
derea turbinei cu cupe, probele mecanice 
pot să înceapă.

Sînt jndemnat să văd în filele dosarului 
de care vorbeam doar arhiva sentimentală 
a capitolului care se cheamă la Lotru 
construcția hidrocentralei subterane — sub 
capitolul „turbina unu".

— Deloo, mă atenționează preopinentul 
meu. Cind încep lucrul la mașina urmă
toare am deja viziunea precis delimitată a 
operațiilor. In această situație pot să sar 
peste niște etape, să le conjug la nevoie. 
Avantajdl principal este că orietnd se 
poate rememora de la ce am pornit, la 
ce am ajuns, cum am parcurs noi drumul 
tehnologic al montajului.

Acest not mă aduce l-i realitate. Vor-
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apoi prin Porțile de Frer. Nxrx-e . 
tot la Porți a lucrat ultima dată. Xxniae 
Boțocan, Ion Plăcintă. Eugen Fabian. Ioc 
Moldovan s-au specializat aici. Ultimă ctt 
au plecat în armată. Le-au luat load freci 
Firiceanu. Marin și Victor, abia ce-zs; de 
la școală.

Iată echipajul cu ca-e Mircea Crsrema» 
strunește montarea turbinrior 

iauU £e 
Tm. te

ca -jpi*s

f fc * 
i da

e mătură ce ărmc-t. lu
crărilor de uuteaattre a Lo
trului rodini coasentat tțae 
poziția rinaiă, ești rmort tot 
mai adesea sd remeasores 
trecutuL Prezentul se dove

dește din ce in ce mai firav, cedând te
renul. Raportarea la faptele trecute devi
ne obligatorie pentru a v eciza mai hirte 
și faptele și oamenii. Fiecare lucrător de 
aici, mă refer de bună seamă la lucrito-

I
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— Dat cita

rum. ea trțr ceddți, cască, cizme, hai
te putîe striată pe corp. Petru Beșu 

eme mi m .'.'iceclru In concediu dar... 
tu..mici Mixt sub ochi noștri, tronsonul 
Khritata dexxae subiectul preferat. Soa- 
rre i -c-r-: peatm prima dată în ulti- 
mrie zde. binevoitor cu pământul îmbibat 

<c. La doi pași de noi, cantina. I me
in aMte. bășicile devenite pentru 

Otzdâ primitoare pentru con- 
smilide lor. Aflu că betonul 
' manual. •

te incață. N-ateam alifia 
w» calificați pentru a face proiec- 

prevăzut. S-a renunțat la eșafodajul de 
lem. inj-cert cu cintru metalic. Am putut 

p la 20 de dulgheri. La tuma- 
-et r r-:n-dui. din același motiv. Și din 

a condițiilor de lucru. S-a vibrat în 
«=« călcat. cu fața în jos. Intîi eu cu 
iojfnmd da adumb, pe urmă ceilalți. Zil- 
mc. 14 ore pe zL

~i ei. maistrul de acum 15 ani de la 
Ucazului. Studentul venit în va- 

să '•-rreze pe Bistrița aval, 
peaiecăeut de ~ 
ISPH. din 
i* de azi.

— Cute a
— Proiectul cel nou a fost făcut de per-

Fostul 
la Institutul de specialitate 

București. Inginerul șef de

acut ideea ?

Sirpsmsul tmi amintește de nu știu 
rare -zrant cu faimă care ajungind să vor- 
hcstcâ -tudenților despre un principiu 
descoperit și— botezat de el, s-a exprimat 
ram csj : „Acum vom trece să vorbim 
derz-e 'czea al cărei nume am onoarea 
tă-l pori!~.

Astfel, lucrarea a fost executată în ter- 
rwm. respecfînd angajamentul ca pină la 
‘5 aogust apa să treacă prin conducta 
principală.

Vorbim de numai citeva momente și 
rarei ne cunoaștem de cind lumea. La 
despărțire ii și spun aceasta. Îmi răspun
de prinfr-tm zimbet larg. Din mașină, prin 
fereastra deschisă:

— Pe curind.
Face acum semn cu mina 

seama ce-am zis, pornește 
urma mașinii.

— .Va aici. Pe Sebeș. De 
lariat acolo_  

ți cind iți di 
în fugă în

mîine «ini sa-

anera Chioara, 
cariera Chioara 
la fel ca acum 
tind fusesem ultima dată în 
munții Lotrului. Locul de 
excavate s-a mutat ceva mai 
i «» pe versantul muntelui, 
galben stă suspendat sus, de

!ui. Un altul, cel roșu, își 
fără oprire zjiul de girafă pompmd 
i beiăzurilor axrocamentele prezen- 
scenscuri ale barajului. Cauciucul 

letcăta in acroisd unsuros al drumurilor 
mată. Intrat de tet in carapacea unui 
presce Gecrze Micărescu stringe in- 
rfastdaic aaaata «rpre minerul șurubel- 
i. S-e <-șgx?st ia Bicaz. in 1952, ca 
pdăar. „^iaMam doar mmcare și uni
se'. Se săpa fundația la Stejaru și se- 

aatanl U.T.C. de atunci trăgea ia tirnâ- 
printre brizjdierii cetiți din toată 

țara. La tunel-intrare s-a calificat ca 
e-ccfrir-iass. Din 'BO pc Bistrița aval. Din 

pe Argeș. Din '68 pe Lotru. Din 2S 
uMi, srib/miaxă Măcărescu invirtind 
continuare șurubelnița uitntă in mină, 
cutăm, despre una, despre alta.

— Era acum vreo trei ani. Lucram 
mu! de acces în carieră prin februarie.

Cu mina in care ține țigara arată peste 
dimbu! din față :

— Plouase mai multe zile. S-a surpat 
molul. A fost nevoie să cină buldozerul 
ca să ne scoată. Am lucrat toată ziua ți 
toată noaptea să degajăm excavatorul. Spre 
dimineață a început ninsoarea și l-a astu
pat din nou, de tot.

Cu vocea agale, moldovenească, George 
1-făcărescu spune lucruri ivite parcă din- 
tr-o carte de proză de aventuri. Le. zice 
cu tonul cu care ar întreba ce mai faci sau 
țtiu eu, vrei o țigară ? „Pe Bistrița aval, 
continuă el la insistențele mele, dam niște 
pompe în funcțiune. S-a întrerupt curentul 
din sistemul național. Trei zile și trei nopți 
ne-a luat repararea pompelor. Trebuia să 
ev:făm inundarea canalului".

X-aș fi urcat poate pină sus la Chioara 
pină în extremitatea acestui colț de șan
tier dacă cineva nu apuca să-mi trezească 
interesul scăp'tnd amănuntul că acolo lu
crează un electrician a cărui lipsă poate 
fi suplinită doar de un inginer.

e sus, de pe banda de asfalt 
a șoselei ae centură, barajul 
retează verdele pădurii, ridi- 
cîndu-se din apă ca orice 
poartă ambițioasă. Este vizi
bilă ambiția acestei îngrămă

diri de piatră cărată de luni de zile din 
treptele carierei ți aruncată cam fără noi
mă pe mijlocul văii, ambiția de a substitut 
acea elegantă desfășurare de beton in spa
țiile ordonate ale arcului geometric cu care 
sîntem obișnuiți de la Bicaz, de la Argeș, 
de la Porțile de Fier pentru a ne opri la 
cele mai cunoscute. Cine nu știe particu
laritățile construcției, poate crede că la 
mijloc se află doar simpla însumare a zile
lor de muncă. Va fi și asta ca în orice loc 
de altfel acolo unde totul înseamnă suma 
părților. Un „ce" al acestui gen de baraje 
face ca lucrurile să se complice fantastic. 
Și ca ritm ți ca nivel calitativ. Argila care 
alcătuiește zidul de impermeabilitate nu se 
poate compacta decît cu condiții uscate.

— Dacă plouă, stăm. Cum ploaia vine 
neanunțată uneori trebuie să mai și înde
părtezi din ce ai apucat să depui deja.

Cel care ne vorbește, om de-dl locului, 
Dumitru Dorojneag, cu buzunarul de la 
piept încărcat de rigle de calcul ți creio
nul galben, este șeful barajului, cum l-a 
recomandat cineva. De trei ani tînărul Do
rojneag se află la Vidra.

— Ce vi se cere ?
Ride.
— Să realizăm barajul.
Apoi pe un ton apăsat, parcă oftînd:
— La anul trebuie să fie gata.

Se gindește tot la starea timpului. Ieri a 
rlouat, alaltăieri la fel, azi noapte ploaia 
n-a contenit. De pe la prînz abia s-a pu
tut începe depunerea.

— Septembrie era lună bună în alți ani. 
Acum, nu. Planul ni-l facem și așa dar in 
alte condiții...

Sus, pe baraj, furtunele cu apă desenea
ză traiectorii ciudate sub cerul după-amie- 
zii. Sini pentru compactarea bucăților de 
rocă. Auzind tonul neprietenos cu care se 
vorbește despre ploaie încerci să crezi că 
paradoxurile se țin de mină chiar atunci 
cind e vorba de un spațiu atît de restrâns 
ca în cazul barajului unde, la cota de a- 
proape 1 300 de metri, în timp ce pe mar
gini apa curge binefăcătoare, pentru braz
da de argilă din mijloc ea constituie o 
provocare.

bîrșio Lotrului. Cîndva, loc 
de vamă al oierilor urcați de 
la Nocaci încoace. Mai aproa
pe de noi, cabană căutată sub 
coama Parîngului. O vedem 
in dreapta, printre brazi, îm

brăcată în haina de protecție a gudronu
lui. Vilceaua este populată treptat. O clă
dire mai veche ține loc de cantină. Cu abo
nament, pentru toți cei staționați în jur. 
Adică locatarii caselor din lemn așezate, 
după tipic, paralel. Chiai acum dintr-un 
camion sînt coborite lucrurile unei familii. 
Urmează să se instaleze în cele citeva ore 
cite au mai rămas pină la căderea serii. 
Încet, încet colonia se înjghebează. Sînt 
oamenii pentru amenajarea captărilor în 
acest sector. Semne de statornicie: la 
mijlocul „satului" (adică la intersecția a 
două drumuri de importanță, Sebeș-No- 
vaci, Brezoi-Petroșani, o brutărie. S-a 
deschis de citeva zile. Mirosul de pîine 
aburindă ne obligă să intrăm. Pline cită 
vrei. Cerem de poftă una, mare, dublă. In 
aburii de rășină ai înălțimilor, pîinea cal
dă împrăștie arome amețitoare.

Alături de noi urcă un bărbat. Se cam 
apropie de 50 de ani. Povestește însoțito
rului meu, comandantul șantierului națio
nal al tineretului, Petru Scurtu, cu un entu
ziasm de invidiat, după o zi de muncă, 
fel de fel de .lucruri din colonia lor. de la 
Groapa Seacă, tin fel de tejugiu u lu Ro
binson Crusoe pe malul Jiețului. Dacă ci
neva ar fi insistat să mă lămurească de 
patosul unor asemenea oameni aș primi 
cu rezerve amănuntele. Cine m-ar fi putut 
convinge că ta capătul lumii, un bărbat, 
Constantinescu îl cheamă, topograf de 
meserie, are forță să-și adune gînaurile, să 
poarte în el cît e ziua de' mare, alături de 
treburile meseriei te miri ce treburi de or
ganizare, departe de a-l privi personal, în- 
tr-un fel sau altul. Aleargă de ani de zile 
prin ținuturile acestea de o frumusețe se
veră, decupată in albumele sărbătorești 
ale Carpaților. Evocă vremurile cind tre
cea călare pe potecile abia răsărite’dintre 
brazi. Cunoaște fiecare piatră, acoperă cu 
timbrul său plăcut zgomotul mașinii. La 
un moment dat, de pe stingă, din cabana 
abia ridicată din pămînt o mînă se ivește 
a salut. I se răspunde zgomotos. „Om de 
aur bătrînul Fiilop, subliniază Constanti
nescu. Cînd prin luminișul copacilor se 
ivesc din nou acoperișuri de case, tema fa
vorită surprinde evenimentul zilei: la 
Groapa Seacă și-a deschis ușa școala ge
nerală. Nici porțile, nici ușile. Ușa, sin
gura, dă direct din curte, de fapt de pe 
platoul nivelat în extremitatea dormitoare
lor lungi, botezate, ca peste tot, barăci. 
„Auzi dumneata, ce-o să zică lumea cînd 
o auzi că avem și învățător, un tînăr, Brîn- 
cuși îl cheamă, venit de la Tîrgu Jiu? To
varășii noștri n-o să-și mai lase copiii la 
bunici, nu știu unde prin țară, îi vor adu
ce aici la școala de la Groapa- Seacă".

Un zîmhet îi luminează figura. „Numai 
de rie-ar rezolva problema autobuzului". 
Începe să vehiculeze cifre -■ pină la Voi- 
neasa — 65 km, pină la Petroșani — 17 
km. „Nu e normal să avem un autobuz, 
legătură directă cu Petroșanii ? Merge lu
mea la un doctor, ne vin de-acolo oas- 
P^ți- Numai că șantierul nostru ține de 
\ îlcea iar Petroșanii de Hunedoara"...

In cuibul de la Groapa Seacă, cele cite
va familii localnice așteaptă căderea serii, 
pregătindu-se de masă. Cîțiva copii se 
zbenguie pe drumul pietruit. Două fetițe, 
surori probabil, sînt îmbrăcate la fel, cu 
pantaloni roșii, cu căciulite împletite sar 
Într-un picior, ținîndu-se de mină. Firmele 
unităților comerciale stau proaspăt vopsi
te deasupra intrărilor Unul cite unul se 
vad venind spre casă bărbații. Se lasă trași 

~‘~x J------ " ” * ’ de de-de mină de copii, care, văzîndu-i 
parte, le ies înainte.

★
Curind, foarte curind, așteptăm 

Lotru veștile împlinirii. In cinstea 
sării Republicii, constructorii s-au „ 
să furnizeze, cu douăzeci de zile mai de
vreme, primii kilowați. Primele bătăi din 
aripi ale turbinelor le simțim aproape.

de pe 
aniver- 
angajat
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O ÎNTREBARE
PENTRU ELEVI TA • PROFESIA TA „DESENE INEDITE TN

CE VREJI SA ȘTIȚI 
DESPRE VIITOAREA 

MESERIE ?

ATELIERELE PICTORILOR"

Am întreprins un sondaj la o 
clasă a VIII-a pornind de la o 
întrebare extrem de directă : 
ce vă interesează în momentul 
de față în legătură cu viitorul 
vostru profesional ? Elevii,
băieți și fete, ne-au răspuns la 
fel de direct, solicitîndu-ne
informații asupra unor proble
me concrete : adrese de școli, 
disciplinele pentru concursul 
de admitere, formele de învă- 
țămint care pregătesc anumiți 
profesioniști, cum vor fi sala
rizați după ce se vor califi
ca, unde vor lucra la absolvi
rea învățămîntului postgeneral 
și altele. Pină la un punct, în
trebările lor pot căpăta acum 
un răspuns — mai puțin cele 
ținînd de salariul pe care-1 vor 
avea, sau de adresa exactă a 

-viitorului lor loc de muncă — 
și le vom răspunde la această 
rubrică, in viitoarele săptă- 
mîni. Cu atît mai mult cu cît 
informațiile pe care ni le soli
cită pot interesa o categorie 
mai mare de colegi de - vîrstă, 
atrași de profesiuni și școli cu 
profil asemănător.

La sondaj au participat 30 
de elevi. Nici unul dintre ei nu 
se interesează de școala profe
sională, deși prin intermediul 
acesteia se ajunge pe calea cea 
mai scurtă la o profesie. Pot fi 
două cauze : elevilor li s-a vor
bit pînă acum despre liceu — 
de specialitate sau de cultură 
generală — și mai puțin despre 
profesii propriu-zise, sau, sint 
tratați încă drept copii mici a 
căror fantezie urmează să mai 
fie lăsată să fabuleze în jurul 
ocupațiilor pe care le au „oa
menii mari“. La această a doua 
posibilă cauză am ajuns luînd 
act de profesiunile ușor fante
ziste cărora vor să Ii se dedi
ce unii dintre elevi. Cîteva 
exemple : Mariana F. ne cere 
adresa unui liceu care să-i dea 
calificarea de cîntăreață de 
muzică ușoară ; Lucia C. vrea 
să devină agent secret ; Sorin I 
se vede de pe acum pilot pe 
cursele de pasageri ale TAROM: 
M. Marian și-a ales meseria de 
militar gradat ; N. Emilian vrea 
să treacă din clasa a VIII-a di
rect într-o școală de antrenori

„AVEM NEVOIE Dl DII BOGAT 
MATERIAL Dl INDROMA!!P‘

încercăm acum să depistam, 
prin intermediul cadrelor didac
tice — în ce direcție trebuie a- 
jutatâ școala generală, pjr.’.rj 
ca munca complexă de orientare 
școlară și profesională a elevii->r 
să capete un plus de eficiență.

La Școala generală de 10 ani 
nr. 3. ne răspund cițiva profe
sori diriginți.

„De regulă, simpla prezentare 
a liceelor de specialitate, șco
lilor profesionale sau a cursu
rilor de calificare nu este su
ficientă. Aceste prezentări tre
buiesc însoțite de indicații — 
și contraindicații — în func
ție de aptitudinile. înclinațiile 
sau chiar deprinderile ce se 
formează în școală prin practi
ca tehnico-productivă1* — pre
ciza tovarășa profesoară Bălașa 
Colțoiu.

„Sînt binevenite, in sensul a- 
cesta, vizitele in întreprinderi, 
unde elevii văd nu numai ce se 
lucrează, ci și cum. ce calități 
i se cer unui lucrător sau al
tuia. Dorim să auzim mai 
des părerea unor pedagogi 
si psihologi avizați în acest 
domeniu, precum și impresiile 
unor oameni care au devenit ași 

de scrimă ; V. Ana se va în
scrie la un liceu de regizori ; 
cinci fete ne cer cu insistență 
adresa liceului militar care pre
gătește ,,ofițere“.

Aceste preferințe pot stîrnl 
zîmbete îngăduitoare : copilării! 
Adevărat, subiecții noștri au 
între 14 și 15 ani, de ce să-i 
îmbătrinim cu tot dinadinsul ? 
Totuși, asta este vîrsta cînd 
trebuie să se adopte o decizie 
foarte importantă pentru adul
tul de miine. Putem lăsa deci
zia numai în seama părinților 
ori a școlii, fără să-i cointere
săm pe elevi ? Ar fi o gravă 
eroare educativă cu repercu
siuni greu de corectat mai tîr- 
ziu. Și nici nu se întîmplă așa 
în toate cazurile. Destui tineri 
de 14—15 ani au de acum o vi
ziune proprie asupra lor înșiși, 
asupra aptitudinilor și capaci
tăților de care dispun. In baza 
acesteia se orientează către 
școli, profesii, ocupații extra- 
școlare, creindu-și de timpuriu 
un microunivers profesional. 
Un asemenea climat ar trebui 
însă instaurat pentru toată cla
sa a VIII-a, dacă nu și mai 
devreme.

Mai reiese că, în clasa respec
tivă, orientarea școlară — atita 
cit s-a făcut ea — le-a oferit 
elevilor o singură alternativă, 
liceul. Sigur, ambiția fiecărei 
școli generale este să-și îndrepte 
cit mai mulți elevi către studiile 
liceale. Dar școala ar trebui 
să-și facă o problemă de 
conștiință din a îndrepta spre 
învățămîntul profesional pe 
cei mai exemplari elevi ai 
săi. asigurînd schimbul de 
miine al clasei muncitoare 
cu tineri inteligenți. avizi de 
cunoștințe. indeminatici, hotă- 
riți să învețe multi ani de aici 
înainte. Adoptind o asemenea 
atitudine, școala va fi în mă
sură să clatine și prejudecățile 
unor părinți care consideră po
sibilă realizarea copiilor lor nu
mai prin intermediul liceului, 
care-și indepărtează copiii de 
propriul lor domeniu de acti
vitate — producția.

MARIETA VIDRAȘCU

in profesiunile lor — de la n 
canic la aviator, de la txmn
la medic, de la contabil • ja-
gineri- — ne spunea t 
profe^oa’-ă întiana Ma*e* 

Tovarășul Emil Vs
responsa1 exi orientare;
râ și profesională, acuzs

dresa școlilor postgenerale. ma
terial care ar trebui să Se di
fuzat, în primul rind, in uni
tățile care formează pepiniera 
acestora. Rolul principal In o- 
rientarea elevilor trebuie sâ-1 
dețină dirigintele. Și nu-1 de
ține încă. Din vina lui. dar 
și a unei organizări de
fectuoase. diriginții nu au prea 
multe posibilități de cunoaște
re a elevilor. de urmărire a 
evoluției lor. și din cauza dese
lor schimbări de clase. Un pro
fesor diriginte ar trebui să ur
mărească o clasă dintr-a V-a 
pînă Ia absolvire

La Școala generală nr. 151. 
am profitat de împrejurarea că 
părinții cu copii elevi in c'.asa 
a VTII-a se aflau Ia una din 
convorbirile curente cu dirigin
tele. pentru a le solicita cîteva 
păreri pe aceeași temă. Iată si

Liceul energetic din București (laboratorul de mașini electrice).
Foto: AL. PRUNDEANU

CURSURILE DE SPECIALIZARE
POSTLICEALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

Drepturile și obligațiile ce
lor care urmează cursurile de 
specializare postliceală de 
scurtă durată sînt cele prevă
zute în HCM nr. 2105/1969 pri
vind cursurile pentru califica
rea și perfecționarea muncito
rilor și a personalului cu pre
gătire medie și anume : — Cei 
care urmează cursurile de spe
cializare postliceală fără scoa
tere de la locul de muncă, be
neficiază. în afară de retribu
ția pentru munca prestată in 
producție, de material biblio
grafic, care se acordă in folo
sință pe durata cursurilor. în 
cazul cursurilor cu scoatere 
de la locul de muncă, cursanții 
beneficiază pe durata cursuri
lor de ; — material bibliografic 
în folosință : — o indemnizație 
lunară, egală cu media sala
riului realizat in ultimele trei 
luni premergătoare admiterii 
lor la cursuri, dacă cursanții 
au avut calitatea de angajați 
în această perioadă : pentru 
muncitorii din construcții, me
dia salariului realizat se s-a 
calcula pe ultimele 12 luni. Tn 

se .r.riud sporurile st aiiusu-

buie u
dr in viată

pentru cootii aosrt:. ci noi in
jmn’i rincL La 14 ani. e greu

discerni ~ ce drum ti se
potrrre<te. im: a:e-5 că nu in-
totdeauna so^ele i>ot fi rndiesifr-M- • - „ o profesie
sau aîta_ Pe de altăi parte, noi
slaîea ma: «abi£ctivi in apre-
cerea calităților biee. morale.
volitive, cele c2 re
vint greu de stKJS in sincroni*
zarea posibilităt:!or copiilor cu
soiicităr’!? nne: meserii. Avem
nevoie de wrijinul tuturor pro-
fesorilor. dar si ai alior specia
Ești, intr-o camps:li e continuă.
b--£- țj riiatâ si 2X3 :â pe norme

profesională să Ue eficientă. 
Noi. părivom răspunde 
prezent, dară vom fi chemați 
și îndrumați competent, cum să 
procedăm din acest punct de ve
dere cu copiii noștri.

Gheorghe Ion : Cum putem 

copiilor, cum Ie putem desco
peri mai devreme posibilitățile 
de realizare intr-o profesie sau 

pentru condiții deosebite la lo
cul de muncă, dacă in perioada 
cursului condițiile de muncă 
sint diferite față de cele pentru 
care se acordă astfel de spo
ruri sau adausuri.

Pentru cei admiși la cursuri 
după terminarea stagiului mi
litar, dacă la data incorporăr i

RĂSPUNS 
LA ÎNTREBĂRILE 

TINERILOR

aveau calitatea de angaja*:, in
demnizația lunară este egală ca 
media salariului realiza*, ia ul
timele trei luni premergătoare 
incorporării. Cursant:: rare, la 
data admiterii lor la curgeri, 
nu au avut calitatea de anga-

unu: absolvent ? Acestea ar fi 
câteva întrebări la care dorim 
răspunsuri de la specialiști in 
scoală. in presă, in emisiunile 
radioteleviziunii. Noi. părinții, 
ar mai trebui să învățăm ce să 
cerem de la copii și cit să ce
rem chiar in procesul instructiv- 
e duca tiv fiindcă se știe că nu 
toti elevii au aceleași posibili
tăți in pregătire.

Sint necesare formule mai 
convingătoare care să răspundă 
prin intermediul unor specia- 
lis’i — oameni din producție și 
invătămint — unor întrebări 
esențiale pentru elevi, nu nu
mai pentru cei din clasele ter
ci O vreau, ce-mi place,
ce trebuie si ce pot. Poate chiar 
er-lirarea a’c-tor relații ar fi 
mai interesantă decit prezenta
rea unei profesiuni.

Constanța Apostol : Cunoaște
rea directă, concretă a univer
sului producției, este foarte im
portantă. Tn prezent, un absol
vent de liceu teoretic are per
spectiva de a deveni student 
sau de a se califica intr-o mese- 
rie. Cum doar unul din patru 
absolvenți de liceu intră ta fa
cultate. ceilalți urmează să se 
gindească abia de aici înainte Ia 
profesie, ceea ce nu este fi
resc. Un rol în orientare, revi
ne in prezent activității tehnico- 
productive. Dar foarte curind. 
această activitate va trebui să 
nu se mai rezume la orientare, 
ci să dea efectiv o calificare.

CALIN STANCULESCU 

sau secții ale acestora situate 
in alte localități decit aceea în 
care este organizat cursul, mai 
beneficiază de : cazare gratuită 
în cămine sau alte localuri a- 
menajate in acest scop, asigu
rată de către unitățile care or
ganizează astfel de cursuri. în 
cazul cind unitatea nu poate 
asigura cazarea gratuită, se va 
putea deconta pentru fiecare 
cursant 10 lei pe zi pentru ca
zare in localități urbane și 5 
lei pe zi in localități rurale, cu 
aprobarea organului central 
care a inființat centrul de 
cursuri, sau in subordinea că
ruia funcționează organizația 
socialistă la care s-a organizat 
cursul ; dreptul de a lua masa 
ia cantină, contra cost, in con
dițiile stabilite pentru anga
jați : transportul gratuit dus și 
întors cu tren de persoane cla
sa H-a. autobuze ale intreprin- 
ceriioc de transport sau vapoa
re NAVROM. la începutul și la 
sfirșitul cursului, din localita
tea in care se află organizația 
socialistă sau secția acesteia in 
care sint angajați, in localita
tea in care este organizat

De aceleași drepturi be- 
â si re: care sint ad-

1 re reali Sr4 ca. la data
a-fr *—m să fi avut calitatea de 

! angajat, dacă au domiciliat in 
' altă localitate decit aceea in 
; care este organizat cursul.

Persoanele admise la cursuri
le de specializare postliceale. 
cu scoatere de la locul de mun
că, încheie cu organizațiile so
cialiste angajamente de școlari
zare. care au caracter de act 
adițional Ia contractul de mun
că : prin acest act ele își iau 
obligația să-și însușească temei
nic cunoștințele teoretice și 
practice ale meseriei, sau spe
cialității. să respecte programul 
de instruire teoretică și practică, 
să se încadreze în normele pri
vind disciplina, atît în cadrul 
locului de muncă, cît și în ca
drul cursului, și să lucreze după 
absolvirea cursului, timp de cel 
puțin 5 ani în organizația socia
listă care le-a școlarizat sau la 
care vor fi repartizate. In cazul 
cînd absolvenții de liceu se pre
gătesc pentru unități socialiste 
noi, ce urmează să intre în 
funcțiune, contractele de muncă 
și angajamentele de școlarizare 
se vor încheia cu organizația so
cialistă care a primit sarcina 
pregătirii cadrelor pentru unita
tea respectivă. Absolvenții 
cursurilor de specializare nost- 
liceală. care nu-și îndeplinesc 
obligațiile asumate, prin anga
jamentul de școlarizare, sint 
obligați, conform legii, să res
tituie sumele reprezentind con
travaloarea drepturilor primite, 
cu excepția celor cuvenite pen
tru munca prestată pe timpul 
pregătirii practice în producție.

DRAGOȘ SBURLEA 
șef Serviciu plan pregătire 
cadre din Ministerul Muncii

Acesta este titlul selecției te
matice, pe care organizatorii ac
tualei expoziții de la galeriile de 
artă „Apollo*, o oferă publicu
lui. Parcurgerea ei e agreabilă, 
plăcută, interesantă mai mult în 
măsura în care reușește să su
gereze preocupările de atelier 
ale pictorilor, modul in care de- 

,senul le explică și „rezumă" 
viziunea, și mai puțin prin ine
ditul lucrărilor. Calitatea de 
inedit (în sens de „nepublicat" 
încă) constituind, credem noi. 
mai mult abila formulă gazetă
rească prin care organizatorii au 
încercat să hrănească interes il 
publicului, dar să justifice toto
dată și o selecție extrem de di
versă, altfel greu de motivat 
sub aspectul dezvăluirii trăsătu
rilor stilistice și de conținut 
definitorii ale artiștilor, a rigo
rilor pe care le presupune ex
primarea prin linie, prin seve ■ 
rul contrast alb-negru. Deși ex
poziția reunește prestigioase 
semnături, ea ne lasă totuși im
presia unei reuniri fortuite, 
lipsite de orice ambiții, în care 
anumite participări reprezintă 
pur și simplu gesturi de com
plezență. Ea are ceva dintr-o 
galerie de desene cu vînzare, ga
lerie care, ne-o sugerează actu
ala expoziție, n-ar fi rău să exi
ste avînd în vedere, așa. ca o 
primă constatare, accesibilita
tea prețurilor și posibilitățile de 
a integra armonios desenul am
bianței interioarelor. Rămîne 
deci în această „antologie de 
buzunar" a desenului, antologie 
fără rațiuni critice (selecția fi
ind bazată mai mult pe gust 
și mai puțin pe intenția unei 
valorizări intrinsece), să apre
ciem o individualitate sau alta, 
o lucrare sau alta. Puține dese
ne au o structură autonomă.

T CRONICA 1 
L FILMULUI Â Două ecranizări
O altă monografie cinemato

grafică a satului căzăcesc decit 
cea cunoscută din ecranizarea 
făcută de Gherasimov după ro
manul „Pe Donul liniștit" al lui 
Mihai Șolohov, filmul „Dau
ria" este și el tot o adaptare a 
unei cărți, cea a scriitorului 
Konstantin Sedih.

Este vorba în acest film în 
două serii de viața din așezări
le căzăcești din Siberia, ținut 
colonizat la ordinul țarului în 
secolul trecut Prima serie a 
filmului este descrierea unei 
colectivități de cazaci într-o lo
calitate din preajma Baikalului 
in anii de dinaintea primului 
război mondial. Legile aspre 
ale vieții din' aceste meleaguri 
îndepărtate ca și poezia apar
te a naturii sau obiceiurile lo
cuitorilor sînt înfățișate cu mi
nuțiozitate de către regizorul 
Victor Tregubovici, ca intr-un 
documentar pe teme de etno
grafie și folclor. Conflictul se 
declanșează lent, filmul fiind 
în prima sa parte oarecum mo
noton. un cazac sărac iubește 
o fată pe care părinții o vor 
mărita împotriva voinței ei cu 
fiul unui negustor bogat... Eve
nimentul se întîmplă în vara 
anului 1914 cînd se declanșează 
războiul, perioadă peste care 
filmul „sare" trecînd direct în 
zbuciumatele încleștări din 
timpul războiului civil. Satul, 
locuitorii lui sînt împărțiți, u- 
nii vor să rămînă pe mai de
parte adepții unei orînduiri la 
cîrma căreia se află atotputer
nicii atamani, stăpîni absoluți 
ai destinelor căzăcești, alții — 
foști luptători ai regimentelor 
revoluționare — au adus cu ei 
suflul înnoitor al prefacerilor 
sociale. Opțiunea devine tran
șantă : de partea revoluției sau 
împotriva ei. Neexistînd o altă 
posibilitate de alegere, satul cu
noaște o perioadă de frămintări 
și ciocniri armate ce se încheie 
cu victoria Armatei roșii.

Aici, în seria a doua, asemă
narea filmului „Dauria" cu „Pe 
Donul liniștit" devine frapantă 
datorită aceluiași climat politic- 
social în care s-au găsit cazacii 
în timpul revoluției si al războ
iului civil. Regizorul Tregubo
vici a știut să iasă de sub tute
la exemplarului model literar 

Ele sînt în general scurte no
tații de atelier, exerciții, studii 
ale unor detalii ce au intrat 
sau vor intra în componența 
unor viitoare lucrări (C. Baba,
H. Catargi, G. Bogdan, T. Bră- 
dean, S. Mermeze, I. Pacea, 
ș.a.), ori — în registru mai 
amplu — proiecte posibile 
ale unor lucrări în ulei 
(V. Mărginean, V. Celmare,
I. Sălișteanu, I. Gheorghiu, E. 
Crăciun ș.a.). Altele nu sînt 
concludente nici măcar pentru 
posibilitățile reale ale artiștilor, 
în ansamblu, cît de cît, semni
ficative pentru viziunea și gîn- 
direa lor plastică (aici se pot 
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cita lucrări de tipul celei pre
zentate de N. Groza ori V. Zam- 
firescu, artist altfel cunoscut 
prin cultul său. pentru desen), 
lată motivele pentru care con
siderăm atit de neomogenâ 
(era să scriem amestecată) 
întreaga expoziție. Nu armo
nizarea unor viziuni inevi
tabil diferite, ar fi cauza deci, 
ci nesituarea la nivele sensi
bil egale ca finalitate, și 
chiar ca realizare a acestora. 
Oricum expoziția ne permite 
cîteva considerații privind pe de 
o parte, valoarea și prezența 
constantă a desenului în con
textul plasticii noastre con
temporane, iar pe de altă par
te, nuanțarea posibilităților 
sale. Fie și în selecția pro
pusă. pentru un vizitator con
secvent al expozițiilor este 

sovietice
și cinematografic al predeceso
rilor insistind cu succes pe la
tura unui descriptivism cine
matografic. Nu același lucru se 
poate spune despre Vladimir 
Fetin, regizorul care a ecrani
zat cunoscuta piesă a Iui Kon
stantin Treniov : „Liubov laro- 
vaia“.

Liudmila Ciursina în rolul principal al filmulut „Liubov Ia- 
rovaia“.

Nuanțarea complexității dra
mei soților Iarovoi, bărbatul, 
luptind împotriva poporului 
său, soția alegîndu-și drumul 
revoluției, face din’ filmul a- 
cesta o patetică reconstituire a 
unor ani îndepărtați. Ecraniza
rea piesei este făcută cu grijă 
atît pentru detaliul filmic cît și 
pentru reliefarea ideilor prin
cipale ale textului dramatic da
torat lui Treniov, în primul 
rind a tragismului soartei ce
lor care se opun sensului isto
riei. Decăderea morală a lui 
Iarovoi și prăbușirea sa exem
plificând încă o dată destinul 

limpede că în linii mari 
viziunea desenatorului exprimă 
viziunea pictorului, fapt ce im
plică (și recunoaște) o perspec
tivă consacrată asupra picturii 
(în care linia e unul din mij
loacele esențiale de a picta, de 
a sugera mișcarea, masa sau lu
mina) in opoziție cu esteticii* 
informate sau expresionist-abs- 
tracte. Capacitatea deosebită de 
sugestie a desenului, în sensul 
nuanțării și lărgirii posibilități
lor sale o întilnim exemplifica
tă de pildă, și în acele lucrări 
in care acesta se substituie cu 
egală forță de convingere teh
nicilor gravurii sau colajului, 
adiacente viziunilor care-și gă
sesc în ele specificul rostirii (M. 
Gherasim, T. Roată ș.a.). Ca să 
nu mai amintim de direcții ca 
acelea în care evoluează I. Bi- 
țan la care abstracția liniei e 
substituită materialității ei in 
acord cu materialitatea supor
tului (a hîrtiei), unde grafitul 
nu dezvăluie convenția steno
grafiei picturale, ci însăși mate
ria sa, „carnea" sa, asemeni cu
lorii, unde vocația reprezentă
rii e substituită sugestivității 
„tactile". Ceea ce desprindem 
totuși din acest apel marcat la 
desen în plastica noastră con
temporană nu sînt, la urma ur
melor, atît modalitățile insolite 
sau consacrate (mai subtil sau 
mai schematic mînuite) prin 
care se conturează convenția ar
tistică și faptul că ele implică 
un efort de organizare, de con/ 
strucție a imaginii (în sensul 
limpezirii mesajului), în opozi
ție cu o spontaneitate ce nu de
pășește uneori pragul senzoria
lului, cu o discontinuitate și un 
ilogism de o calitate „poetieă" 
și artistică, îndoielnică.

C. R. CONSTANTINESCV

înstrăinării tntr-un moment 
crucial din existența unui popor.

Filmul are o distribuție în 
care întîlnim în. rolul principal 
una din cele mai bune actrițe 
ale cinematografiei sovietice, 
Liudmila Ciursina, pe care am 
putut s-o vedem nu demult in 
coproducția sovieto-germanâ i

„Goya“ și In serialul de tele
viziune „Rîul întunecat". De 
notat și revederea cu Vasili La- 
novoi, neuitatul interpret al lui 
Pavel Korceaghin și Rufina 
Nifontova cunoscută din trilo
gia cinematografică după ro
manul „Calvarul" de Alexei 
Tolstoi : „Surorile", „Anul 1918" 
și „Dimineață mohorîtă".

Revoluția și anii războiului 
civil își găsesc în cele două e- 
cranizări o . tratare emoționan
tă, în cea mai bună tradiție a 
cinematografiei sovietice.

TUDOR STANES CU

&
Radu V. — Iași : Marinarii 

pentru navele maritime, anga
jați prin Direcția navigației ma
ritime NAVROM-Constanta. se 
pregătesc prin practică Ia locul 
de muncă. Sînt primiți absol
venții de liceu sau de școală ge
nerală cu domiciliul în orașul 
Constanța, sau in împrejurimi 
(pînă la 50 km de oraș). Mari
narii destoinici pot deveni șefi 
de echipaj, conducători de șalu
pă. timonieri. Pentru navele flu
viale, condițiile sînt identice : 
angajările se fac prin direcțiile 
de navigație fluvială Giurgiu și 
Galați și de Administrația flu
vială a Dunării de Jos — Ga
lați. Motoriștii sau electricienii 
se pregătesc prin scoli profesio
nale, în meseria de mecanic 
motoare combustie internă, la 
Școala profesională mecano-na- 
vală Giurgiu. Absolvenții școli
lor profesionale ale M.E.E. (e- 
lectricieni) vor fi îmbarcați pe 
nave după o perioadă de prac
tică pe uscat sau pe nave flu
viale sau maritime. Cu timpul, 
motoriștii si electricienii mari
timi pot deveni : ajutor ofițer 
mecanic maritim și fluvial, ofi
țer mecanic și sef mecanic flu
vial. Mai precizez că. încenînd 
din anul 1971. funcționează la 
Galați un liceu industrial de 
marină cu secția electromecani
că. în sfîrșit, ofițerii radiotele- 
grafiști. pentru navele mariti
me și fluviale, se pregătesc 
prin cursuri de specializare 
post-Iicea'ă. cu o durată de un 
an. fiind admiși pe baza unui 
test practic, tineri cu stagiu mi
litar satisfăcut și care au o a- 
semenea calificare obținută în 

timpul efectuării stagiului mili
tar sau calificare de radioama
tor. După absolvirea cursului se 
susține un examen pentru obți
nerea certificatului de radiotele
grafist. Numărul locurilor dis
ponibile se fixează in fieca
re an.

Și acum, dacă ți-am răspuns 
la atîtea întrebări, râspunde-mi 
și dumneata la una singură de
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VIA TA BA TE LA UȘĂ!
unde un marinar atit de înflă
cărat în dulce tirgul Ieșilor ?

Cititoarelor care ne-au cerut 
informații cu privire la Institu
tele pedagogice de doi ani pen
tru învățători și educatoare le 
comunicăm că această temă, 
care revine frecvent în nume
roase scrisori, va face obiectul 
unui articol special.

Anamaria S. — Oradea : Scri
soarea dumneavoastră — aș 
dori să primesc astfel de scri
sori de la cît mai multi dintre 
corespondenții mei — mi-a ofe
rit, cred, destule informații 
pentru a-ți putea face o propu
nere în sensul dorit. Ti-aș su

gera să te prezinți la Faculta
tea de biologie — secția de bio
logie. Astfel de secții funcțio
nează Ia Cluj (Facultatea de 
biologie-geografie. str. Clinicilor 
5—7) și la București (Faculta
tea de biologie. Splaiul Inde
pendenței nr. 91—95). Această 
profesie te-ar menține in con
tact cu științele naturii (pentru 
care s-ar părea că ai totuși D 
înclinare deosebită), fără a-ti 
pune la încercare afectivitatea 
(care te împiedică să te gîndești 
la facultatea despre care mi-ai 
scris). Biologia modernă are do
menii ea biofizica și chimia bio
logică. deosebit de interesante 
pentru cei ce le studiază și de

de SEN ALEXANDRU

utile pentru societate. Concurs 
se dă la : botanică sau zoologie 
(Ia alegere), scris și oral, ana
tomia și fiziologia omului 
(scris).

Culicea Anastasia — com. Co- 
gealac, jud. Constanța : Cosme- 
ticienii se pregătesc în ca
drul Școlii postliceale pentru 
UCECOM, str. Economu Ceză- 
rescu nr. 47, sectorul 7 — Bucu
rești. Se dă concurs la : anato

mia și fiziologia omului (scris 
și oral), chimia (scris).

Mariniuc Mariana — Moldo- 
vița. jud. Suceava : Școlarizarea 
pentru profesiunea de stewar- 
deză se face de către 
T.A.R.O.M.. după necesități. 
Pentru cealaltă profesie cred 
că facultățile de istorie sau de 
geografie ar fi utile.

Bradi Maria, Sighișoara : Iată 
și adresa cerută : Școala de 
specializare postliceală de poștă 
si telecomunicații-Bacău, Calea 
Moinești nr. 148 telefon 1 60 91. 
Specialitatea telefonist-telegra- 
fist.

B. D. Dorohoi : Orientîn- 
du-mă după calitățile psiholo

gice ale autoportretului nu cred 
că ar exista vreun impediment 
în calea realizării dorinței du- 
mitale. Psihologii se pregătesc 
la secția de psihologie a Facul
tății de filozofie din București, 
la secția psihopedagogie spe
cială și secția psihologie de la 
facultatea de istorie-filozofie 
din Cluj, la secția sociologie- 
psihologie de la facultatea si
milară din Iași.. Se dă concurs 
la : filozofie și socialism științi
fic (scris și oral), psihologia 
(scris) pentru secția de sociolo- 
gie-psihologie. la psihologie 
(scris și oral), anatomia și fizio
logia omului (scris) pentru sec

țiile psihologie și psihopedago
gie specială. în principiu, psi
hologii lucrează ca psihologi 
clinicieni, psihologi școlari, 
psihologi Industriali. Cu un 
palmares ca acela pe care-1 ai 
nu mă îndoiesc de reușită.

Șoimu O. Sofia — Brazi jud. 
Ilfov : O astfel de facultate nu 
funcționează. O secție de econo
mia turismului este prevăzută 
la Liceul economic din Bucu
rești — Șoseaua Mihai Bravu 
nr. 169, sectorul 3.

Pieleanu Marilena — Alexan
dria: Citește răspunsul dat mai 
sus, lui B. D. — Dorohoi. Te 
sfătuiesc să cunoști temeinic 
materia predată în liceu.

Bute Nicolae — Pitești: Chiar 
în această rubrică, vei găsi 
răspunsul cerut în legătură cu 
ofițerii radiotelegrafiști. citind 
răspunsul dat corespondentului 
din Iași.

Același răspuns pentru I. G. 
C. Brăila.

Anca V. — Tg. Mureș : Pro
fesiunea de vitriner-decorator 
se pregătește în cadrul urmă
toarelor școli postliceale co
merciale : Cluj (str. Decebal nr. 
2) și București (B-dul Hristo 
Botev nr. 17). Secția arta inte
riorului și estetica firmelor in
dustriale, funcționează în ca
drul Facultății de arte decora
tive (Institutul de arte plastice 
,.N. Grigorescu“ din București) 
intrarea Iulia Hașdeu nr. 3 
(durata de studii 4 ani).

/ r SECVENȚE CONCERTISTICE
• Vn concert de semnificație a 

inaugurat trecuta săptămînă mu
zicală : una dintre primele mani
festări ale stagiunii Studioului 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" a fost dedicată celor 
trei foarte tineri violoniști care 
vor participa, in acest an, la 
Concursul Internațional „H. 
Wieniavski" de la Poznan: Șer- 
ban Lupu, Elena Popescu, Con
stantin Bogdănaș. Și cu acest 
prilej am avut unica posibilita
te (nemaiintîlnită de decenii in 
viața de concert a Capitalei) de 
a asculta trei versiuni ale acele
iași piese: al doilea concert de 
Wieniavski.

Nu am avut răgazul să urmă
resc decit unul dintre cei trei 
„candidați" pe violonista Elena 
Popescu. Am intîlnit un ton 
cald, o tehnică plină de strălu
cire, un cumul de virtuți plin 
de speranțe.

• Miercuri seara, afișul Sălii 
Mici a Palatului, ne-a rezervat 
un concert al sopranei Magdale
na Cononovici, artistă atît de a- 
clamată în urmă cu cițiva ani 
intr-un concert wagnerian al Fi
larmonicii ..George Enescu" și 
după premiile dobîndite la Ver
niers, Toulouse, Barcelona... Și 
am avut întotdeauna impresia 
așa cum spunea un cronicar 
străin că în Magdalena Conono

H

vici avem o „mare voce din 
România", o artistă care știe 
să-și conducă vocea caldă amplă 
și catifelată ca o vioară cu o 
ușurință fără greș.

Din păcate, in recitalul pe 
care ni l-a propus săptămînă tre
cută cea mai edificatoare con
fruntare a cintăreței cu publicul 
Capitalei după ce a fost numită 

CRONICA 
^MUZICALĂ.

solistă a Operei Române, — nu 
a fost elocvent pentru valorile 
sopranei. Programul, (de altfel 
excelent „construit" îmbinînd 
„Patru cîntece" de Paul Con- 
stantinescu, ciclul lui Schumann 
„Dragoste și viață de femeie" 
„Povestiri din natură" de Mauri
ce Ravel și prima audiție a 
„Șapte cîntece" de Joaquin Tu- 
rina), nu a' fost stăpînit în mă
sura de a satisface (în special tn 
partitura lui Schumann), toate 
speranțele noastre...

• Moment de unică rezonan
ță artistică a Capitalei: concer
tul Ansamblului de instrumente 
tradiționale japoneze ..Nipponia". 
Am asistat vineri după-amiază 

■ ■ ■

la „derularea" unei muzici de 
înaltă factură emoțională, a unei 
muzici capabile să dimensioneze 
străvechea cultură a poporului 
japonez.

Am ascultat excepționali cântă
reți la Shinobue, la Biwa, la 
Shakuhachi, la Koto; am ascul
tat vibrante suite instrumentale 
semnate de Minori Mtki și Kat- 
sutoshi Nagasawa care-și propun 
reevaluarea muzicii clasice japo
neze ; am audiat pagini de o co
pleșitoare autenticitate din mu
zica ce se interpreta în cadrul 
Festivalului din vechiul Tokio la 
începutul secolului 18, un emo
ționant Intermezzo pentru dra
ma Kabuki... Și dincolo de Ori
ginalitatea muzicii am admirat 
o serie de interpreți — în frun
te cu dirijorul Takuo Tamura — 
posesori ai unei virtuozități, a 
unui farmec interpretativ care 
pot hrăni cele mai înalte exi
gențe...

• tn sfîrșit din programul 
concertelor de vineri Și sâmbătă 
ale Filarmonicii dirijate de Mi
hai ■ Brediceanu aș remarca o 
partitură de o îneîntătoare bogă
ție de culori de un înalt voltaj 
poetic — cele trei poeme ale lui 
Ravel reunite sub titlul „Shehe- 
razada"...

IOSIF SAVA
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INTERVIUL
acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

ziariștilor francezi M. P. Hamelet
și J. Guilleme-Brulon

de la
ÎNTREBARE :
Care sint, după părerea 

dumneavoastră, obiectivele i 
esențiale ale Conferinței eu
ropene pentru securitate ?

RĂSPUNS t
După părerea noastră, confe

rința de securitate europeană ar 
trebui să ajungă la o înțelegere 
cu privire la principiile rela
țiilor dintre statele europene. 
Aceste principii să cuprindă de
plina egalitate în drepturi, res
pectul independenței și suve
ranității naționale a tuturor sta
telor, neamestecul în treburile 
interne, dezvoltarea relațiilor de 
colaborare pe baza avantajului 
reciproc. Desigur, ar trebui, de 
asemenea, să se ajungă la un 
acord privind renunțarea la fo
losirea forței sau la amenința
rea cu forța în soluționarea pro
blemelor litigioase, să se stabi
lească ca în viitor toate proble
mele să fie rezolvate pe calea 

—i— -ț sg se respecte 
Jreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî dezvoltarea așa cum o 
dorește el.

în al doilea rînd, ar trebui să 
se ajungă la o înțelegere pri
vind dezvoltarea colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice, cul
turale și de altă natură.

ÎNTREBARE:
Această colaborare presu

pune și libera circulație a 
ideilor și informațiilor ?

RĂSPUNS:
Fără nici o îndoială, că vor

bind de dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice și 
culturale, înțelegem că aceasta 
presupune și o liberă circulație 
a ideilor și Informațiilor, dar 
șl o poziție comună împotriva 
anumitor fenomene negative 
din educația oamenilor.

ÎNTREBARE:
Conferința nu trebuie 

abordeze — ca unul 
punctele sale cardinale 
dizolvarea blocurilor mili
tare ?

RĂSPUNS:
Cred că în prima sa reuniu

ne conferința propriu-zisă nu 
va putea să ajungă la o soluție 
în această privință, dar ea va 
putea crea premisele pentru 
dezvoltarea încrederii între 
state și să se poată astfel ajun
ge, în perspectivă. Ia dizolva
rea blocurilor militare.

ÎNTREBARE: 
Considerați, domnule pre

ședinte, că cele două proble
me trebuie să fie disociate ?

. meie sa iie ri
' tratativelor și 

dreptul fiecăr

să 
din

ziarul „
RĂSPUNS:
La prîma conferință, da. Dar 

să se continue activitatea pen
tru a se ajunge la o soluție în 
această privință. în această di
recție, crearea unui organism 
permanent va putea, printre al
tele, să asigure continuarea 
schimbului de păreri și discu
tarea problemelor care ar tre
bui să fie soluționate în pers
pectivă, inclusiv problema des
ființării blocurilor militare.

ÎNTREBARE:
Considerați că încă de la 

început, din momentul înce
perii conferinței, țările par
ticipante trebuie să se ex
prime în condiții de egalita
te deplină în toate proble
mele •

RĂSPUNS :
Nici nu se poate concepe con

ferința securității 
fără dreptul fiecărui 
participa în deplină 
la discutarea tuturor 
melor.

ÎNTREBARE:
Dat fiind că situația din 

Europa constituie problema 
centrală, considerați că ■- 
ceasta conferință ar putea 
avea o influență pozitivă a- 
supra stabilirii de legături 
mai strinse decit cele exis
tente intre țările balcanice, 
pe toate planurile ? Este o 
problemă care s-a discutat 
mult în trecut intre țările 
socialiste.

RĂSPUNS I
Fără Îndoială că această con

ferință a securității europene 
va exercita o influență poziti
vă asupra colaborării intre ță
rile balcanice cit și din alte zo
ne ale continentului. Noi spe
răm că intr-adevăr, in Balcani 
să ajungem la asemenea relații 
incit să transformăm această 
regiune Intr-o zonă a unei co
laborări active și. In perspecti
vă, într-o zonă fără armament 
nuclear și fără baze militare. 
De altfel, dorim ca și în Europa 
să se ajungă în situația de a nu 
mai exista baze militare și trupe 
străine pe teritoriul altor sta
te. Realizarea securității euro
pene nici nu va putea fi ruptă 
de

Le Fîgaro“

europene 
stat de a 

egalitate 
probi e-

e- 
ca

actualitatea
□

această problemă.
ÎNTREBARE r
Cu prilejul ultimelor dum

neavoastră convorbiri ca 
președintele Jivkov, nu a a- 
vut loc cumva • apropiere 
mai strinsă intre 
și Bulgaria ?

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis tovarășului Dr. 
KENNETH DAVID KAUNDA, Președintele Republicii Zambia, 
următoarea telegramă :

Ziua națională a Zambiei îmi oferă plăcutul prilej ca în nu
mele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al 
guvernului șl poporului român, precum și al meu personal, să 
adresez Excelenței Voastre, partidului, guvernului și poporului 
zambian calde felicitări. Transmit, totodată, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
bunăstare poporului zambian prieten.

Doresc să exprim satisfacția noastră deosebită 
Uzările obținute în țara dumneavoastră pe calea 
economice și sociale, a înfăptuirii năzuințelor de 
progres ale poporului zambian.

Amintindu-mi cu plăcere de întâlnirile și convorbirile noastre 
rodnice, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide și state se vor dezvolta 
continuu, în interesul popoarelor român și zambian, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

de pace și

pentru rea- 
dezvoltării 

libertate și

Luni 
Capitală, 
mentală 
tovarășul 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a efectuat o vizită 
oficială în R.A. Siriană, la in
vitația guvernului acestei țări.

seara, s-a înapoiat în 
delegația guverna- 
română, condusă de 

Emil Drăgănescu,

tru a asigura condiții optime de 
desfășurare a activității Centru
lui de informare al O.N.U.

Tovarășul Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul per
manent ăl României în Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, a 
plecat, luni la amiază, la Mos
cova pentru a participa la lucră
rile celei de-a 60-a ședințe a Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.

★
In aceeași zi. tovarășul Ghe- 

orghe Rădulescu a sosit la Mos
cova. Pe aeroportul Șeremetievo 
erau prezenți M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. N. V. Fa
deev, secretar al C.A.E.R., alte 
persoane oficiale.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei române la Moscova.

Luni, a avut loc la sediul Cen
trului de informare al O.N.U. 
pentru România o conferință de 
presă organizată cu ocazia Zilei 
Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, S. A. Chedid, 
direetoruj Centrului, a arătat că 
aniversarea are drept obiectiv 
principal cunoașterea mai apro
fundată a țelurilor ți realizări
lor Organizației Națiunilor Unite 
ce către toate popoarele, care pot 
să-si aducă o contribuție activă 
la dezvoltarea înțelegerii, coope
rării ți a păcii in lume. Vorbi
torul ți-a exprimat recunoștința 
față de solicitudinea de care dau 
d: î d i ‘ ~ c -

n

(

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Mihail Levente a 
fost numit ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Liban, în locul tovară
șului Ștefan Cleja, care a fost 
rechemat în centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe.

ILEXIM — 
„PAVILIONUL 

ELEVILOR"
în mijlocul animației de pe a- 

leile Tîrgului Internațional 
București, ne-a reținut atenția 
un pavilion pe care l-am pu
tea numi „al elevilor". într-a- 
devăr — ne declara tov. Vasile 
Nistor, director al pavilionului 
„ILEXIM" — această denumire 
mi se pare destul de potrivită. 
Prezentăm o gamă de circa 
200 exponate (reprezentînd o 
selecție din cele 2 000 produse, 
realizate de către diversele în
treprinderi de industrie locală, 
destinate în cea mai mare par
te exportului), dintre care nu
meroase suscită interesul tine

— Urmărim cu interes serialul din ziarul nostru „Scinteia tinere
tului11, „Să jucăm tenis cu Ion Tiriac" — ne-au mărturisit elevii 
I. Banciu șl V. Nichita de la Școala generală nr. 88. încercăm și 
noi, după posibilități, să încropim cîte un set de tenis, aici, în 
fa(a blocului în care locuim (din cartierul Titan).

Să recunoaștem însă că e destul de greu să practici acest sport 
fără un teren cit de cît adecvat, fără fileu, fără o îndrumare com
petentă, in mijlocul unui parcaj de autoturisme : Am aflat, pentru 
a cita un singur exemplu, că atit conducerea școlii amintite, cit și 
catedra sa de educație fizică, nu au nici cea mai mică intenție să în
treprindă ceva pentru a sprijini solicitările tot mai numeroase ale 
școlarilor admiratori ai Iui Nastase și Tiriac, păcat !CRONICA

U.T.C
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Tineretului Co
munist din Danemarca 
(D.K.U.), alcătuită din Bjerne 
Johnsen, membru al Birou
lui Comitetului Executiv al 
D.K.U., Bjorn Gron și Kars
ten Andeassen, 
C.C. al D.K.U., 
tația C.C. al 
tua o vizită

membri ai 
care la invi- 

U.T.C. vor efec- 
în țara noastră.
★
a părăsit Capi-Luni seara 

tala îndreptindu-se spre Si- 
Klos — R. P. Ungară, tova
rășul Stanciu Sorin Ștefan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților de la Universitatea din 
Craiova, care urmează să 
participe la seminarul inter
național pe tema „Participa
rea studenților la conduce
rea institutelor de invăță- 
mint superior și in viața u- 
niversitară".

PRIMA DEPRINDERE
«re d; n

ca fcfctifîr ia

rilor, al elevilor din școlile pro
fesionale și liceele tehnice în 
special. Pe lîngă utilaje de con
strucții, articole de uz casnic, 
garnituri de mobilă, prezentăm 
si o serie de mașini-unelte, a- 
parate electrotehnice, scule. 
Mărturisesc că acestea din 
urmă — realizate în bună par
te chiar de către elevi, în ca
drul atelierelor-școală de pil
dă — s-au bucurat de un inte
res depsebit. De altfel ele sînt 
exportate deja In peste 60 de 
țări de pe toate continentele. 
Prezența lor In ,.galeria" 
ILEXIM (explicind astfel In
teresul de care aceasta s-a 
bucurat din partea elevilor), a 
contribuit și la depășirea pla
nului de contractări pentru pe
rioada tîrgului cu 200 la sută.

j GONG j

TEATRUL „MARELUI 
WILL"

Ieri seară, la Opera Ro
mână din București prestigioa-

sa Royal Shakespeare Com
pany și-a inaugurat, turneul 
de 1 spectacole, pe care-1 va 
susține în țara noastră, cu pie
sa „Visul unei nopți de vară", 
în regia cunoscutului om de 
teatru Peter Brook.

Teatrul (care poartă numele 
marelui dramaturg) s-a născut 
cu aproape 100 de ani în urmă'. 
Pînă în 1961 a fost cunoscut sub 
numele de Shakespeare Memo
rial Theatre, teatrul din Strat- 
ford-pe-Avon (orășelul natal 
al scriitorului). Royal Sha
kespeare Company prezintă as
tăzi, atit spectacole la Teatrul 
din Stratford-pe-Avon și la 
Aldwych Theatre din Londra, 
cît și peste hotare. în afara 
reprezentării pieselor „marelui 
Will", care constituie preocu
parea de bază a companiei, a- 
ceasta organizează și scurte sta
giuni experimentale, in care 
sint încercate noi formule de 
interpretare și montare.

Sîntem informați că Societa
tea de „Cruce Roșie“ organi
zează, cu începere de la 25 oc
tombrie, cursuri pentru pregăti
rea de surori de Cruce Roșie. 
Cursurile se vor desfășura în a- 
fara orelor de producție (6 ore 
pe săptămînă) și vor avea o du
rată de 3 ani, puțind fi urmate 
de tinere încadrate în producție 
sau casnice, care posedă mini
mum 7—8 clase elementare și au 
virsta intre 19—30 ani,

Absolventele cursurilor vor 
primi certificate de „soră de 
Cruce Roșie" și vor avea priori
tate la angajare în unitățile me- 
dico-sanitare. Cererile de înscrie
re se vor adresa comisiilor jude
țene sau de sectoare ale Crucii 
Roșii.

Rubrică realizată de ANDREI BĂRSAN

tâzi în șccală elevii nu-și 
formează deprinderi de mun
că ? Evident, intr-o profesiu
ne sau alta, prin participare 
conștientă (sau din obligația 
impusă de programele șco
lare), dar asemenea deprin
deri nu pot avea eficacitate, 
finalitate dacă celor care și 
le însușesc nu li se transmite 
fi o firească, înălțătoare bu
curie a muncii, marea fru- 
uuaețe a trăirii lucrurilor a- 
’upra cărora au migălit și 
propriile miini.

Mtatile, sau mina! — în- 
r-edevăr superbă, pentru 
zrt elogiul arghezian e bi- 

, <£■ cind in cind, să ni-!
.- „Ți-o-ntorc pe 

a. *> fstă, și nu mi pot
Sd cred că floarea 

ce-o fin, nu-i o mi-©nema

ma

roleaxâ 
It;

Vnul din exponatele de ttrsețte eie Tteguhri
București — Locomotica Dietei de fabricație ro

_ _ _ (orele 1*4»;
ULTIMUL TREN DIN GU.N 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15).
TREI ȘI CtINELE : rulea- 
Doina (orele 11,30; 13.30;
17,45; 20 — la ora 10 pro- 
de desene animate)

2»».
ru ARS G*N- 
i-â la vnan O-

MARȚI, 24 OCTOMBRIE 1SÎ2
ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 

riusază la Patria (orele 19; 12,45; 
15,30; 18,15; 21), Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 
20,30), Modern (orele 9; 11.15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Lumina 
20,30), * 
HILL

NOI 
ză la 
15,30; 
gram_ ________ ________

FUGA E SANATOASA ; rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,lî—
20.15) , Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), București
(orele 8,45; 11; 13,30; 18; 18,30; 21), 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21),

ANONIMUL VENETIAN ; ru
lează la Scala (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Capitol (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomls (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SFlNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,30; 20,45 Gloria 
(orele 8,45; 11,30; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

LIUBOV IAROVAIA : rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : ----- ■ -------_■ ■ •
15.30; 18; 23,30), Floreasca 
15,30; ..................

AVENTURI LA MAREA 
GRĂ : rulează la Unirea 
15,30; 19).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Timpuri Noi lo
vele 9—20,15 In continuare).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15: 
13.30; 15,45; 18; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI t 
rulează la Flacăra (orele 9,30; 12; 
15.15; 17,45; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

LOGODNA FRUMOSULUI DRA
GON : rulează la Moșilor (orele 
15,30: 17,45; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17,45 : 20).

DACA E MARTI, F. BELGIA : 
rulează ta Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Gtulești (orele 15,30; 19),
Volga (orele 9: 12,30: 16; 19,30).

ALEARGĂ REPEDE. ALEARGĂ 
LIBER : rulează la Cotroceni Co
tele 15,30; 18; 20.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20.15).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALE
LE ȘI COPIII : rulează la Crin- 
gași (orele 15,30; 18; 20.15).

BAMBY : rulează la Vitorul (o- 
rele 16: 18: 20), Arta (orele 15.30: 
18: 20.15).

CREIERUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

rulează la Bucegi

18; 20,30).

(orele 
(orele
NEA- 
(orele

C LE F S. FATĂ iN FAȚĂ CU ASOCIAȚIILE SPORTIVE SĂTEȘTI

Ei se ocupă de performanțe, 
adică de ceea ce n-au !

AVENTURH.E UNEI PRINȚESE 
GER.'■LANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE: rulează la Aaraca 
(orele 9: 11.15: 13.39: 15. «S; 1»; 
29.15). Flamura (orele 9; 1US: 
13.39; 16: 18.15: 3M9>.

FERMA DIN ARIZONA : ridea
ză Ia Munca (orele 15.39- 1B

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Cosacs 
(orele 15.39: 17,45:

CINE CENT A N
DURI RELE : re'ea 
rele 15.3»; 18: 39.15).

AGENTUL NR 1 :
Progresul (orele 15.39: ______

39 999 DE LEGHE SUB MARI I 
rulează la Larotnet (orele lâX. 
17.39: 19.39).

UN HECTAR DE CER (orele »; 
12; 14; 15). FRATELE DOCTORE- 
LUT HOMER (orele 13.15: 39»’.
rulează la Cinemateca -Union*.

fUrmare din p«0. I) 
întreprindere. Și ast- 
intr-un birou oarecare, 
citva timp de discuții, pri-

l

din 
fel, 
după 
mul secretar al comitetului oră
șenesc era in măsură să-ș: bage 
in buzunar cu vădită satisfacție 
hirtiuța pe care erau inscr.se 
numele căutate. O satisfacție ex
primată in f malul deplasării e- 
fectuată la depoul C.F.R. de cu
vintele adresate celor cu care 
dialogase : ..pe ceilalți membri 
ai comitetului U.T.C. ii lăsăm 
pe tineri să-i aleagă* (!). Atit 
fusese de făcut pentru a spune 
că primul punct al problemelor 
putea fi socotit îndeplinit. Cit 
despre tineri, aceștia nu l-au 
văzut printre ei pe activist.

Cam la fel s-au petrecut lu- 
cruriie. adică tot intr-un birou și 
tot printre hirtii, și la următoa
rea etapă a itinerariului men
ționat pe agenda ztlei, deplasa
rea la întreprinderea de gospo
dărire orășenească. In după- 
amiaza zilei organizația U.T.C. a- 
vea programată adunarea de ale
geri și activistul manifestase in
teresul firesc de a sesiza la fața 
locului stadiul pregătirilor fă
cute pentru ca evenimentul să 
decurgă normal. Drept care i-a 
cerut lui Dumitru Beucă, secre
tarul organizației, să-i prezinte 
documentele întocmite, darea de 
seamă și proiectul noului pro
gram de activitate. Apoi, o dată 
lecturate, activistul a schimbat 
ici-colo cite uri cuvînt, a adău
gat unele fraze, după cum o 
spunea singur, pentru a face mai 
convingătoare materialele. A în
cheiat formulind o serie de ob
servații, recomandînd îmbogăți
rea dării de seamă și a proiec
tului programului de activitate

proderra de a 1

marginea part .opării elevilor 
din oraș la munca patriotică ce 
trebuia înaintată de urgență ia 
comitetul județean U.T.C. A- 
ceasta a fost agenda de lucru a 
activistului pe ziua in care l-am 
însoțit. Trebuie spus că ea a 
fost dusă la îndeplinire punct 
cu punct. Dar...

Din toi ceea ce și-a propus ci 
să facă, ce beneficiu au tinerii, 
organizațiile U.T.C. din Fetești ? 
Iată o întrebare care se impune 
și Ia care cu greu se poate da 
ta răspuns pozitiv. Activistul 
nu i-a oferit nici măcar unui

ZIUA DE MUNCA
A UNUI ACTIVIST

dat organizației de aici, nici nu 
este vorba de așa ceva. Poate 
doar despre cele citeva fraze pe 
care activistul, cu mina lui. le-a 
înserat in materialele adunării 
de alegeri și, desigur, recoman
dările adresate secretarului.

De fapt, dacă ele nu s-au con
cretizat în cele două organizații 
vizitate, in celelalte preocupări 
aie activistului pentru ziua res
pectivă cu atit mai puțin ar fi 
fost posibile. Rămîneau de dat 
citeva telefoane, pentru a asi
gura organizarea pregătirii mili
tare a elevilor, întocmirea unei 
note de probleme pentru uzul 
personal, o situație statistică pe

tinăr posibilitatea de a-1 întâlni, 
de a-i împărtăși preocupările 
lui, de a-i solicita sprijinul și 
eventual de a i-1 acorda. Numai 
din birouri și intre hirtii de tot 
felul aceasta nu se putea petre
ce. Așa incit, față de tineri, in 
ziua respectivă primul secretar 
al comitetului orășenesc a lipsit 
de la datorie. Intr-adevăr, a fi 
în mijlocul tinerilor zi de zi, 
fără excepție, constituie o dato
rie fundamentală in munca ori
cărui activist U.T.C. Or, Con
stantin Păpureanu nu s-a achi
tat de ea. Deși, ar fi avut prile
jul să o facă și încă cu posibile 
rezultate rodnice. De pildă, la

depou! C.F.R.. in loc ..să se o 
intre patru perep asu

pra celor care merită să fie in 
fruntea tinerilor, putea foarte 
bine să coboare in mijlocul lor 
și pe ei să-i consulte dacă voia 
să știe pe cine se gindesc să 
aleagă ca reprezentanți ai lor. 
Așa. insă, intr-o manieră auten
tic funcționărească, a preferat 
să-și noteze in carnet niște nume 
C2re ar putea sau nu să coincidă 
cu cel la care tinerii înșiși se 
gindesc. La urma urmelor, ei 
hotărăsc cine să le fie conducă
tor:. în acest sens, activistul ar 
•rebui să fie pe deplin lămurit. 
Dacă ar fi fost, n-ar mai fi de
pus efortul inutil de „a se o- 
rienta*. Și la întreprinderea de 
gospodărire a avut prilejul de 
a lua legătura cu tinerii, de a 
afla, din această sursă, datele 
concrete pe care le solicitase se
cretarului U.T.C. A ales, insă, 
linia birocratică a recomandări
lor generoase și generale.

Ne-am convins că, fie la se
diul comitetului orășenesc, fie 
pe teren, în organizațiile U.T.C., 
el a optat pentru un singur mod 
de lucru, din birou și cu hirtii 
în față. în ultimă instanță, ver
dictul cel mai bun îl dă 
că uteciștii din oraș pot 
că în ziua aceea nu I-au 
pe primul secretar, că din 
tul lor de vedere, evident 
mai semnificativ, el poate să-și 
treacă ziua la capitolul absen
țelor de iă muncă. Ceea ce apare 
cu atit mai grav cu cit activis
tul poate susține că totuși nu a 
lipsit. Aceasta însă o dovedesc 
doar hîftiile ; tinerii. în folosul 
cărora este chemat să-și depună 
eforturile, nu-i pot servi ca 
martori.

tte'

faptul 
spune 
văzut 
Dunc- 

cel

Ne vom opri, în cele ce urmea
ză, asupra felului în care asocia
țiile sportive din mediul rural pri
mesc asistența tehnică de specia
litate necesară în acțiunile pe care 
le organizează și desfășoară. Re
glementările in vigoare precizează 
că această responsabilitate revine 
în întregime Consiliului național 
pentru educație fizică și sport și, 
implicit, organismelor subordo
nate: federațiile de profil, comi
siile tehnice de specialitate, con
siliile județene pentru educație 
fizică $i sport. Felul in care 
realizează dezideratul amintit 
Consiliul județean, a constituit 
obiectivul anchetei noastre în cî- 
tevz dintre comunele județului 
Bistrița-Năsăud. Am urmărit, in
tre ixteie. dacă activiștii C.J E.F.S. 
merg in asociațiile sportive și in 
ce constă. în mod concret. îndru
marea. sprijinul tehnic și de spe
cialitate acoedat acestor asocia
tă. Ab încercat in același timp, 
să stahclim de ce sprijin ar avea 
nevoBC asociațiile, ce așteaptă ele 
de b specialiștii organelor spor
tive locale. Suma raporturilor 
dintre așteptări și ceea ce se în
treprinde de fapt pe teren, va fi 
argumentul concluzie! finale.

.Adresăm pnma întrebare pre
ședintelui asociației sportive din 
comuna Sahra. loan Furcea : 
_Ănul acesta am fost vizitați de 
tovarășul Sănduță (vicepreședin
tele C.J.E.F.S.) și de tovarășul Lo- 
lici (metodist). Tovarășul vicepre
ședinte a dorit să vadă baza spor
tivă și a și vizitat-o. Ne-a dat 
indicația să împrejmuim terenul 
de fotbal, să-i punem o firmă și 
să confecționăm cît mai multe 
materiale de agitație vizuală. To
varășul Lolici a venit anul acesta 
de două ori în comună : am dis
cutat de fiecare dată numai de
spre participarea noastră la fes
tivalul duminicilor cultural-spor
tive. Și cam la atîta se rezuma 
sprijinul, asistența tehnică și de 
specialitate pe care activiștii 
C.J.E.F.S. au acordat-o acestei a- 
sociații, dacă cele relatate de in
terlocutorul nostru pot primi a- 
cest calificativ.

în comuna Lechința, s-a depla
sat, e drept, o singură dată, însuși 
președintele C.J.E.F.S. tovarășul 
Gheorghe Băloiu. în cele apro
ximativ șase ore cît a stat în co
mună tovarășul președinte a vi
zitat bazele sportive din locali
tate și a avut o discuție care, 
după cum ne spune Teodor Fili- 
paș, locțiitorul secretarului de 
partid pe comună, a constat în 
elucidarea cauzelor pentru care 
una din duminicile cultural-spor
tive programate s-a amînat și în 
prezentarea calendarului sportiv 
al C.J.E.F.S. și a competițiilor la 
care urmau să ia parte și sporti
vii din Lechința.

în sfîrșit, în comuna Teaca 
j-au deplasat atît președintele (de

două ori) cît și vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Discuțiile s-au mărginit, 
și aici, la organizarea duminici
lor cultural-sportive, deși pentru 
această acțiune există un regu
lament cu toate detaliile. A fost, 
de asemenea, convocată o scurtă 
întilnire cu șefii instituțiilor din 
comună, în care, nici mai mult, 
nici mai puțin, li s-a cerut să 
sprijine activitatea sportivă din 
localitate.

Cam la atît se rezumă activi
tatea de îndrumare și sprijin 
realizată de activiștii C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud în localitățile a- 
mintite, localități cu circa 1300 
membri înscriși în asociațiiile spor
tive : vizite de inspecție, indicații 
vagi, la îndemma oricui, defal- 
carea funcționărească a unor sar
cini din planul județean.

SPORT 
DE MASĂ

Oare de acestea au nevoie, în 
prunul rind, asociațiile sportive 
sătești ? Ce așteaptă ele de la 
C.J.E.F.S., sintetizează în citeva 
cuvinte loan Furcea: „Am dori un 
sprijin de specialitate din partea 
C.J.E.F.S., un sprijin care să se 
refere la metodologia organizării 
și desfășurării activității noastre, 
la problemele tehnice privind 
amenajarea bazelor sportive, me
todologia antrenamentului echi
pelor de fotbal, handbal, volei. 
Adică sprijin in ceea ce privește 
latura practică, propriu-zisă a ac
tivității, iar nu cea organizatorică.. 
De aceasta se ocupă U.T.C. Ști
am și eu că ar fi bine să facem 
o firmă Ia stadion. Dar ceea ce 
nu știm și nici n-am aflat încă 
sînt problemele legate de între
gul complex de măsuri și moda
lități de a acționa în cazul unei

echipe de fotbal care activează 
în campionatul județean, cum să 
procedez din punctul de vedere 
al aspectelor — de strictă specia
litate firește — cu tinerii care 
doresc să practice alte sporturi : 
cum se amenajează o bază spor
tivă, un teren de volei, ce pro
gram de antrenamente să Ie in
dicăm, de ce anume să ținem 
seama atunci cînd le facem anu
mite recomandări, de unde și 
cum pot să-și procure materiale 
și echipamente sportive etc. etc.“.

Iată dar ce așteaptă asociațiile 
sportive sătești : o îndrumare 
tehnică și de specialitate în a- 
devăratul sens al noțiunii. Dar, 
din păcate, așa cum s-a și văzut 
acest lucru nu se realizează. în
săși opinia C.J.E.F.S.-ului indică 
această imposibilitate. „Noi, ne 
spune tovarășul Gheorghe Băloiu, 
ne interesăm de activitatea spor
tivă de masă, de felul în care se 
aplică hotărîrile pe care le luăm 
și pentru aceasta ne deplasăm în 
comune, în asociațiile sportive". 
Despre îndrumarea tehnică și de 
specialitate n-am reușit să aflăm 
decit faptul că există o comisie 
anume înființată, comisie în care 
sînt numiți foști sportivi, oameni 
ai muncii etc. dar care există 
numai pe hîrtie. La un moment 
dat interlocutorul nostru ne-a 
dat să înțelegem că, de fapt, insti
tuția pe care o conduce acordă 
întreaga sa atenție sportului de 
performanță. Dar în județ nu e- 
xistă nici un sportiv a cărui per
formanță să figureze la nivel na
țional. „Aceasta, ni se explică, 
deoarece nu avem o bază mate
rială adecvată". Și atunci cu ce 
se ocupă, totuși, Consiliul jude
țean ? Și cine, pînă la urmă, va 
trebui să asigure asistența teh
nică de specialitate de care aso
ciațiile sportive sătești au atîta 
nevoie ? Iată întrebări la care 
asociațiile sportive, tinerii înșiși, 
așteaptă un răspuns.

AL. DOBRE

MERIDIAN
• Echipa de fotbal Rapid București a plecat Ia Viena in vederea 

meciului tur pe care urmează să-l s-usțină milne seară in compa
nia formației locale Rapid. Partida, care se dispută în cadrul turu
lui doi al „Cupei Cupelor", va începe la ora 29,39 (ora României). 
Au făcut deplasarea, printre alții, Răducanu. Neagu, Boc, Angelescu, 
Pop, Năsturescu. stațiile noastre de radio vor transmite, cu Începere 
de ia ora 21,90, aspecte de la această întilnire. Transmisia se va face 
pe programul I.
• La Barcelona, în Campionatele internaționale de tenis ale Spa

niei, s-au disputat partidele finale, cu excepția celei de simplu băr
bați. Proba de dublu bărbați a fost cîștigată de perechea spaniolă 
Manuel Orantes — Juan Gisbert, învingătoare în finală cu 6—3, 3—6, 
6—4 in fața cuplului Ilie Năstase — Frew McMillan.

• Sezonul ciclist de șosea in Europa s-a încheiat cu clasica pro
bă „Marele premiu al Națiunilor", care se dispută în fiecare an 
contracronometru individual în apTopiere de Paris. In absența lui 
Eddy Merckx, marele favorit, plecat ia Ciudad de Mexico pentru a 
încerca să doboare recordul mondial al orei, victoria a revenit tot 
unui belgian. Roger Swerts, care a acoperit distanța de 78 km. in 
timpul de lh 46’49”.

• La Cardiff s-a disputat intilnirea internațională amicală de 
rugbi dintre selecționatele secunde ale Franței și Țării Galilor. Rug- 
biștii galezi au terminat învingători cu scorul de 35—6 (13—6),

inscr.se


„Sini întrunite toate 
condițiile pentru 

o reglementare rapidă de peste hotare
a problemei vietnameze^ Comunicat comun

Nguyen Thanh Le, purtătorul de cuvînt al delegației R.D.V. 
Ia conferința cvadripartită de la Paris, a declarat, Ia 23 octom
brie, că sînt întrunite toate con dițiile pentru o reglementare 
rapidă a problemei vietnameze. Totuși, pină acum, problema 
vietnameză nu este încă soluționată, a precizat Nguyen Thanh 
Le.

româno sirian

Interviul premierului Fam Van Dong
Intr-un interviu acordat, re

vistei americane „Newsweek" 
și publicat la 21 octombrie, pri
mul ministru al R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a declarat că 
reglementarea păcii în Vietnam 
ar comporta trei faze : înceta
rea totală a focului, urmată de 
o retragere completă a trupe
lor americane ; negocieri între 
Hanoi și Saigon, care să ducă 
la instaurarea unui guvern de 
coaliție tripartit interimar ; a- 
legeri în Vietnamul de sud în 
vederea desemnării unui nou 
guvern, alegeri care să se poată 
desfășura la șase luni după în
cetarea focului. Fam Van Dong 
a precizat că S.U.A. sînt răs
punzătoare pentru toate preju
diciile materiale provocate și 
au obligația imperioasă de a 
contribui la reconstrucția eco
nomiei devastate a Vietnamu
lui.

Totodată, într-o declarație a-

cordată în exclusivitate ziaru
lui „Washington Post", premie
rul Fam Van Dong a relevat 
că „guvernul R.D. Vietnam 
sprijină propunerea prezentată 
de G.R.P. in declarația sa din 
11 septembrie 1972, declarație 
în care acesta precizează că 
este dispus să ajungă la un a- 
cord cu guvernul S.U.A. pentru 
ca Vietnamului de sud sâ nu-i 
fie impus nici un regim co
munist. nici un regim marione
tă în solda americanilor, câ este 
dispus să accepte un guvern 
provizoriu de înțelegere națio
nală care să nu fie dominat de 
nici una din părți".

Fireșt a precizat Fam Van 
Dong, trebuie luate măsurile 
necesare pentru a asigura în
făptuirea fermă a cestei pro
puneri, iar părțile interesate 
vor trebui să ajungă la uri a- 
cord în privința acestor măsuri.

I,a invitația guvernului sirian, o 
delegație guvernamentală română 
condusă de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a efectuat, între 17—21 
octombrie 1972, o vizită oficială in 
Republica Arabă Siriană.

Conducătorul delegației române 
a fost primit de președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez El-

Tineretul lumii

CONGRESUL U.T.M. 
DIN ALBANIA

Declarafiile președintelui Nixon
Intr-o alocuțiune radiodifu

zată. rostită la 22 octombrie, 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a declarat : „Ne apropi
em de sfîrșitul îndelungatului 
și dificilului nostru angajament 
militar în Vietnam".

Președintele Nixon a precizat, 
într-o cuvîntare rostită anteri
or, că au fost angajate „nego
cieri foarte intensive" în ve
derea realizării unei păci ono
rabile în Vietnam.

Pe de altă parte, la o confe
rință de presă, el a menționat 

■că imediat ce se va putea ob-

ține o reglementare justă, atît 
pentru sud-vietnamezi, cît și 
pentru nord-vietnamezi, pre
cum și pentru americani, aceas
tă reglementare va interveni. 
El a subliniat, în același timp, 
că alegerile prezidențiale de ia 
7 noiembrie nu vor afecta sub 
nici o formă calendarul unei 
reglementări, de exemplu even
tuala negociere a unei încetări 
a focului, eventuala negociere 
sau acțiune unilaterală în ce 
privește încetarea bombarda
mentelor.

AI VI-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Muncii din 
Albania și-a început luni lu
crările Ia Palatul Sporturilor 
din orașul Durres — infor
mează agenția A.T.A. Șe
dința de deschidere a avut 
loc în prezența primului se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Enver 
Hodja, și a altor conducători 
de partid și de stat albanezi.

Rudi Monarl, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M. din Al
bania, a prezentat raportul 
asupra activității C.C. și asu
pra sarcinilor care revin U- 
niunii în urma hotărtrilor 
luate de Congresul al VI-lea 
al Partidului Muncii din Al
bania.

La lucrările Congresului 
participă, ca invitată, o de
legație a U.T.C. din România, 
condusă de loan Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

vederi 
actua- 

do'.iâ

evenimente prezentate

r de comentatorii noștri

Rezultatele alegerilor comu
nale desfășurate în landurile 
vest-germane Hessa și Saxonia 
inferioară cu numai patru săp- 
tămini înaintea scrutinului pen
tru Bundestag sînt edificatoare 
în mai multe privințe. Potrivit 
comunicatelor date publicității 
luni la Wiesbaden și Hanovra. 
acest sondaj electoral la... urne 
s-a soldat după cum urmează :

In Hessa, P.S.D. 51,4 la sută 
din voturi față de 49,9 la sută 
în 1068 ; U.C.D. 38,1 față de 29,5 
la sută în 1968 ; P.L.D. 6.4 față 
de 10,4 la sută în 1968.

• In Saxonia inferioară. P.S.D. 
48,6 la sută din voturi față de 
41,4 la sută în 1968 ; U.C.D. 43.4 
față de 39,2 la sută iar liberalii 
5,2 față de 9,2 la sută în 1968. 
Partidul Comunist German a 
obținut două mandate în Consi
liul municipal al orașuui uni
versitar Marburg.

Partidul de orientare neona
zistă P.N.D., care în alegerile co
munale din 1968 reușise să se 
strecoare în unele consilii comu
nale din aceste landuri nu-și 
mai poate menține reprezentan
ți în forurile niciunei localități 
(scăderea înregistrată fiind de 
Ia 5,2 la sub 1 Ia sută în ambele 
landuri).

După cum se vede, cele două 
mari partide au marcat creșteri, 
in parte substanțiale, în timp ce 
liberalii au pierdut în ambele 
cazuri aproximativ 40 la sută 
din sufragiile pe care le obținu-

seră la alegerile comunale pre
cedente. O altă concluzie care 
se impune este aceea a polari
zării corpului electoral între so- 
cial-democrați și creștin-demo- 
crați — o tendință mai veche, 
care păruse a se diminua. Dacă 
și Ia alegerile pentru Bundes
tag se vor înregistra rezultate 
similare, este cert că evoluția 
spre un sistem politic biparti- 
zan, similar celui american sau 
englez, se va accentua și mai 
mult.

în ce privește semnificația re
zultatelor pentru poziția fiecărui 
partid, deși creștin-democrații au 
obținut sporul cel mai însem
nat, ei nu au reușit să zdrun
cine poziția de prim rang a 
P.S.D. in tradiționalele fiefuri 
social-democrate care sînt aceste 
landuri. Distanța se menține a- 
preciahilă in Hessa (13,3 la sută), 
unde P.S.D. a înregistrat chiar 
majoritatea absolută, și a cres
cut la 5,2 la sută (de la 2,2 la 
sută în 1968) în Saxonia inferi
oară, așa incit social-democrații 
ar avea toate motivele să pri
vească cu optimism spre data 
de 19 noiembrie, dacă nu ar e- 
xista situația delicată a libera
lilor, „marele învins" al acestor 
alegeri comunale. Problema care 
se pune în prezent pentru 
P.L.D. — al cărui congres elec
toral a început Ia Freiburg in 
chiar momentul în care deve
neau publice rezultatele din 
Hessa și Saxonia inferioară — 
este de a sti în ce măsură pro
centajele de 6.4 și 5,2 obținute 
în aceste landuri reprezintă o 
garanție că vor supraviețui da
tei de 19 noiembrie (pentru a fi 
reprezentat în Bundestag, un 
partid trebuie să obțină mini
mum 5 la sută din voturi pe plan 
federal). Cum în general se con
sideră că sînt puține șanse ca 
social-democrații să învingă sin-

guri coaliția simbiotică U.CJ).— 
U.C.S., menținerea liberalilor in 
parlament este considerată con
diția de bază a continuării ean- 
celariatolui Brandt. Cifrele ob
ținute de liberali confirmă, de 
fapt rezultatele lor de la ale
gerile generale din 1969 (5.6 Ia 
sută) și de la scrutinurile ulte
rioare — comunale sau de land 
— ceea ce ar însemna o stabili
zare temporară a ponderii 
P.L.D. undeva intre 5 si 8 la 
sută din sufragii. Aceasta ar 
permite aproape cert continua
rea actualei coaliții.

în sfirșit, o concluzie deosebit 
de importantă este aceea că re
zultatele din Hessa și Saxonia 
inferioară nu confirmă aprecie
rile potrivit cărora problemele 
economice, îndeosebi rata rela
tiv ridicată (6,2 la sută in sep
tembrie) a inflației ar juca rolul 
primordial in influențarea ati
tudinii alegătorilor. Pierderile 
liberalilor nu pot fi puse in sea
ma dificultăților economice fie 
și numai pentru că această 
tendință a început să se înregis
treze cu mult înainte de proce
sul inflaționist. Pe de altă parte, 
aceste pierderi liberale au fost 
recuperate în bună parte de cîș- 
tigurile social-democrate, cele 
două partide purtătoare ale coa
liției guvernamentale de la 
Bonn cucerind împreună cu 
mult peste jumătate din voturi 
la alegerile comunale din cele 
două 
rența 
orașe 
Main) 
cea a 
rurale, în sud, sud-vest și extre
mul nord (Schleswig—Holstein), 
așa incit raportul actual de for
țe între cele două mari grupări 
apare ca deosebit de echilibrat.

Assad, de primul ministru Abdel 
Rahman Khleifaw, și a efectuat 
vizite la vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministru al 
afacerilor externe, Abdul Halim 
Khaddam, conducătorul delegației 
guvernamentale siriene, precum și 
alte oficialități siriene.

In cursul convorbirilor, cei doi 
conducători de delegații și-au 
exprimat deplina satisfacție pri
vind hotărîrea guvernelor lor de 
a stabili relațiile diplomatice în
tre Republica Socialistă România 
șl Republica Arabă Siriană, de 
a proceda într-un viitor apropiat 
la deschiderea de amabasade la 
București șl Damasc și de a acre
dita ambasadori rezidenți.

Reallzînd un schimb de 
în probleme internaționale 
le de interes comun, cele
părți au manifestat profunda lor 
îngrijorare față de agravarea si
tuației în Orientul Apropiat, ca 
urmare a menținerii încordării, 
ocupării de teritorii arabe de că
tre ' ' ‘
atacuri i 
forțelor 
ritorlile 
acestea 
pentru 
pacea și 
Cele două părți 
mentul lor ‘ .
inadmisibilitâții acaparări: de teri
torii prin forță și că pentru a- 
ceasta nu poate ii acceptată nlcs 
o justificare. Ele se pronunță pes- 
tru retragerea trupelor lsraelter.e 
din teritoriile arabe ocupate. Cete 
două părți consideră că pacea ir. 
această regiune trebuie să se ba
zeze pe echitate și justiție, pe 
principiile dreptului internațional 
și că ea nu poate fi realiza :â de
cît ținînd seama, în mod necesar, 
de drepturile legitime și naționale 
ale poporului palestinian, inclusiv 
drepturile sale la autodeterminare.

Procedind Ia o analiză a stadiu
lui ‘relațiilor bilaterale, cele două 
părți au constatat cu satisfacție câ 
există numeroase posibilități pen
tru intensificarea și aprofundarea 
relațiilor dintre România si Siria 
în domeniile politic, economic «: 
cultural, în interesul poperuiu: 
român și al poporului sirian, al 
cauzei păcii șl înțelegerii interna
ționale. Părțile au conveni: mă
surile de întreprins în vederea 
creșterii schimburilor comerciale, 
realizării de acțiuni de cooperare 
economică și tehnică în domertme 
industriei miniere ca și al formă
rii de cadre. în cursul vizite:, a . 
fost semnate un acord de coope 
rare economică și tehnică ș: u: 
acord de credit comereia!. n- 
vor constitui. împreună cu aer: 
dul comercia! și de plăți și cei d 
colaborare culturală !r. mrrare. 
bazâ solidă pentru dezvoltarea je 
râturilor de prietenie șt cooperare 
între cele două țări. Cele două 
părți au botârit. de asemenea, 
elaboreze un program exemruv 
acordului cultural încheia’ 
România și Siria la 7 I

Cefe dcuâ pâri au 
profunda lor sausfacpe 

desfășurate 
apreciat ci această vizită 
trtbmt într-o manieră per 
eficace la deschiderea u 
pace: în dezvoltarea reia pilor de 
jHîeteme și colaborare între cele 
douâ popoare.

trupele israeliene, recentelor 
și incursiuni militare ale 
armate israeliene pe te- 
Siriei și Libanului, toate 

constituind un pericol 
pace în regiune, pentru 

. securitatea internațională, 
reafirmă atașa- 

față de principiul

venimentele istorice, cele care 
au într-adevăr acest atribut, o- 
cupă un loc bine definit în con
știința popoarelor și națiunilor. 
Prin natură și semnificație, ele 
generează mîndrie, uneori ne 
bulversează, alteori ne dau

speranțe. Pentru națiunile lumii, ziua 
de 24 octombrie este asociată cu dorința și 
speranța popoarelor de a vedea omenirea 
ferită de ororile războaielor, de a făuri o 
lume a colaborării și păcii.

-Chiar în timpul desfășurării celui de-al 
doilea război mondial, de la coaliția anti- 
hitleristă s-a ajuns la ideea „Națiunilor 
Unite" și la constituirea unei organizații 
internaționale, întemeiată pe principiul e- 
galității suverane a statelor, care să asi
gure menținerea păcii și securității inter
naționale. Conferința de la Dumbarton— 
Oaks, (august—octombrie 1944) a elaborat 
primul proiect al statutului noii organiza
ții. Adoptată la Conferința de la San Fran- 

:sco (25 aprilie 1945—26 iunie 1945), Carta 
Națiunilor Unite a intrat în vigoare la 24 
octombrie 1945, zi ce a devenit pentru co
munitatea internațională „Ziua Națiunilor 
Unite".

Creînd Organizația Națiunilor Unite, sta
tele au înțeles ca și prin denumirea aces
teia să releve dorința de a întreprinde ac
țiuni unite pentru a clădi o pace durabilă, 
care să asigure dezvoltarea plenară, liberă 
și independentă, a fiecărui popor.

In existența și activitatea O.N.U. nu pu
tea să nu se reflecte evenimentele și pro
cesele complexe ale evoluției vieții inter
naționale, fenomenele, pozitive sau nega
tive, ce au avut loc în această perioadă. 
O.N.U. a îndeplinit un rol important în 
dezbaterea problemelor vitale ale lumii 
contemporane, a adoptat hotărîri și rezolu
ții. a inițiat acțiuni avînd ca scop creșterea 
contribuției sale la intensificarea cooperării 
între state, la eliminarea focarelor de răz
boi. de tensiune și încordare, la asigurarea 
unui sistem de pace și securitate. Recunos- 
cînd rolul de seamă al O.N.U. în viața in
ternațională nu pot fi ignorate aspectele 
negative, ineficiența unor acțiuni și carac
terul arbitrar al unor hotărîri ale O.N.U., 
perpetuarea unor grave încălcări ale prin- 

dintre state înscrise în

galității depline între națiuni, de a face să 
triumfe ideile păcii și colaborării între po
poare. Aceste obiective au inspirat nu
meroasele acțiuni și inițiative întreprinse 
de România la O.N.U., care și-a manifes
tat fidelitatea față de principiile Cartei 
prin consecvența și tăria cu care a militat 
pentru afirmarea și respectarea lor în re
lațiile internaționale. Dezvoltarea acestor 
principii, lichidarea focarelor de război și 
tensiune, dezarmarea, lupta cu subdezvol
tarea, formele și principiile cooperării mul
tilaterale, dezvoltarea și perfecționarea 
dreptului internațional, crearea de noi or
ganisme internaționale, îmbunătățirea struc-
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landuri. Dar preponde- 
P.S.D.—P.L.D. în marile 
(și în general la nord de 
este contrabalansată de 
U.C.D.—U.C.S. în zonele

BAZIL ȘTEFAN

cipiilor relațiilor dintre state înscrise 
Cartă.

Cele cîteva reflecții evocatoare nu 
snopul de a eferi o incursiune analitică 
funcțiunile, eficiența și rolul O.N.U. 
cuvine însă ea la sărbătorirea zilei în care 
statele s-au angajat solemn să respecte 
Carta Națiunilor Unite, să relevăm cu 
toată vigoarea imperativele pe care popoa
rele, statele iubitoare de pace, forțele de
mocratice șl progresiste, le formulează e- 
nergic și pentru care militează statornic, 
de a fi lichidate războaiele de agresiune, 

mța la folosirea forței și ame
nințarea cu forța. Ia imixtiune și presiuni 
de orice natură, de a respecta principiile 
independenței si suveranității naționale, e-

• a se r

au 
în
Se

turii și funcțiunilor O.N.U., făurirea păcii 
și securității mondiale, cu alte cuvinte toate 
marile probleme care frămintă omenirea, 
au făcut obiectul unor inițiative, propu
neri și preocupări constante ale țării noas
tre în cadrul Națiunilor Unite.

Tineretul român, prețuind și salutînd 
toate acțiunile României la O.N.U., este mîn- 
dru că, tn istoria acestei organizații inter
naționale, țara noastră va rămine ca pro
motoare a inițiativelor privind cooperarea 
între state în domenii care privesc direct 
tlnăra generație. Dezbaterile și manifestă
rile ihițiate de O.N.U. în ultimii ani, pe 
teme ce interesează nemijlocit tineretul, au 
fost inevitabil legate de cunoscuta Decla
rație privind promovarea In rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare, inițiată cu 
an: în urmă de România. Aplicarea acestei 
Declarații a constituit un punct înscris și 
pe ordinea de zi a ultimei sesiuni a Adu
nării Generale.

Chiar dacă s-au manifestat limite și in
satisfacții, merită a fi salutate acțiunile în
treprinse în ultimii ani de către O.N.U. și 
instituțiile specializate, avînd ca scop dez
baterea șl identificarea unor soluții adec
vate pentru problemele complexe ale tine
rei generații.

Preocuparea crescîndă față de tineret 
poate fi sugerată și de faptul că în anul 
în care O.N.U. a sărbătorit un sfert de 
veac de la crearea sa, la inițiativa unui 
grup de state a fost organizat sub auspiciile 
Națiunilor Unite Congresul mondial al ti
neretului. Această importanță manifestare, 
la care și-au adus o reală contribuție și re
prezentanții tineretului român, a confirmat 
necesitatea ca O.N.U. să răspundă într-un 
grad sporit cerințelor tineretului. Congresul 
a dovedit, totodată, spiritul de responsa
bilitate al tinerei generații și hotărîrea a- 
cesteia de a se angaja activ în procesele și 
frămîntările epocii noastre, în lupta pentru 
realizarea aspirațiilor popoarelor de liber
tate, independență, pace și progres. Cu op
timism și tinerețe spirituală, secretarul ge
neral al O.N.U. aprecia că „după acest con
gres, Națiunile Unite nu vor mai fi nici
odată aceleași". Era poate și un elogiu adus 
congresului, dar poate mai mult convinge
rea necesității unor schimbări înnoitoare.

Ca o nouă expresie a unei înalte și pro
funde preocupări pentru prezentul și viito
rul tinerei generații, la sesiunea jubiliară a 
Adunării Generle a O.N.U., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că „tineretul tre
buie ascultat și trebuie să aibă un cuvînt 
greu de spus în organizarea vieții sociale 
de mîine. Se cer create condiții ca tinere
tul să poată participa mai activ la viața 
socială, să-și poată manifesta energia în di
recția perfecționării societății umane, a în- 
făpturii idealurilor de dreptate, libertate 
și bunăstare ale întregii omeniri".

Adeziunea deplină a României Ia princi
piile Cartei, convingerea că Națiunile Unit» 
pot îndeplini o misiune activă în imprima
rea unui curs pozitiv evoluției vieții inter > 
naționale, ău fost din nou reflectate și de 
propunerile formulate la actuala sesiune a 
Adunării Generale, printre care și aceea 
privind creșterea rolului O.N.U. în menți
nerea și consolidarea păcii și securității in
ternaționale, în dezvoltarea și cooperarea 
între toate națiunile și în promovarea nor
melor de drept internațional în relațiila 
dintre state. O asemenea propunere răs
punde unui imperativ, dar reafirmă, impli
cit, încrederea In O.N.U., fidelitatea față 
de concepția și principiile Cartei sale.

Pentru tineretul patriei noastre, ca și 
pentru întregul popor, „Ziua Națiunilor 
Unite" înseamnă un jubileu, dar care con
ține semnificația unui vibrant apel, cerința 
imperioasă ca principiile fundamentale ale 
Cartei O.N.U. să devină o realitate sacră, 
ca pacea, colaborarea și progresul tuturor 
popoarelor să fie scopul suprem al fiecărei 
națiuni și al întregii comunități interna
ționale.

supra manevrelor monopoluri
lor străine care acționează în 
industria petrolieră care, conti- 
nuînd practica presiunilor exer
citate asupra economiei vene- 
zuelene, persistă in a reduce în 
mod deliberat producția de pe
trol. Președintele denunța „Pre
siunile continue care au ca scop 
să determine guvernul să re
nunțe la promovarea unei poli
tici petroliere conforme cu 
drepturile suverane și interesele 
Venezuelei"; el avertiza că 
„firmele nu constituie o institu
ție internațională și nu este nici 
oportun și nici avantajos ca 
marile puteri industriale să-și 
aroge calitatea de reprezentante 
ale acestor firme și să exercite 
retorsiuni în relațiile cu state 
suverane".

Dacă adăugăm la aceste luări 
____ t_ _ _ de poziție și încercările actuale 

exercitate de capitalul străin cu » ale companiei nord-americane 
„Kennecott Cooper" de seches
trare a cuprului chilian în di
verse țări cu scopul de a exer
cita presiuni și a stînjeni dez
voltarea normală a economiei 
chiliene, sesizăm caracterul 
acut pe care-1 capătă cerința de 
a se pune capăt total oricăror 
ingerințe și atentate la adresa 
dreptului suvera<n al statelor de 
a dispune liber de resursele lor 
naturale. Apare cu totul fireas
că importanța și prioritatea care 
s-a acordat acestei probleme în 
cadrul sesiunii în curs de des
fășurare la Geneva a Consiliu
lui pentru comerț și dezvoltare, 
organul suprem al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț

Un drept
suveran

Luări de poziție împo
triva presiunilor econo
mice la adresa unor 

state
Jntr-o cuvîntare rostită Ia 

.Fondo de cultura economica" 
Ia Ciudad de Mexico, președin
tele Mexicului. Luis Echever
ria, denunța energic „presiunile 

scopul de a prelua controlul a- 
supra unor întreprinderi mexi
cane a căror producție se desfa
ce in cantități mari pe piața in
ternă". Președintele releva că 
profiturile realizate de Investi
torii străini și transferate sub 
forma diferitelor plăți în străi
nătate aduc mari prejudicii eco
nomiei naționale ; el lansa un 
apel de a se acorda sprijin în
treprinderilor autohtone care 
refuză să-și vîndă acțiunile 
reprezentanților capitalurilor 
străine.

In altă țară latino-americană, 
in Venezuela, președintele Ra
fael Caldera atrăgea atenția a-

se 
tu- 
în 

na- 
lor

și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). E 
semnificativă adoptarea de că
tre Consiliu a unei rezoluții 
prezentate- de un grup de țări 
latino-americane în care 
reafirmă dreptul suveran al 
turor statelor de a dispune 
mod liber de resursele lor 
turale in interesul propriei
dezvoltări naționale și se subli
niază că, in conformitate cu a- 
cest principiu, „exproprierile și 
naționalizările pe care statele 
le efectuează in scopul redobîn- 
dirii bogățiilor naturale sint ex
presia puterii lor suverane" și 
orice diferende care apar în a- 
cest context „sînt de competen
ța exclusivă a tribunalelor din 
țara respectivă". Sprijinind a- 
doptarea acestei rezoluții, șeful 
delegației române sublinia, in 
conformitate cu poziția princi
pială. consecventă a României : 
„Tara noastră consideră că 
dreptul suveran al fiecărei țări 
de a dispune de resursele sale 
naționale in interesul dezvoltă
rii economice și bunăstării po
porului trebuie respectat cu 
strictețe. Orice violare a acestui 
drept constituie o atingere a 
cauzei colaborării internaționale 
și Cartei Națiunilor Unite". 
Este, așadar, limpede relevat 
raportul care există intre inad- 
misibiiitatea presiunilor econo
mice asupra unor state suvera
ne și dezvoltarea unui climat 
de pace și cooperare internațio
nală. Un raport mai mult decît 
evident.

EM. RUCAR

Tovarășul Stefan Voitec. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia, conducătorul delegației 
M.A.N., aflat într-o vizită în 
Uniunea Sovietică, a făcut la 23 
octombrie o vizită tovarășului 
Eduard Sevarnadze, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Gruzină.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a transmis un salut 
cordial, tovărășesc din partea 
conducerii partidului nostru, a 
delegației parlamentare române, 
urări de noi succese poporului
gruzin în înfăptuirea hotărîri- 
lor congresului al 24-lea al 
P.C.U.S. Tovarășul Eduard Se
varnadze, mulțumind, a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii Partidu
lui Comunist Român, poporului 
român, un salut călduros și u- 
rări de. noi succese în opera de 
construire a socialismului.

în aceeași zi, delegația Ma
rii Adunări Naționale a fost 
primită de tovarășul Gheorghi 
Dzotzenidze, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Gruzine.

Convorbirea care a avut Ioc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Delegația M.A.N. a vizitat 
apoi Uzina constructoare de lo
comotive. electrice „V. I. Le
nin" din Tbilisi, unde a avut Ioc 
un miting al prieteniei sovieto- 
române.

Coordonate
zambier.e

BELGIA.

NOTE DE DRUM

Peisaj industrial in zona Liege.

• Întîlnirea 
de la Berlin
• IN CLĂDIREA fostului Con

siliu aliat de control din Berlinul 
occidental a avut loc, la 23 octom
brie, o întilnire a ambasadorilor 
M. Efremov — U.R.S.S., M. Hlll- 
enbrand — S.U.A., J. Sauvagnar- 
gues — Franța, și R. Hibbert — 
Marea Britanie.

In comunicatul dat publicității 
la încheierea tntilnirii se arată că 
cei patru amabasadori au discutat 
probleme de interes comun, tntr-o 
atmosferă de lucru. Ei au stabilit 
o nouă intîlnire pentru joi 26 oc
tombrie.
• CU OCAZIA apropiatei ani

versări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
la Casa Centrală a Armatei popu
lare bulgare din Sofia a avut Joc 
o întilnire a atașatului militar ro
mân, lt. col. Gheorghe Ionescu; 
cu militari ai garnizoanei Sofia.

• SUB EGIDA comitetului pen
tru relații culturale cu străinăta-

tea din R. D. Vietnam, la Hanoi 
a fost deschisă o expoziție de fo
tografii consacrată apropiatei ani
versări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România.

• H. Kissinger 
a părăsit Saigonul
' • CONSILIERUL SPECIAL 
PREȘEDINTELUI S.U.A. 
problemele 
Henry Kissinger,
Saigonul; . ___ -
Washington — informează agenția 
Associated Press, precizînd că, în 
cele cinci zile cît s-a aflat în 
capitala sud-vietnameză, el a a- 
vut șase runde de convorbiri cu 
Nguyen Van Thieu, șeful regimu
lui saigonez. în acest interval, 
consilierul special al președinte
lui Nixon a vizitat și Pnom 
Penh-ul, unde s-a întîlnit cu Lon 
Noi.

Referindu-se la convorbirile cu 
Nguen Van Thieu, Henry Kissin
ger a declarat că ele au fost „pro
ductive*, relatează agenția ame
ricană.

AL 
pentru 

securității naționale, 
2 •, a părăsit luni 

îndreptindu-se spre

Pentru o cartă a drepturilor

economice ale statelor
Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor Consiliului Conferinței 

Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D., 
Manuel Perez Guerrero, secretarul general al acestei organizații, 
a anunțat constituirea grupului însărcinat cu elaborarea unei 
carte a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor. Gru
pul este format din experți din 31 de state, printre care și Ro
mânia.

reprezen- 
au expus 
guvernelor 
activitatea

în intervențiile lor, 
tanții a diverse țări 
idei preliminare ale 
respective privind 
grupului.

Șeful delegației române, Mir
cea Petrescu, ministru consilier, 
a arătat că România consideră 
deosebit de importantă rezoluția 
adoptată la Santiago de Chile 
privind elaborarea cartei, fiind 
imperios necesar, în condițiile 
actuale, să se realizeze o înțele
gere universală în acest dome-

niu. Elaborarea unei astfel de 
carte — a spus el — trebuie să 
protejeze drepturile tuturor țări
lor și, cu atît mai mult, ale ce
lor în curs de dezvoltare.

In încheiere, vorbitorul a ex
primat speranța că grupul con
stituit va ajunge la rezultate 
semnificative într-un termen 
scurt. El a dat asigurări privind 
contribuția constructivă a părții 
române la rezolvarea acestei im
portante acțiuni.

• Teroriști arestați 
în Chile
• SUBSECRETARUL DE STAT 

CHILIAN al afacerilor interne, 
Daniel Vergara, a declarat că 30 
de persoane au fosl arestate, In 
orașul Vina del Mar, vinovate de 
a fi provocat distrugerea unei 
porțiuni de cale ferată, informea
ză agenția Associated Press. Alft 
patru teroriști au fost arestați la 
Rancagua, la sud de Santiago, 
după acțiuni similare. Potrivit de
clarației sale un sediu al Partidu
lui Comunist, aflat intr-o subur
bie din capitală, a suferit avarii 
ca urmare a unor activități tero
riste inițiate de membrii organi
zațiilor de extremă dreaptă.

« IN CADRUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESA, ambasadorul 
Islandei la Londra. Niels Siegurd- 
sson, a declarat, referir.du-se la 
boicotarea unui cargou islandez, 
care a fost nevoit, simbătâ, să pă
răsească, nedescărcat, portul bri
tanic Grimsby, că recenta evolu
ție a așa-numitului „război al 
codului" ar putea avea repercu
siuni asupra relațiilor comerciale 
anglo-islandeze. Siegurdsson a a- 
firmat că, dacă acțiunea de boico
tare s-ar produce și în sens in
vers. exporturile britanice spre 
Islanda ar putea fi serios afecta- 
tate.
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ituată la sud de Ecuator, în inima Africii aus
trale, între 8 și 18 grade, Zambia este despărțită 
de țara noastră printr-o apreciabilă distanță în- 
sumind aproape 10 000 de kilometri. Cîndva, nu 
prea de mult, dar cu cîteva decenii în urmă, pen
tru a străbate acest drum pe apă și uscat, era ne

cesar peste un an. Astăzi, un avion cu reacție acoperă aceas
tă distanță în circa 11 ore de zbor fără oprire. Desigur, o 
călătorie de la București pină în capitala zambiană durează 
în practică ceva mai mult dat fiind schimbările de avioane 
pe rutele internaționale, legăturile între ele nu întotdeauna 
imediate, la care se adaugă obligatoriile escale, nu atît teh
nice cît în special dictate de considerente comerciale ale 
companiilor aeriene. Așa se face că plecat marți dimineață 
de la București am ajuns la Lusaka tocmai simbătă după 
amiază survoiînd de la Cairo spre sud aproape întreaga 
Africă răsăriteană cu încă o oprire de o zi Ia Dar Es Salaam, 
în Tanzania.

Există, fără îndoială în Zambia, țară întinsă pe 752 614 
kilometri pătrați multe aspecte exotice care atrag un număr 
însemnat de turiști străini îneîntați să trăiască palpitanta 
aventură a unui safari african în rezervațiile naturale unde, 
dacă au noroc pot întîlni în libertate elefanți, lei, girafe, an
tilope, bivoli africani, leoparzi și alte specimene ale faunei 
de savană. In sudul țării, la frontiera cu Rhodesia, foarte 
aproape de orașul ce poartă numele celebrului dr. Livingsto
ne se află cascada Victoria — descoperită de exploratorul 
englez în 1855, monument al naturii format de fluviul Zam
bezi care se prăbușește pe o lățime de 1 800 metri, de la 120 
metri înălțime în ritm de 5 000 tone de apă pe secundă.

Există și alte puncte de atracție turistică (dar călătorul 
străin care vine în Zambia cu intenția de a o cunoaște te
meinic, este mai puțin impresionat de aspectele exotice și 
mult mai mult de imaginea proaspătă a acestei țări în plină 
dezvoltare economică și socială, cu întreprinderi industriale 
noi, cu orașe îngrijite, cu șosele bine întreținute, cu o vastă 
rețea de școli răspîndite pină în adîncurile bushului — sa
vana zambiană cu ierburi înalte pînă la trei metri și ar
bori răzleți ce acoperă circa 90 Ia sută din suprafața’ țării. 
Proporțiile dezvoltării învățămîntului — care cuprinde 
750 000 de elevi în școlile primare de șapte ani, 60 000 în șco
lile secundare și 7 000 studenți la universitatea din Lusaka 
— sînt cu atît mai uimitoare dacă ținem seama de faptul că 
în momentul independenței de stat în Zambia existau la 4 
milioane de locuitori doar... 100 de persoane cu studii uni
versitare și circa 1200 de certificate de... studii primare.

Zambia era o țară bogată și înainte de obținerea indepen
denței pe timpul cînd, aflată sub dominația colonială, se nu
mea Rhodesia de Nord. Exploatările miniere din Cooperbelt, 
faimoasa „centură de cupru" din nordul țării, scoteau la 
lumină cantități importante de „aur roșu" de mai multe de
cenii. Dar de această imensă avuție națională beneficiau 
numai stăpînii coloniali în timp ce poporul era ținut în să
răcie, și lipsit de școli, de asistență sanitară, în general de 
posibilitățile, elementare ale unei vieți civilizate.

Și astăzi industria mineră, în plină dezvoltare, constituie 
principalul sector al economiei țării, formind majoritatea 
venitului național (64 la sută). Cele zece mine de cupru în 
funcțiune situează Zambia, prin producția lor anuală, pe 
locul al treilea din lume și primul în ceea ce privește canti
tatea exportată (în proporție de 85 la sută laminate). Cupru
lui i se adaugă în cantități mai mici plumbul și zincul, ar
gint, aur, cobalt, seleniu etc. Alături de minerit se extind 
și diverse alte sectoare industriale necunoscute pînă în ulti
mii ani cum ar fi televizoare, conductori electrici și cabluri, 
asamblare de automobile, etc. Industria minieră ca și cele
lalte întreprinderi industriale aparțin astăzi în proporție de 
cel puțin 51 Ia sută statului care și-a instaurat pe această 
cale controlul și duce în continuare o politică consecventă 
de „zambianizare" a tuturor sectoarelor economice. Din ve
niturile realizate statul construiește case pentru populație, 
școli și spitale, noi căi de comunicații, înfrumusețează ora
șele. Se poate spune, pe bună dreptate, că în cei opt ani 
de libertate, poporul zambian, sub conducerea Partidului 
Unit al Independenței Naționale și a președintelui dr. Ken
neth David Kaunda, a făcut un adevărat salt spre civiliza
ție și bunăstare, extrem de vizibil pentru oricine vizitează 
această țară.
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