
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

• ANGAJARE

UN NOU 
JUDEȚ A 
ÎNCHEIAT
PRIMII
TREI ANI MOMENT DE VÎRF ÎN EXECUTAREA
AI CIN
CINAEULUI LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNA

Comitetul județean Vran- 
cea al P.C.R., printr-o tele
gramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. ra
portează că în ziua de 15 oc
tombrie 1973, oamenii muncii 
din industria județului au 
realizat planul producției 
globale industriale pe primii 
3 ani ai cincinalului.

Avansul realizat, atmosfe
ra de înaltă responsabilitate 
și hotărire care animă colec
tivele de muncă de pe me
leagurile vrincene reprezintă 
garanția ca pînă la sfîrșitul 
acestui an să se realizeze o 
producție suplimentară de 
peste 735 milioane Iei, mate
rializată in însemnate canti
tăți de scule și dispozitive, 
confecții, mobilă, produse a- 
groalimentare și alte bunuri.

Vă asigurăm și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii vrînceni vor mun
ci fără preget pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii 
partidului, vor pune întrea
ga lor capacitate și pu
tere de muncă pentru pregă
tirea. îndeplinirii planului pe 
anul 1974, anul sărbătoririi 
celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei și al Con
gresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, adu- 
cîndu-și astfel — alături de 
întregul nostru popor — con
tribuția la înfăptuirea aspira
țiilor națiunii noastre, ridica
rea patriei socialiste pe înal
tele culmi ale civilizației și 
bunăstării.

DINCOLO»! a reglementărilor cu
DEFINIȚIE putere de lege
PASIUNEA

(Continuare în pag. a ll-a)

insamînțarca
culturilor

fle toamnă
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(Continuare în pag. a V-a)

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a V-a)
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GHEORGHE POPESCU 
DORIN SALĂJAN 

din subredacția „Scînteii tineretului'

CREAȚIEI

STUDENȚEASCA

(Continuare în vag. a IV-a)

Cum popularizați

Creierul" centralei subterane de la Ciungei
Foto: GH. CUCU

Cu puțin timp în urmă, la 
întreprinderea de mașini gre
le — București se consuma 
ultimul act al unei premie
re : caja de laminor, un colos 
de 11 m lunjgjme, cu o lăți
me de 2,3 metri și o greuta
te brută de 200 tone, intra în 
probe tehnologice. Evenimen
tul consfințea reușita deplină 
a unor căutări întinse pe par
cursul a doi ani. Tehnologia 
pentru sudarea cafei fusese 
găsită, probele de laborator 
erau excelente, deci toperafi- 
unile de sudare puteau fi 
efectuate.

In urma cu doi ani se pu
nea problema executării în 
tară a cajei pentru laminorul 
de tablă, adevărata inimă a 
laminorului de aluminiu de la 
Slatina. Combinatul siderurgic 
de la Reșița acceptase exe
cutarea importantei piese însă 
fără operațiunea de sudare. 
Atunci, aceasta a fost repar-

DAN VAITEANU

Intr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean de 
partid Harghito raportea
ză că lucrătorii ogoarelor 
din această parte a țârii 
au încheiat însămînțarea 
culturilor de toamnă. Toa
te forțele sînt concentra
te în prezent la recoltatul 
culturilor tîrzii și la efec
tuarea arăturilor pentru 
însămînțârile de primăva- 

lucrâri care vor fi și 
încheiate

Primiri la tovarășul

Nicolae Ceaușescu

• Ministrul federal al alimentației, agriculturii

si silviculturii din R. F.
A

Germania
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S
vr ■a grăbim

culesul strugurilor!
Rămas în urmă, în multe podgorii ale țării, recol
tatul strugurilor trebuie să concentreze toate 
forțele satului. Orice întîrziere în executarea 

acestei lucrări aduce pagube.

Tinerii
in primele rînduri
Alături de ceilalți gospodari ai județului, tinerii sătmăreni au 

răspuns cu entuziasm chemării de a participa Ia strîngerea și de
pozitarea integrală a roadelor acestei toamne. Cei peste 23 000 ti
neri mobilizați în acest scop au fost repartizați în 82 de unități 
agricole, ferme de cimp, legumicole sau livezi, iar in unele locuri 
ei au luat parte și la strinsul și depozitarea furajelor destinate 
sectorului zootehnic.

Pînă Ia această oră bilanțul activității lor pe ogoare însumează 
recoltarea a peste 2 000 ha porumb, 70 ha floarea-soarelui, 725 ha 
sfeclă de zahăr, circa 2 600 tone de legume și fructe.

Un lucru demn de menționat — fruntașii acestor activități sint 
aceiași cu campionii producției și ai învățăturii. Vasile Tarta și 
Francisc Gnand de Ia „Unio“, loan Budai de la Combinatul „1 Mai", 
Doina Livărșan și Florica Tohotân de Ia „Arta populară*4, elevii 
Gheorghe Pop. Gavril Mic. Vasile Donca. Marin Sudai. Iudita Par
tin — iată numai cîteva din numele care au înnegrit filele carne
tului de reporter martor hărniciei și entuziasmului tineresc.

Au terminat 0 ANOMALIE DISCIPLINARĂ
PE ȘANTIERUL COMPLEXULUI

Prin asociere, la Băircănești, 
cîteva cooperative agricole ale 
județului Ilfov au hotărît am
plasarea unui complex de creș
terea porcilor. Cincisprezece 
mii pe an. Cițiva specialiști au 
realizat în timp record proiec
tul, iar constructorul. Șantierul 
Urziceni din cadrul T.J.C. Ilfov 
și-a concentrat aici forța nece
sară îndeplinirii obligației ca 
după maximum un an investi-
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De cum ieși din Blaj încep 
să se întindă, agățindu-se pe 
coamele dealurilor viile I.A.S., 
o frintrură din renumitele pod
gorii tîrnăvene care au creat 
peste mări și țări faima acestor 
meleaguri. Prezența lor se 
simte de departe, fiind anun
țată de rîsetele și chiotele cu
legătorilor. Așa este in fiecare 
toamnă. Oamenii cîntă și se 
bucură că anul acesta a fost 
darnic și le-a răsplătit munca. 
Culegătorii iau ciorchinii de 
Fetească regală și-i cîntăresc în 
palme neștiind ce să admire mai 
întîi, greutatea ieșită din comun 
ori dulceața lor neobișnuită. De 
mulți ani rodul viilor blâjene 
n-a mai fost atît de bogat. De 
pe suprafețele recoltate la fer
ma nr. 8 s-au obținut cu 1 100 
kg mai mulți struguri la hectar 
decît se planificase. După apre
cierea șefului de fermă, tehni
cianul Friederich Barth, în fi
nal. plusul va fi de cel puțin 
2 000 kilograme la hectar pen
tru că pînă în prezent au fost 
culese soiurile cu o productivi
tate mai scăzută. Acum e rîn
dul soiului „Fetească", ce asi
gură peste 9 000 kg la hectar. ■

— Producția mare, adaugă 
șeful de fermă, se mai dato- 
rește desfășurării în bune con- 

AL. BĂLGRADEAN

ția să intre în producție la ca
pacitatea prevăzută. Totul a 
mers bine ca ritm și calitate de 
execuție — pînă în iulie anul 
trecut cînd. lăsind totul baltă, 
într-o seară constructorii au 
părăsit șantierul, în urma lor ră- 
mînind importante spații de ca
zare nefinisate și aproape toate 
obiectivele anexă : centrala de 
termoficare, camera frigorifică, 
drumurile de acces, crematoriul, 
moara și fabrica de furaje etc, 
într-un stadiu constructiv de 
început. Hotărîrea de a părăsi 
șantierul nu a fost dictată — 
cum am putea crede — de o 
urgență pe un alt șantier, de 
lipsa documentației, a materia
lelor sau de ceva apreciat ca 
fortuit, ci pur și simplu din am
biția inginerului-șef Deneș. 
Ambiție și supărare în același 
timp, dezvoltate pe fondul exi
genței beneficiarului manifes-

PRACTICA

un teren suficient pregătit 
pentru apariția mai rapidă

Ceî doi ani de referință 
și începutul celui de-al trei
lea, au adus în dosarul 
practicii studențești o docu
mentație ampla incluzînd rezul
tate, soluții, experiențe, iniția
tive care trebuiesc validate, dar 

tată la . recepția lucrărilor, a 
opunerii acestuia la efectuarea 
unor plăți însumînd 1 150 000 de 
lei reprezentînd rotunjiri în plus 
la zidărie, tencuieli, fundații 
etc, etc. Adică a unei sume ce 
înseamnă nici mai mult nici 
mai puțin decât a optsprezecea 
parte din totalul investiției. La 
sistematizarea pe verticală 
„partea leului" a însumat nu 
mai puțin de 129 673 lei ; la 
hala de reproducție lista opera
țiunilor a fost încărcată cu 
17 mc zidărie. 218 metri pătrati 
tencuieli, 390 kilograme fier ar
mătură. Și, din condei, cifrele 
au fost ajustate la aproape toate 
celelalte lucrări. Halele de fă- 
tare au fost considerabil scum
pite prin adăugarea — doar pe 
hîrtiile de decont — a 21 mc 
fundații, prin cei 44 mc zidărie 
nici cu lupa descoperibilă. prin 
pierderea din vedere — la re-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți la a- 
miază, pe dr. Josef Ertl, minis
trul federal al alimentației, a- 
griculturii și silviculturii din Re
publica Federală Germania.

La întrevedere au participat 
tovarășii Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor, Constantin 
Oancea, ambasadorul României 
în R.F. Germania.

A luat parte, de asemenea, dr. 
Volkmar von Amim, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R.F. 
Germania la București.

• Președintele Consiliului consilierilor econo

mici ai președintelui S. U. A.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit, la 16 octombrie, pe 
prof. dr. Herbert Stein, președin
tele Consiliului consilierilor eco
nomici ai președintelui Statelor 
Unite ale Americii, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Manea Mănescu, vicepre- 

și suficient de multe observații 
cerind retușuri la soluții infir
mate, total ori parțial, de reali
tate. S-au acumulat' destule 
date — rezultate din antrenarea 
unor largi forțe din ^nvățămînt 
și producție să participe la așe- 

cepție — a scăderii din volumul 
construcției a stilpilor, goluri
lor de ventilație și a betonului 
monolit. Aceste neînsemnate 
lucrări urmau să aducă in bu
zunarul constructorului fără 
nici un efort din partea aces
tuia, suma de 57 000 lei, iar prin 
eliminarea lucrării de tasare, 
(prin proiect indicată a se rea
liza din douăzeci in douăzeci 
de centimetri) la digul de la 
bazinul de acumulare a apelor- 
reziduuri, constructorul își crea 
un venit ilicit de peste o sută 
de mii de lei. Dar, firește, ca 
orice bun gospodar, conducerea 
complexului a judecat exigent 
modul în care urma să se chel
tuiască fiecare leu ; a vegheat 

în cadrul convorbirii, ministrul 
federal vest-german a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut din partea cancelarului 
Republicii Federale Germania, 
Willi Brandt. Mulțumind, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat, la rîndul său, cancelarului 
Willi Brandt, un salut cordial 
și cele mai bune urări.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspetele 
asupra unor probleme privind 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor bilaterale româno-vest-ger- 
mane, subliniindu-se, cu acest pri- 

ședințe al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost de față Robert Mar
tens, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al S.U.A. la București.

în cursul întrevederii, a fost 
relevată evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-americane, în ca
drul favorabil creat de convorbi
rile și înțelegerile stabilite cu 
prilejul întîlnirilor între președin- 

zarea corespunzătoare a prac
ticii în sistemul procesului de 
învățămînt, la dezbaterea unui 
proiect propus de Ministerul 
Educației și Invățămîntului, in 
colaborare cu alți factori inte
resați, să devină act normativ 
(H.C.M.) pentru aplicarea în via
ță a obiectivelor legării învăță- 
mîntului de producție.

Un act normativ n-ar avea 
doar rostul să autentifice lu
cruri clarificate, confirmate drept 
experiențe bune, meritînd a 
fi generalizate, dar și să spulbe
re neclaritățile care există, regle- 
mentind totul, pînă la ultimul 
amănunt — începînd cu proble
me de organizare, conținut și

LUCREȚIA LUSTIG 

NOTA LA
PURTARE

de FLORIN COSTINESCU

întimplarea a făcut ca acum, la început de an școlar, sâ 
aud pe condorul unei școli o învățătoare mustrînd un nod 
de elev de clasa întîia in felul următor : „Pentru fapta 
asta am să-ți scad nota la purtare I" Cunoșteam prea bine 
această frază, ar fi putut să mă lase indiferent, dar modul 
cum a, fost rostită, pe un ton categoric, fără drept de apel, 
m-a făcut să gîndesc, după ani și ani, la rostul și sem
nificația acestei note cu încredințarea pe cit de intimă, pe 
atît de puternică că ea reprezintă astăzi, la nivelul atins 
de școala românească în anul 1973, altceva decît o simplă 
notă la obiectul cumințenie.

Nu cred că facem rău dacă îndrăznim să credem și să 
ne formăm convingerea că nota la purtare și-a schimbat 
în mod esențial condiția de mijloc de apreciere a compor
tamentului elevului. Da, această notă, care pentru unii în
seamnă puțin, pentru alții totul, și-a schimbat, pur și 
simplu condiția ! Oare nu chiar însăși noțiunea „purtare" 
și-a îmbogățit într-un ritm pilduitor evantaiul de accepții 
pe măsură ce sondarea noastră perseverentă a descoperit, 
in timp, izvoarele limpezi ale unui nou umanism ? A existat 
o notă la purtare a mîinilor încremenite la spate. Generații 
întregi de profesori și elevi s-au conformat acestei pedagogii,

O mecanică sumară a brațelor, cît mai rigidă posibil, de
termina luarea unei decizii reci cu privire la purtarea ele
vului. A existat o notă la purtare a brațelor pe pupitre și 
a mișcării lor la comandă. Cu alte cuvinte, a existat o notă 
la purtare a rigidității și, de ce să nu spunem, a arbi
trarului. Invățămîntul de atunci a devenit subiect de lite
ratură și, orice altceva, numai motiv de nostalgie nu.

Nu ne sfiim să preluăm unele tradiții ale școlii. Turnăm în 
tiparele lor substanță vie a concepțiilor noastre conferin- 
du-le o nouă strălucire. Ele sînt deopotrivă, argumentele 
continuității și originalității școlii românești. Dar o dragoste 
din toate punctele de vedere explicabilă pentru un nou ade-

(Continuare în pag. a IV-a)

lej, că vizita șefului statului ro
mân în Republica Federală Ger
mania, înțelegerile convenite au 
creat condițiii favorabile pentru 
promovarea tot mai largă a co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări. A fost evidențiată, în 
acest context, evoluția ascendentă 
a cooperării în domeniul indus
triei alimentare și agriculturii, a- 
preciindu-se că există premise 
favorabile pentru intensificarea 
și adîncirea pe mai departe a 
acestei cooperări.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă plină de cordia
litate.

tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon.

Analizîndu-se stadiul raportu
rilor bilaterale, s-a reafirmat in
teresul ambelor țări de a le dez
volta în continuare și s-a eviden
țiat hotărîrea de a se realiza noi 
acțiuni de colaborare și coope
rare economică.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

r COLEGII NOȘTRI 
DE GENERAȚIE

SUDORUL
ARHITECT

De loc din Răcoasa — 
Vrancea, muntean semeț și 
sigur pe vorbă, Ion Nechifor 
— acum brăilean — pleacă la 
fiecare sfîrșit de vară acasă, 
la pădurile și munții și poie
nile lui, ocazie cu care mai 
află și el, află și ei, oamenii 
îl știu chiar dacă el, Nechifor, 
trăiește, acum, într-un oraș

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)
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IN PACINA a 3-a

experiența pozitivă?
O pagină despre preocupă
rile pentru răspîndirea expe
riențelor valoroase ale tine
rilor în modernizarea pro
cesului de producție în toa 

te componentele sale
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MOMENTUL
H ADUNĂRILOR 

/ DE ALEGERI
PENTRU ASTĂZI, TREI ORGANIZAȚII U.T.C.

DIN TREI SECTOARE ALE CAPITALEI

<■
Peisaj cotidian la Piatra Neamț

Foto: N. TOKACEK

Z ACCENTE

CRIZA
DE TIMP

Munca politică 
și-a arătat roadele
P^riieipanții la dezbaterile a- 

dunării organizației U.T.C. «.Re- 
dresori-bobine auto", repetau 
mereu o frază care pînă la 
urmi nu avea cum să nu-ți 
rămin în memorie : „Fața de 
anul trecui, activitatea. organi
zației U.T.C. s-a îmbunătățit 
simțitor". Pe moment, după au
dierea dării de seamă — care 
nu a reușit să scoată in eviden
ță multe din strădaniile acestui 
colectiv — eram tentat sa-i a- 
preeiez ea slaba activitatea. Ul
terior — din discuții — aveam 
să mă convin; însă ea afirmația 
tinerilor era susținuta cu argu
mente solide.

Secția se numără printre cele 
fruntașe în cadrul întreprinde
rii, iar în colectivul ei peste 70 
la sută sînt tineri. Secția nu 
s-a situat ia acest nivel din tot
deauna. ci numai din acest an. 
Mai aveam să aflu că n-a fost o 
munci ușoară, că rezultatele nu 
au venit de Ia sine, iar organi
zația U.T.C. a fost de un real 
sprijin eondncerii de partid și 
administrative a secției.

In tentativa lor de a sehimba 
activitatea organizației U.T.C. în 
bine, tinerii nu au reușit de la 
început. Unul dintre ei, făcea re- 
marea că, atunci cind lui Adria
na fănăseseu i s-a desfăcut 
contractul de munca pentru ab
sențe nemotivate de la serviciu, 
eel mai mulți au răsuflat ușu
rați, pentru eă s-a mai „rezol
vat un caz". „Dar — spunea 
Adrian Toth — odată cu dezba

terea în cadru! organizației a 
proiectului de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, șî mo
dul nostru de a acționa s-a 
schimbat. A fost, de fapt, o șe
dință în care ne-ăm propus 
să acționam altfel*'. $i astfel, la 
ora de bilanț, prilejuită de adu
narea de dare de seamă și ale-

Întreprinderea
^ELECTRO

MAGNETICA"

geri, tinerii au scos în evidență 
și metodele de acțiune politice : 
discutarea tinerilor cu abateri 
de orice fel, mai întîi în birou 
apoi, dacă rezultatele nu se în
trezăreau, în adunarea generală 
unde s-a mers pînă la sancțiuni 
chiar ; solicitarea sprijinului bi
roului organizației de bază pen
tru repartizarea unor tineri pe 
lingă membri de partid, pentru 
a se perfecționa profesional : 
folosirea mai eficientă a gazetei 
de perete și a stației de radio
amplificare. Dar metoda de 
,.bază“ au constituit-o discuțiile 
de la om la om. Rezultatele 
sint cele care vin să îneununeze

strădaniile : nu mai există tineri 
sub normă, numărul absențelor 
nemotivate și al întirzierilor a 
scăzut considerabil, secția este 
cotată ea fruntașă. Printre tine
rii care erau ..fruntași" la indis
ciplină se numărau și Florea 
Stanciu și Emil Matache. Acum 
ei s-au încadrat in colectiv, nu 
mai lipsesc, rm mai au proble
me cu realizarea planului. Cel 
mai concludent exemplu îl ofe
ră totuși Constantin Nicolae. Nu 
era departe vremea cînd din 
anumite tendințe de înfumurare, 
de supraapreciere a calităților 
sale, nu mai dădea rezultate 
bune în producție. Pînă cind 
colectivul a intervenit direct. 
Astăzi tot același colectiv i-a 
încredințat sarcina de locțiitor 
al secretarului.

Spuneam la început că darea 
de seamă n-a reușit să scoată 
în relief toate aceste lucruri. 
Nici nu avea cum, dacă ne g»»" 
dim că ea a fost întocmită în 
pripă șî numai de către secre
tar și locțiitor. Dar tinerii care 
cunoșteau ce au făcut, și-au a- 
nalizat activitatea în contextul 
specific al proiectului de norme, 
de fapt așa cum âu și acționat, 
stabilindu-și în final, obiective 
precise, care sa contureze pe 
viitor mai bine personalitatea 
organizației U.T.C. Este încă un 
argument al maturității lor po
litice, al unui mod profund de 
a-ți înțelege menirea.

ION TOMESCU

CURIER 
JURIDIC.

AMĂNUNTE DESPRE

SATISFACEREA 
SERVICIULUI MILITAR

ȚI AU VORBIT, HI AU AUZIT
Recitesc pentru a nu știu cita 

nară programul de activitate șt 
tui-mi vme să. cred că este al 
organizației „Matrițerie", la adu
narea căreia am și participat. Din 
orice punct de vedere l-aș privi, 
nu găsesc în el nici cea mai mică 
legătură cu frământările și preo
cupările celor care, în adunare, 
timp de aproape trei ore, întâd-un 
adevărat spirit revoluționar, 
muncitoresc, analizaseră perioada 
anterioară, prefigurînd-o pe cea 
viitoare. în el nu este nimic care 
să întrevadă că mdtrițerii de la 
UM.E.B.. tare trecuseră peste 
pretinsa analiză oferită de birou, 
critlcînd sever lipsurile manifes
tate, vroiau ca toate activitățile 
organizației lor sa se apropie cit 
mai mult de viața lor. Tot ce 
poți reține este că, pe ici pe colo, 
ca o frîntură din niște instruc
țiuni generale, frazele se adresea
ză unei organizații U.T.C.

Recitesc și notițele, rememo- 
rînd in acela.și timp și discuțiile 
la care am fost martor și nu știu 
la ce tn-aș putea opri mai întîi 
din toate cite ar putea cuprinde 
acest program. Numai la proble
mele profesionale și de produc
ție dacă m-aș referi și ar trebui 
să amintesc o surită de dorințe șt 
exigențe puse în fața organiza
tei de către vorbitori. „Cu între- 
tineiea utilajelor trebuie neapărat 
hotărît ceva, zisese matrițerul 
Aurel Barbu. Mulți dintre noi 
mai mult le distrug decît le in- 
grijesc". „Ca sa avem dulapuri 
de scule, trebuie să așteptăm 
neapărat noi investiții ? se între
ba Gheorghe Perjoiu. In uzină

sînt destule materiale din care 
am putea face noi dulapurile 
prin muncă voluntara". „Multe 
s-au zis aici și despre categoriile 
noastre de încadrare, spunea 
printre altele Mircea Buzdugan. 
Conducerea secției a propus ca 
fiecare tânăr care urmează să 
primească o noua categorie să fie 
discutat mai întîi în adunarea

UZINA 
DE MAȘINI 

ELECTRICE

noastră, a uteciștilor. Haideți să 
venim în întâmpinarea acestei 
propuneri și să hotărîm ca nici 
unul dintre noi să nu primească 
o nouă categorie pînă nu e dis
cutat și în adunarea U.T.C". Și 
cite alte lucruri interesante, dis
cutate în adunare, cîte alte pă
reri și dorințe ce țin de toate 
domeniile vieții organizației 
U T.C. exprimate cu acest pri
lej, ar fi putut constitui tot atâ
tea puncte concrete ale progra
mului activității viitoare.

Nimic însă din toate astea nu 
se regăsește în el. întrecerea 
utecistă. despre care numai unul 
dintre vorbitori discutase aproa
pe un sfert de ceas, e și ea tre
cută sub totală tăcere. Nici un 
cuvânt. absolut nici unul care să 
o amintească cel puțin simbolic,

nu se găsește în program. Cînd 
criticase aspru fostul birou al or
ganizației pentru că nu oferise 
adunării nici o bază de discuție 
despre întrecerea utecistă. Va
lentin Mărăcineanu atrăsese aten
ția și asupra necesității stabilirii 
unor obiective concrete pentru 
perioada viitoare. Dar, vorba 
proverbului, el a vorbit, el a au
zit și ca el toți ceilalți. Locțiito
rul de secretar al comitetului 
U.T.C. pe uzină, care conducea, 
lucrările adunării, era atît de 
dezinteresat față de tot ce se 
discuta în sală incit nici umbra 
de program la care mă refeream 
la început nu a mai supus-o 
spre aprobare uteciștilor. Doar 
după ce s-a terminat adunarea a 
pronunțat și el cuvîntul program 
cînd i s-a adresat noului secre
tar :

— Deocamdată ia hîrtiile as
tea în primire. Asta e darea de 
seamă a vechiului birou și ăsta 
e noul program.

Hîrtii, într-adevăr hîrtii. Pen
tru ca ele să capete valoare, 
există o singură soluție: prima 
adunare generală să pună în 
dezbatere îmbunătățirea, (dacă se 
poate spune așa) actualului pro
gram. Altfel, din tot ce s-a dis
cutat în adunarea de dare de 
seamă și alegeri, noului birou al 
organizației U.T.C. nu-i revine 
nimic concret de urmărit și înde
plinit pentru activitatea viitoare. 
Competenței cu care au discutat 
uteciștii trebuie să-i răspundă tot 
prin competență actualul birou.

N. COȘOVEANU

Constituția Republicii Socia
liste România consfințește ca o 
datorie sacră pentru toți cetă
țenii obligația de a se pregăti 
pentru apărarea patriei, fie 
sub forma îndeplinirii! ser
viciului militar obligatoriu, fie 
sub alte forme : gărzi patriotice, 
formații de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei etc. 
Organizarea apărării naționale a 
Republicii Socialiste România, 
care privește pregătirea popu
lației. a teritoriului și a eco
nomiei naționale pentru apăra
re. constituie obiectul de regle
mentare al Legii nr. 14/1972. în 
cele ce urmează, răspunzînd co
respondenților noștri, ne vom 
referi la unele drepturi și obli
gații ce revin acelor _ cetățeni 
care-și îndeplinesc serviciul mi
litar obligatoriu ca militari în 
termen, drepturi și obligații con
sacrate în legea sus-menționată 
sau în alte acte normative.

Potrivit art. 72 din Codul 
Muncii pentru persoanele înca
drate în muncă, care sînt che
mate să-și satisfacă serviciul 
militar, contractul de muncă se 
menține. Din împrejurarea că, 
principalele efecte ale contract 
tului de muncă se mențin de
curg o serie de consecințe :

— perioada de satisfacere a 
serviciului militar intră în cal
culul vechimi: neîntrerupte în 
aceeași unitate (art. 72. alin,, 1, 
Codul muncii) ; — angajhții
chemați pentru îndeplinirea 
serviciului militar au dreptul 
să. primească de la organizația 
socialistă ai căror salariați sint 
compensația în bani a concediu
lui de odihnă neefectuat (art. 19 
alin. 1, lit. c, Legea nr. 26/1967 
privind concediul de odihnă al 
angajaților). Dacă recruții nu 
au fost încorporați, au fost lă- 
sați la vatră sau au fost tre-

cuți în rezervă, compensația in 
bani pentru concediul de odih
nă neefectuat se reține din sa
lariul acestora, in trei rate lu
nare, urmînd a li se acorda con
cediul de odihnă în natură, sub 
condiția, însă, de a se fi reîn
tors în unitatea ai căror anga
jați sint pină la 1 decembrie al 
anului calendaristic la care au 
fost chemați la încorporare, 
(art. 81, alin. 5, Legea nr. 
14/1972).

Potrivit art. 1 lit. f din De
cretul nr. 285/1960 privind acor
darea alocației de stat pentru 
copii, militarii in termen sînt în
dreptățiți să primească alocația 
de stat pentru copii. Dacă înain
te de incorporare militarii în 
termen au avut calitatea de an
gajați, plata alocației se face de 
către organizația socialistă la 
care au lucrat, dar numai atunci 
cînd soțiile nu sînt salariate. 
Pentru acei militari în termen 
care la data încorporării nu be
neficiau de alocație, plata alo
cației de stat se face prin cen
trele militare.

Militarii în termen au drep
tul să primească ajutoare, în 
caz de deces al soției, copiilor 
sau al unui alt membru de fa
milie aflat în întreținerea lor 
înainte de încorporare, în cuan
tumul stabilit prin lege pentru 
salariații din organizațiile so
cialiste de stat. Aceste ajutoare 
se plătesc de organizațiile so
cialiste pentru cei care înainte 
de încorporare aveau calitatea 
de salariat, ori de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare locale, pentru cei care nu 
au avut această calitate (art. 78. 
alin. 1 și 2, Legea 14/1972).

Menționăm că în cazul satis
facerii serviciului militar de că
tre o persoană care a urmat o 
școală sau un curs de calificare

ori perfecționare cu scoatere din 
producție și care deci au obli
gația, potrivit actului adițional 
ce -completează contractul de 
muncă, să se reîntoarcă în uni
tate după absolvirea școlii sau 
a cursului pentru a lucra un 
anumit număr de ani, durata 
serviciului militar nu intră în 
calculul timpului prevăzut în 
actul adițional. De exemplu, 
dacă recrutul trebuie să lu
creze in unitate cinci ani și pină 
la încorporare a prestat activi
tatea pe o durată de doi ani, 
după lăsarea la vatră mai are 
de efectuat, în aceeași unitate, 
trei ani de activitate. Această 
durată nu intră nici în calculul 
perioadei de stagiu stabilită 
pentru absolvenții repartizați în 
producție care au obligația 
efectuării unui asemenea sta
giu.

Pentru ca răspunsul nostru 
să fie complet trebuie să amin
tim și dispozițiile art. 76 din 
Legea nr. 14/1972 potrivit că
rora militarii în termen lăsați la 
vatră ori trecuți in rezervă 
sint obligați să se prezinte la 
locurile de muncă în termen de 
15 zile de la data lăsării lor la 
vatră ori a trecerii în rezervă, 
în cazul nerespectării, din vina 
lor, a obligației menționate, 
contractele de muncă ale celor 
in cauză pot fi desfăcute dis
ciplinar. în legătură cu acest 
aspect menționăm că Legea nr. 
14/1972 a abrogat, implicit, dis
poziția cuprinsă în ari. 27 alin. 
1. din Codul Muncii (Legea nr. 
10/1972) potrivit căreia : „cel 
în cauză (militarul in termen 
— n.n.) are obligația să revină 
la locul de muncă în termen de 
30 de zile de la satisfacerea ser
viciului militar".

VIOREL CIOBAN U

Oricît m-aș stră
dui, nu pot deloc 
să-l înțeleg. Și cum 
de multe ori ne 
grăbim să respin
gem cteea ce nu în
țelegem, nu-mi ră- 
mîne nici mie alt
ceva de făcut. Eu 
însă am cel puțin, o 
explicație, sau mă
car o justificare, 
pentru că îmi dau 
toată silința să pri
cep, ‘ am deci o 
bunăvoință care 
nu-mi poate fi pusă 
la îndoială — dar 
degeaba. întâlnirile 
dintre noi devin din 
ce în ce mai des 
prilejuri de neînțe
legeri șv nemulțu
miri reciproce.

Ca să mă fac mai 
bine înțeles, Sîntem 
un grup de prieteni 
care ne vedem din 
cînd în cînd, de 
două sau de trei ori 
pe săptămînă, la 
unul sau altul din 
noi, cu gindul de a 
ne întreba ce mai 
facem, fără să fim 
neapărat obligați să 
ne și răspundem. De 
altfel, uneori nici nu 
ne mai întrebăm 
nimic pentru că nu 
găsim pur și sim
plu timp pentru 
asta. Ne așezăm în 
jurul mesei și dăm 
drumul la o partidă 
de bridge. Sau des
chidem televizorul 
și ne uităm la un 
meci, la o emisiune 
de varietăți, la un 
„Mannix". Sau pă
lăvrăgim despre tot 
felul de fleacuri din 
cele care alcătuiesc 
necazurile vieții zil
nice. Așa ne petre
cem adeseori serile. 
Ziua, bineînțeles, a- 
vem de lucru.

Cînd pun însă 
mina pe telefon ca 
să-l invit și pe el 
primul răspuns pe 
care îl primesc ab
solut de fiecare 

. dată este un refuz 
categoric. „Nu, zice,

mîine nu pot". 
„Ești îngrozitor de 
ocupat ? , îl întreb 
eu, amabil și gata 
nu numai să-i ac
cept scuza, ci să i-o 
și ofer. Insă el mi-o 
întoarce sec: „Da, 
am bilete la tea
tru". Și din cauza 
lui sîntem nevoiți 
să amînăm întâlni
rea pe 
Poimîine 
tr-adevăr, 
pentru 
■obrăznicia să 
tinda că se 
două zile la rînd la 
teatru, însă apare 
pe ușă întotdeau
na cu o figură în
cruntată, ca sub o 
insuportabilă durere 
de măsele, și mereu 
are în priviri a- 
ceeași întrebare; 
„Ce mai vreți ?" 
Uneori ne-o și trân
tește de-a dreptul, 
azvîrlmd-o brutal 
printre cărțile deja 
pregătite pentru 
bridge, însă noi nu 
i-o luăm în nume 
de rău. 11 știm 
cîrcotaș și mereu 
pus pe ceartă, ca 
și cum s-ar lua de 
piept cu toată lu
mea și cu el însuși.

Cîteodată ne vi
ne ideea să ne 
mai plîngem și de 
criza de timp. E lâ 
modă acum și de 
fapt nu-i nici mă
car o modă, ci o 
realitate incontesta
bilă. El însă parcă 
abia așteaptă un 
astfel de subiect. 
Izbucnește: „Nu
există criză de timp. 
Există doar criză de 
organizare". Pe ur
mă tace. I se pare 
poate că și așa a 
vorbit prea mult. 
Eu sau altul din 
noi încercăm să-l 
lămurim că 
dreptate. Să-i 
tăm că o dată ce 
muncim toată ziua, 
adică într-adevăr 
toată ziua, iar seara 1

poimîine. 
vine,

F 
că

în
ot, 

n-are 
pre- 

duce

n-are 
ară-

sîntem la fel de 
ocupați cu întâlni
rile noastre, nu prea 
mai avem ce orga
niza. Nu ne mai ră- 
mîne chiar nimic 
pentru ceea ce în
țelege el prin or- 
ga-ni-za-re.

„Nu-i adevărat!", 
catadixește el să ex
plice mai pe larg. 
..rr"brid- 
ge-til. Timp pier
dut". Și tace iarăși. 
Și se vede după 
mutra lui supărata 
că nu înțelege că 
am și eu dreptul, 
după o zi de mun
că, sa mă re-la-xez, 
să mă cle-co-nec- 
tez. Eu, adică, tre
buie să-l înțeleg pe 
el, însă el nu se 
simte deloc dator 
să fie mai îngădui
tor. „Dar televizo
rul ?“ ne-a întrebat 
într-o seară". De ce 
vă zgîiți la el ptnă 
la miezul nopții ?". 
La care eu i-am 
răspuns cu o între
bare ce mi s-a pă
rut plină de bun 
simț; „Atunci de 
ce l-am mai cum
părat ? A oftat, 
și-a trecut pal
ma peste frunte, a 
oftat încă o dată, 
și într-un târziu a 
binevoit să adauge : 
„Eu unul n-am. Nu 
vreau să-mi cum
păr*'. „Țt-e teamă 
că n-ai să reziști și 
o să faci și tu la 
fel l-am apostro
fat eu inteligent. 
Atunci s-a supărat 
de-a binelea. N-a

s-a

simplu. Nici la te
lefon nu l-am mai 
găsit din ziua 
ceea.

Gestul său mi se 
pare însă cu totul 
inadmisibil. Dum
neavoastră ați ac
cepta să rătnineti 
fără partener la 
bridge ?

D. MATALA

„Uite, zice,

de-a binelea. 
zis nimic, însă 
îmbrăcat pur

a-

Lucrările agricole de toamnă
Culesul strugurilor

(Urmare din pag. I)

O CONDIȚIE ESENȚIALĂ:

RESPECTAREA DEMOCRAȚIEI
Prima parte a adunării, cea 

care analizase activitatea trecu
tă, propunîhdu-și să extragă 
concluzii viabile pentru c6a vii
toare, se încheiase. în adunarea 
de dare de seamă și alegeri a 
organizației U.T.C. nr. 7 „Sub- 
ansâmble" din cadrul secției a 
It-a mecanică a Uzinei de utilaj 
chimic „Grivița Roșie"', s-a tre
cut 1? punctul doi al ordinei de 
zi : alegerea • noului organ de 
conducere. Conform prevederi
lor statutare și instrucțiunilor, 
nominal și pe funcții. Iată însă 
că pentru funcția de secretar au 
existat două propuneri : prima, 
îl indica pe Ștefan Zamfir, loc
țiitor în fostul birou al organi
zației, iar a cloua propunea re
alegerea Iui Ion Grama, fostul 
secretar. Nu era totuși o surpri
ză. Lucrările adunării se referi
seră elogios la munca depusă de 
ei anterior. Uteciștii. în cadrul 
dezbaterilor. sublimaseră. de 
asemenea.- strînsa lor colaborare 
in tot cursul activității. Faptul 
că. în cele din urmă, au optat 
prin votul lor pentru soluția 
prin care cei doi își păstrau 
vechile funcții, reprezintă nu 
atît o necesară ierarhizare a 
aprecierii, ci mai mult expresia 
unei dorințe de . continuitate pe 
o linie ce se dovedise & da re
zultate în practică. Lucrurile 
s-au petrecut aidoma atunci 
eînd S-a trecut și la alegerea

responsabilului cu probleme 
culturale, sport și turism. între 
două propuneri prezentate, ute
ciștii l-au ales în cele din urmă 
pe Vasile Iancu, un tînăr cunos
cut ea iubitor de sport și care 
și-a manifestat calitățile de bun

UZINA DE 
UTILAJ CHIMIC 

„GRIVIȚA ROȘIE"

organizator cu ocazia întreceri
lor sportive ce au avut loc în 
trecut. Atmosfera profund de
mocratică în care s-au desfășu
rat alegerile făcuse ca aceste 
propuneri duble, pentru aceeași 
funcție. să constituie în fapt 
obiectul unei dezbateri implici
te asupra calităților celor pro
puși. opțiunile organizației con
ducând la alegerea unui’ birou 
într-adevăr reprezentativ.

în același timp și în aceeași 
uzină, s-a desfășurat și adu
narea organizației U.T.C. nr. 17 
..Sculărie“. Este cea mai mare 
organizație — mi-a spus Petre 
Nicolau. membru ăl comitetului 
U.T.C pe întreprindere, care a

condus adunarea — avînd a- 
proape 150 de membri". Soluția 
la care s-a apelat aici, motivată 
de mărimea organizației și de 
faptul că tinerii lucrează în 
două secții diferite n-a fost 
însă nicidecum aceea de a se 
constitui, așa cum era mai fi
resc. două organizații cu un nu
măr mai mic de membri, ci o 
alta, de-a dreptul nestatutară : 
alegerea unei comisii de propu
neri. procedeu nedemocratic în 
acest caz. „Nu putem lăsa să 
propună fiecare pe cine o fi și 
să ne dea peste cap adunarea — 
a continuat Petre Nicolau — 
așa că ne-am orientat noi asu
pra celor mai buni tineri". Care 
..noi" ? Această curioasă optică 
a făcut ca în adunare să se 
audă murmure nemulțumite, 
despre anumite „aranjamente", 
murmure calificate însă a 
âperține unor ..tulburenți". Nu 
punem în discuție calitățile ce
lor aleși, acesta fiind un atribut 
suveran al adunării generale, ci 
modul nedemocratic în care s-a 
procedat aici. Neîncrederea 
strecurată astfel încă de la 
început în rîndurile membrilor 
organizației nu este în nici un 
caz de bun augur pentru activi
tatea viitoare $i aceasta, pen
tru că aici a fost ignorat atît 
spiritul, cit și litera instrucțiu
nilor privind alegerile.

MARIAN GRTGORE

diții a culesului. Avem o ade
vărată armată de muncitori care 
se află in vii de dimineața pină 
seara.Din cei 400 de oameni care 
lucrează la ferma nr. 8, 300 sînt 
elevi. Unele licee din. Blaj și-au 
trimis aici aproape toate efecti
vele de care dispun, inclusiv ca
drele didactice.

— în cele două săptămini de 
activitate, ne-a informat profe
sorul loan Bobițan, directorul 
liceului pedagogic prezent la 
muncă alături de elevi, am re
coltat î60 000 kg de struguri, cu 
mult mai mult decît prevăzu
sem. , , .

— Nici cei de la Liceul ..Iacob 
Mureșeanu“ nu se lasă mai pre
jos ! i-a atras atenția șeful fer
mei. Pînă azi (15 octombrie) ei 
au realizat 140 000 kg. Mica di
ferență se datorește vîrstei : 
aceștia sînt mai mici dar la fel 
de harnici.

Referi ndu-mă la ambele li
cee, recunoaștem cu toată sin
ceritatea că elevii aul, o contri
buție hotărîtoare la recoltat. Nu 
știu ce ne-am fi făcut fără a- 
jutorul lor.

Urmărim activitatea celor 300 
de elevi care au luat în stăpî- 
nire via. Nu trebuie să vizi
tezi rîndurile pentru a vedea 
randamentul fiecăruia. Acest lu
cru se observă stînd lingă re
morca încărcată cu buți. Fie
care clasă are vasul ei. îneît se 
poate verifica ușor cît Reali
zează. Se vede și cine rămine 
in urmă. întrecerea devenind 
mai îndîrjită.

— Era să ne-o ia înainte anul 
al treilea, ne-a declarat Maria 
Paștiu din anul al IV-lea. dar 
ne-am sesizat la timp. Așa că 
fruntași pe ziua de azi tot noi 
Sîntem.

Chiar dacă cei mai mari își 
sunraevaluează meritele, tre
buie însă să recunoaștem că 
„nădejdea ne-o punem în pri
mul rînd în elevi".

QH333
Pe Dealul Oltului. în perime

trul stațiunii experimentale 
Drăgășani unde recoltatul stru
gurilor se apropie de sfîrșit, 
elevii anului II A horticultura 
de la Liceul agricol se întrec 
cu colegii lor din anul IV aflați

în punctul Dima. N-am stabilit 
care a ciștigat (fiecare, de am
bele părți, realizează în jur de 
40 găleți sau lădițe cu struguri) 
dar știu că teascurile moderne 
ale stațiunii au funcționat ne
întrerupt, mînuite de alți 30 de 
elevi din anul V.

— în cursul anului și în pe
rioada recoltării, explică tovară
șa profesoară Maria Preda, ele
vii s-au ocupat de procesul teh
nologic lucrind prin rotație, de 
la cules pînă la descărcarea 
strugurilor din bene cu ajutorul 
macaralei dirijată de la tabloul 
de comandă și mai departe la 
presă, la transportatul tescovi
nei, la pompe, la micro-vinifica- 
ție, unde se face o prelucrare 
manuală în vederea experien
țelor din laboratorul de vinifi- 
cație. Maistrul Ilie Dumitru 
s-ă arătat mulțumit de seriozita
tea și precizia cu care lucrează 
elevii, integrați atît de ușor in 
procesul de producție.

La ferma Spîrleni n-am avut 
de ales. A trebuit să-i vedem la 
lucru în primul rînd pe cei 106 
elevi de la Liceul economic Rm. 
Vîlcea, aflați la cules în punctul 
Negropița. Aici a fost organi
zată una din cele mai mari 
tabere... ale culesului. Pentru o 
mai... economică folosire a 
timpului extrem de favorabil, 
aici se lucrează zi-lumină. Așa 
cum ne informa eleva Mari- 
lena Băjan. s-a hotărît să 
fie scurtata și pauza de masă. 
Am reținut multe aspecte le
gate de serile minunate de 
petrecere în tabăra din pod
gorii. impresii de muncă 
etc. N-am fost de acord cu ab
sența unui cadru sanitar pentru 
a acorda asistența corespunză
toare (rnai mulți elevi s-au îm
bolnăvit). sau pentru a supra
veghea igiena bucătăriei (nu 
tocmai de neglijat și în ordine 
în acest loc). Âr fi fost- mai 
bine, credem, ca între cadrele 
didactice care îi însoțesc să fie 
și o tovarășă nrofesoară, pentru 
că aici lucrează peste 60 de fete. 
Strugurii expediați' de la Spîr
leni de către elevii amintiți mai 
sus. ca și de colegii lor mai 
mici de la școala generală din 
Gușoienî sau de ucenicii de la 
mase plastice Drăgășani. sau 
din zonele apropiate, iau drumul 
mustului spre centrul Măgureni. 
Zilnic peste 80 de tone. Cu a- 
cest prilej am aflat de la ingi
nera Nicolăița Udrea că ferma 
Măgureni și-a realizat încă de 
la 5 ale lunii în curs planul de 
fructe și struguri.

VASILE RAVESCU

La I.A.S. Ciulnita, combinele lucrează zi-lumină la recoltatul 
porumbului

Foto: V. TANASOFF

Se culege bumbacul
Cîmpul pare acoperit de o 

ninsoare timpurie.... Sîntem în 
Bărăgan, la I.A.S. DAimul Sub
țire, și de jur împrejur — aflu 
că este vorba de 50 hectare — 
cultură de' bumbac. Capsulele, 
ajunse la maturitate, lasă să iasă 
la lumină mirificul fir... E plină 
campanie, iar culegătorii adaugă, 
cu fiecare oră de lucru, alți și 
alți baloți în stiva de sub șopro
nul special amenaiat. „E al doi
lea au de.. bumbac, la noi, ni 
se destăinuia Ion Mateiaș, șeful 
fermei nr. 8 ; despre o experien
ță încă nu putem vorbi, dar des
pre o autodepășire în ce pri
vește producția, da 1 Semănat la 
timp și într-un teren mai bine 
pregătit, întreținut prin lucrări 
aplicate atunci cînd trebuia, 
bumbacul a produs anul acesta 
cam cu o treime mai mult de
cît anul trecut. Superior este, de 
asemenea, și din punct de vede
re calitativ. Snerăm într-un vreț 
minim de 10—11 lei pe kilo
gram"...

în ziua aceea, a opta de ac
tivitate la recoltat, se strîngeau 
capsulele ajunse la maturitate în 
a doua fază. Am urmărit : cel 
puțin două — trei capsule la 
f-ecare plantă. Destul de bine, 
deși soiul Trachia luat aici în 
cultură, nu se anunță a fi de 
prea mare perspectivă ; e prea

tardiv. Lucrau salarrațiî între
prinderii si elevii Școlii generale 
nr. 8 Călărași. între culegători 
se află și mecanizatorii Stelian 
Țifrea și Gheorghe Pigui, care, 
încheind semănatul griului și a- 
răturile de toamnă pe suprafețe
le ce le-au fost repartizate, par
ticipă direct la executarea lucră
rii pe bună dreptate apreciata 
..de bilanț14 în cazul bumbacu
lui. Luorînd în acord global a- 
ceastă suprafață, ca permanent 
pe timpul semănatului și al apli
cării muncilor acum veghează ca 
pînă la ultimul gram noua re
coltă să fie adunată și evidenția
tă. prin cîntăriri. în bilanțul uni
tății. Este o probă a competen
ței lor profesionale, criteriul esen
țial în aprecierea și retribuirea 
muncii.

în general, ritmul de lucru este 
superior prevederilor inițiale — 
în acest sens un rol imDortant 
avînd elevii care-i sprijină pe 
lucrătorii I.A.S. Zilnic se adună 
recolta ajunsă la maturitate de 
pe minimum zece hectare. Se a- 
nreciază că, cel mai tîrziu pînă 
la sfîrșitul acestei luni, întreaga 
producție de bumbac de pe cele 
50 hectare cultivate la I.A.S. 
Drumul Subțire va fi depozitată.

GH. FEC1ORU

(Urmarg din pag. I)

despre care se știe ci „înde
obște, Brăila este port la Du
năre".

Aflu că Nechifor a termi
nat școala profesională, a. 
terminat și liceul seral, acum 
este sudor. într-o hală uriașă 
unde mai sînt ca el cîteva 
zeci.

N-tm să transcriu părerile 
lui în legătură cu orașul, eu 
„adaptarea la mediul urban" 
(mă documentam pentru un 
reportaj pe această temă la 
Uzinele „Progresul"), nu pen
tru că ar fi lipsite de interes, 
dimpotrivă, sînt de o logică 
și subtilitate remarcabilă dar 
altul este obiectul riridurilor 
de față. Ion Neehifor a fost 
sudor. Acum este elev în 
anul al Il-lea la școala de 
arhitectură din București, 
primul an l-a promovat cu 
una dintre cele mai mari me-

SUDORUL
dii obținute, și, pe timpul 
văcănței, a venit să lucreze 
în uzină.

Din discuție n-ar fi reieșit 
că e strîmtorat cu banii. 
„Nu-i vorba de asta, îmi 
spune unul din maiștrii sec
ției unde lucrează „arhitec
tul nostru": Neehifor are 
bursă, să nu-i uitam nici fa
milia".

S-ar putea să aibă nevoie 
și de bani. Sa admitem, for- 
țînd nota, că a venit doar 
pentru bani deși putea rămi
ne să cî.știge, ceva mai mult, 
la institutul unde a făcut 
practică. Dar el s-a întors la 
uzină, unde a lucrat o lună 
și jumătate ca sudor, deși 
nici uzina nu i-ar fi refuzat 
o planșetă la serviciul de 
ptoieciări.

Care-i „misterul", atunci ?
Dintr-o sută de tineri în 

situația lui, o sută cincizeci 
ar fi spus, n-ar fi avut nici 
uh motiv să facă altfel, că 
acum sînt la școala de arhi
tectură din București, unii 
poate „telegrafiau" sec: la
„arhitectură". Neehifor a
spus că este sudor, n-a vor
bit < despre „brățara lui de
aur", n-a povestit cu expre
sii de împrumut „cît de 
spectaculos se topește elec
trodul în masa uriașă a agre
gatelor sau mașinilor sau..." 
A spus, doar, că aici, în uzi
nă, mai are de învățat de la 
tovarășii săi, în preajma lor 
se simte bine.

îi invidiez prietenii și mi-aș 
dori să locuiesc sub un aco
periș sprijinit pe cărămizi 
„sudate" de mina lui.
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Centralelor
le revine roiul

decisiv

nouluilipsesc reviste!
știință-învăță-

măcar

UN EXEMPLU DIN

Mircea Mihăilescu, 
de șef serviciu la

ni 
care

CENTRELE DE DOCUMENTARE 
TIND UNEORI SA DEVINĂ SIM
PLE DEPOZITE DE PUBLICAȚII

să 
reduc-

asi- 
p re
pro

bi

se 
etc. 

de a 
pro- 
legi-

de experiență, 
documentația 
obligativitatea

cu diapozitive 
ar fi cel al 
al construc- 
deschid ex-

sînt și producătoare,

muncitorilor și

nu numai consuma

Cînd uzinele uită că

Din 1964. anul înființării 
sale, pînă în prezent, Centrul 
de documentare și publicații

în introducerea

TEHNOLOGII MODERNE, PRODUSE COMPETITIVE

V 
I 
I

ț 
î

1 
î 
î 
î 
î
V 
î 
s 
I I.

M-am aflat de curînd în mijlocul unui colectiv de tineri spe
cialiști, a căror preocupare principală era modernizarea proce
sului de producție în toate componentele sale : adoptarea tehnolo
giilor celor mai eficiente, îmbunătățirea caracteristicilor utila
jelor. asimilarea unor produse noi, îmbunătățirea calității celor 
..tradiționale'1. Tinerii despre care vorbesc se aflau oarecum 
izolați, lucrători în singura fabrică deja construită, dintr-o vii
toare mare platformă industrială. Erau dornici, deci, mai mult ca 
alții, să afle, să știe cu exactitate ce s-a mai realizat prin alte 
părți. „Noi aici ne zbatem, imi spunea unul dintre tinerii specia
liști. să facem un dispozitiv necesar unui utilaj oarecare ; con
ceperea și realizarea lui ne ia un anume timp și citeodală nici 
rezultatele nu sint formidabile. Peste o vreme aflăm, absolut 
întimplător, că dispozitivul respectiv s-a realizat de mult și că 
economiile ante și postcalculate se ridică la nu știu cîtc sute 
dc mii de lei. S-ar putea spune că în felul acesta cîștigăm ex
periență și că vom învăța din propriile greșeli. Dar, se mai poate 
spune și că pierdem un timp prețios, în care am putea realiza 
unicate specifice întreprinderii noastre și că putem să învățăm 
și din experiența altora".

Observația e justă și, din păcate, nu e singulară. Desigur 
nu se poate spune că experiența pozitivă nu este deloc gene
ralizată, că inovațiile, raționalizările și metodele noi de lucru

sini folosite întotdeauna în cerc restrîns. Pentru a întări cele 
spuse, vom da și cîteva exemple : impregnarea bobinelor cu un 
lac special la Electromagnetica s-a realizat după o tehnologie 
elaborată de U.M.E.B. ; tehnologia de corecție longitudinală a 
profilului roților dințate, stabilită Ia 23 August, se aplică la 
I.M.U.A.B. : tratamentul termic cu rezistori românești, conce
put la Grivița. a fost aplicat la I.U.C. ‘Ploiești și pină ia sfîr- 
situl anului va fi utilizat în toate întreprinderile C.I.U.T.C.M 
cu o eficiență economică de peste 10 milioane anual.

Mai sint însă și cazuri cind unitățile economice nu au cunoș
tință de existența unor tehnologii moderne folosite, chiar atunci 
cind fac parte din aceeași centrală, sau se găsesc pe aceeași 
platformă industrială. Uneori noutățile de peste hotare pătrund 
mai ușor în practica unor uzine decît îmbunătățirile tehnologice 
care au la bază o concepție originală românească și nu solicită 
eforturi valutare, demersuri speciale, etc. Există desigur o mul
țime de instituții, sectoare și servicii care se ocupă, la toate 
nivelele, de răspîndirea experienței valoroase din și în interiorul 
țării, insă uneori, din motive diferite, eforturile lor nu-și ating 
țelul.

Dc ce toată această situație ? Vom încerca prin prezenta pa
gină să găsim un răspuns.
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EXPERIMENTATĂ IN MIC LA NIVELUL MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI, ACȚIUNEA DE MO
DERNIZARE A TEHNOLOGIILOR Șl PRODU- 
SELOR PENTRU A FI CU ADEVĂRAT EFICI
ENTĂ TREBUIE SA CUPRINDĂ ÎNTREG TE- 
RITORIUL TĂRII. ESTE NECESAR SĂ SE ALCĂ
TUIASCĂ UN SISTEM INFORMAȚIONAL 
ELASTIC Șl OPERATIV CARE SA POATĂ PRE
ZENTA, IN ORICE CLIPĂ, CE METODOLOGII 
SAU TEHNOLOGII DEȚIN SUPREMAȚIA EFI
CIENȚEI ECONOMICE, CE PRODUSE ADUC 
ECONOMIILE CELE MAI ÎNSEMNATE Șl IN- 
SUMEAZA CALITĂȚILE CELE MAI APRECIATE.

Cum popularizați n 
experiența pozitivă!

Fotografie : GH. CUCU

0 acțiune energică, 
operativă, care poate fi u

In urma unei analize 
treprinse într-un mare 
măr de întreprinderi bticu- 
reștene, Comitetul munici
pal de partid a inițiat o ac
țiune vastă pentru îmbu
nătățirea continuă a tehnolo
giilor folosite în unitățile in
dustriale ale Capitalei, pen
tru introducerea în fabrica
ție a unor produse noi, com
petitive.

L-am rugat pe tovarășul 
Ion Gheorgbe Carabogdan, 
șeful secției 
mint al C.M.P.B., să ne ex
pună, în linii mari, în ce 
a constat acțiunea întreprin
să în scopul popularizării 
experienței obținute.

— In fiecare unitate pro
ductivă s-a alcătuit o comisie 
de produse și tehnologii noi, 
formată din muncitori de 
înaltă calificare, ingineri (fi 
tehnicieni din sectoarele de 
concepție, proiectanți și cer
cetători, cadre universitare. 
Iată cîteva dintre sarcinile ce 
le-au fost încredințate : in
ventarierea tehnologiilor de
pășite, existente încă în uni
tăți ; stabilirea termenelor și 
măsurilor de îmbunătățire; 
inventarierea tehnologiilor 
superioare și stabilirea posi
bilităților de generalizare în 
alte întreprinderi; inventari
erea S.D.V.-urilor neutiliza
te și analizarea posibilități
lor de refolosire a lor.

Comisiile au mai primit 
drept sarcină alcătuirea unor 
planuri concrete de moder
nizare a tehnologiilor folosite 
și de asimilare a tehnologiilor 
noi.

In total, s-au stabilit so
luții privind asimilarea in pe
rioada 1973—1975 a unui
număr de 250 tehnologii noi 

aproape 1 000 produse noi, 
peste cele prevăzute inițial 
în plan.

— Vă rugăm să ne pre
zentați citeva dintre prime
le rezultate ale acțiunii.

— Studiul întreprins 
peste 30 de unități

în
econo

mice a evidențiat faptul că 
în primele trei luni de la 
aplicarea măsurilor preconi
zate, valoarea produselor 
noi sau reproiectate a repre
zentat 25,5 la sută din va
loarea producției globale rea
lizate. Mașinile, instala
țiile și utilajele realizate 
prin autodotare s-au ridicat 
la valoarea de 65 milioane 
lei. Din cele 48 de tehnolo
gii superioare care urmau să 
fie generalizate, s-au reali-

Răsfoim. împreună cu in
ginerul 
adjunct
I.N.I.D., t citeva broșuri cu 
înfățișare modestă, editate cu 
circa 10 ani în urmă : „Fișe 

(schimb de experiență), 
„Din experiența 

noastre**. „Metode
s.c. 
inovații", 
uzinelor _____  , ,,
avansate de muncă din ex 
periența 
maiștrilor**... Sînt doar o par
te dintre fostele preocupări 
ale I.D.T.-ului astăzi Insti
tut național de informare și 
documentare științifică și 
tehnică (I.N.I.D.).

La sistemul centralizării 
publicațiilor s-a renunțat în 
urmă- cu 5—6 ani. Volumul 
uriaș de noutăți de toate 
genurile, de la invenții pină 
la raționalizări, nu mai per
mit editarea de către un 
singur for a unor broșuri

zat 34 restul fiind în curs 
de asimilare.

Tot aici s-au înscris 
eforturile inovatorilor, 
au însumat în patru luni eco
nomii de peste 20 milioane 
lei. De asemenea, acțiu- 

a favorizat tendința
lei.
nea , _____ ______
de creștere a receptivității 
întreprinderilor față 
tivilatea științifică 
carea rezultatelor 
a cercetătorilor și 
lor universitare f„t 
rezolvarea problemelor 
ducției. Colaborarea 
I.C.P.E. și Electroaparataj a 
condus la economii însumînd 
cîteva milioane lei valută; 
I.M.G.B. și Vulcan au 
milat sau lucrează în 
zent la asimilarea a 11 r._ 
duse noi și modernizate, con
cepute de l.C.P.E.T.; peste 
200 de colective mixte, for
mate din specialiști din pro
ducție și cadre universitare, 
se ocupă, pe bază de con
tract, de rezolvarea unor pro
bleme de mare importanță 
pentru economia municipiu
lui. Valoarea contractelor în
cheiate prezintă o creștere de 
21 la sută, față de cele simi
lare din 1972.

— Care va fi etapa urmă
toare a acțiunii ?

— In toate întreprinderile 
industriale, organizațiile de 
partid conduc acțiunea de 
introducere în planul tehnic 
pe 1974 a celor mai valo
roase propuneri de produse 
și tehnologii noi. Continuă 
acțiunea de depistare a teh
nologiilor de vîrf — de da
ta aceasta din diverse între
prinderi din țară — prin in
termediul comitetelor de par
tid din ministere și se anali
zează posibilitățile de aplica
re în întreprinderile bucureș- 
tene.

Concomitent, în institutele 
de proiectare și cercetare, 
s-au organizat comisii care au 
drept scop includerea în pla
nul de perspectivă a temelor 
de cercetare pentru introdu
cerea de tehnologii noi în 
perioada 1976—1980.

— Ce rol au avut tinerii în 
acțiunea de popularizare a 
experienței pozitive ? ,

— Au făcut parte din co
misiile special organizate, 
alături de specialiștii cu ex
periență. Am dori ca ei să 
devină, fiecare la locul său de 
muncă, promotori ai noului, 
să preia, din proprie inițiati
vă, proiectarea sau executarea 
unora dintre produsele noi.

de ac- 
și apli- 

acesteia, 
cadre- 

față de 
pro- 
între

împărțite pe numeroase 
ramuri industriale. Munca* 
de depistare a datelor deve
nise anevoioasă, jar rezulta
tele ei erau, inevitabil, dic
tate de întîmplare. Ca ur
mare s-au creat 21 de centre

• Spre crearea unui sistem de circulație a informa
țiilor tehnice • Care este situația acum? • Uzinele 
trebuie să înțeleagă că nu sînt numai consuma
toare, ci și producătoare de informații • Unde se 
„înfundă44 noutatea tehnică?•Rolul centralelor este 
primordial • Se cere o legiferare a obligativității 
în transmiterea informațiilor • O experiență la 
București • Risipă de reviste
• Cum și unde poate fi creat un centru de „fișare44

a tuturor realizărilor?
Oficiul de documentare și pu

blicații tehnice al M.I.C.M.G. și 
M.I.C.M.U.E. depune de aproa
pe doi ani eforturi deosebite în 
scopul facilitării schimbului de 
experiență între unitățile con
structoare de mașini. Rubricilor 
speciale din cele 3 reviste edi
tate (consacrate tehnologiilor 
noi, invențiilor, inovațiilor, uti
lajelor unicat) considerate insu
ficiente li s-au alăturat două 
serii de cataloage. Unele cuprin- 
zînd produsele noi și altele uti
lajele unicat realizate prin au- 
toutilare. S-au publicat, pină în 
prezent. 9 în 1972 și 10 în 1973.

— Prin editarea cataloagelor 
amintite — precizează tovarășul 
Paul Joița, directorul oficiului 
— am ajuns aproape la zi 
numai cu prezentarea produse
lor și a utilajelor unicat. Nu am 
făcut același lucru pentru teh
nologii. Revistele publică ceva, 
dar prea puțin — in medie 50 
pe an din circa 1 000.

— Ce anume v-a împiedicat 
să editați și cataloagele pentru 
noile tehnologii ?

— Aceleași greutăți ca și pen
tru celelalte. Adică ceea ce noi 
numim „micile comodități lo
cale". Multe întreprinderi pre
tind să fie informate cu tot ceea 
ce s-a întreprins pe linia cău
tării soluțiilor tehnice originale 
și cu eficiență superioară din 
alte unități, dar nu concep să 
facă vreun efort ca propriile 
lor realizări să fie cunoscute și 
folosite de alte colective. Am 
primit un real ajutor din partea 
uzinei „7 Noiembrie" Craiova. 
„Rulmenți" Brașov și Birlad, 
„Uzina de mașini electrice" 
București. Dar atita timp cit nu 
va înțelege toată lumea că nu 
poți fi numai consumator de 
informații, ci trebuie să fii și 
producător, sistemul informațio
nal nu va funcționa perfect.

— Citeva exemple, vă rugăm.
— „Steagul roșu" sau „Trac

torul" Brașov au făcut foarte 
multe în problema autoutilării, 
într-un fel și-au „mobilat" din 
nou, numai prin soluții proprii, 
uzinele, însă nu înțeleg să-și 
popularizeze nici măcar frag-

mentar experiența. Alte între
prinderi, cum ar fi „Fabrica de 
elemente de automatizări", 
București sau „Neptun" Cîmpi- 
na, care ne-a împiedicat 
realizăm catalogul de 
toare, dau impresia că nu vor 
să-și popularizeze nici 
produsele de serie, deși proba
bil le execută ca să le vîndă !

— Ce soluție vedeți ?
— în sectorul construcțiilor

tehnice al industriei metalurgi
ce și-a stabilit cu precizie ma
tematică profilul fiecărei bro
șuri, fiecărui volum editat.

— Care considerați că este 
trăsătura dominantă a publica
țiilor editate de centru ?

— Faptul că se adresează 
unei categorii precise de cititori. 
Astfel, revista „Metalurgia" 
(conține articole scrise de spe-

toare de informații!
9

de mașini există un ordin al 
ministrului prin care toți tehno
logii șefi sînt obligați să sem
naleze noile tehnologii, pe baza 
cărora se întocmesc planurile 
de generalizare -în întreprinderi; 
se organizează demonstrații, 
schimburi 
multiplică 
Cred că 
furniza informații asupra 
priilor realizări ar trebui 
ferată.

cialiști în domeniu și una din
tre clauzele publicării este ca
racterul de noutate absolută) 
și Buletinele de informare do
cumentară pentru specialiști 
sînt adresate cadrelor ingine
rești. O serie a acestor buletine 
este destinată cadrelor cu pre
gătire medie și constituie biblio
grafie obligatorie la cursurile de 
ridicare a calificării. Un capitol 
aparte îl constituie publicațiile 
destinate cadrelor de conducere, 
conținînd metode noi. în special 
în domeniul organizării procese
lor de producție.

In plus, publicațiile noastre, 
sînt diversificate și pe cele 7 
meserii principale : oțelari, coc- 
sari, refractariști etc. Pentru a 
le asigura calitatea, ne-am al-

redactate de oameni cu pre
gătire tehnică într-un dome
niu oarecare, ci așteaptă date 
precise, selectate și prezen
tate, de specialiști din chiar 
domeniul respectiv. Centrele 
au acumulat în timpul care

me, casete, 
etc., altele, cum 
energeticei sau 
țiilor de mașini 
poziții anuale cu produse noi 
sau au un sistem de publi
cații foarte bine pus la punct.

CARE SE
MAI POT TRAGE ÎNVĂȚĂMINTE

de documentare și publicații 
tehnice subordonate ministe
relor. înființarea lor a fost 
dictată și de creșterea „pre
tențiilor" specialiștilor din 
diferite domenii, care, cum e 
și normal, nu se mai mulțu
mesc cu informații generale,

s-a scurs 'de la înființarea 
lor multă experiență și și-au 
conturat un anumit specific.

Astfel, centrul industriei 
ușoare și cel pentru arhitec
tură și sistematizare folosesc 
în special materiale docu
mentare audio-vizuale ; fii-

Am amintit însă de fosta 
activitate a I.D.T. nu numai 
pentru a demonstra că ,,cen
tralizarea" strîngerii și difu
zării noutăților nu mai este 
posibilă, ci și pentru că am 
descoperit, îngropată în arhi
vele sale o experiență valo

roasă din care s-ar mai putea 
trage învățăminte, cum ar fi : 
editarea în condiții necosti
sitoare a buletinelor de infor
mare (unele centre au ten
dința de a edita adevărate 
albume) : popularizarea noi
lor tehnologii, produse etc. 
— separat pentru specialiști 
cu pregătire superioară și 
cadre medii (în mod ciudat, 
tocmai informarea celor 
chemați să transpună în fapt 
modernizările este neglijată) ; 
cercetarea la fața locului a 
metodelor folosite de mun
citori, maiștri etc. și. in sfîr- 
șit, prezența pe prima filă a 
unor „instrucțiuni*" privind 
obligativitatea de a analiza 
posibilitățile de generalizare 
a experienței expuse și de 
stabilire a unor termene 
precise.

I

ț
(

cătuit o grupă de colaboratori 
printre cei mai buni specialiști 
din fiecare meserie și cu grade 
de pregătire diferite — maiștri, 
muncitori, ingineri...

— Cum vedeți perfecționarea 
sistemului de popularizare a 
experienței pozitive ?

— In ceea ce ne privește, în
cepem să edităm, ca și Centrul 
M.I.C.M.G.-ului, cataloage fără 
pretenții grafice, cu produse și 
tehnologii noi. în plus, consi
derăm că mai avem o sarcină : 
aceea de a edita, să le zicem 
manuale, sau lucrări de sinteză, 
în domenii foarte importante, 
dar restrînse, cum ar fi cocse- 
riile, de exemplu. Editura teh
nică nu poate scoate cărți în ti-* 
raje mici, dar ele sînt foarte 
necesare specialiștilor. Am și 
editat „îndrumătorul pentru 
laminatorii de țevi, de la lami- 
noarele la rece", alcătuit de ing. 
Matei Nicolae. de la uzinele „Re
publica", în circa 200 de exem
plare.

— Cînd ați expus planurile 
de viitor, ați subliniat „în ceea 
ce ne privește" ; cine mai are 
responsabilități ?

— în practica noastră intră 
și organizarea unor mese ro
tunde pe marile platforme in
dustriale. Și la Galați și la Re
șița și la Brașov, ni s-a ridicat ’ 
de către participant problema 
necunoașterii experienței colec
tivelor din celelalte centre me
talurgice. Or, toată această ex
periență a fost cuprinsă, siste
matic, de ani de zile, în tipări
turile noastre. Ele se înfundă în 
centrele de documentare — a- 
ceste „cenușerese" ale întreprin
derilor — unde, nepopularizate, 
se acoperă de praf în rafturi. 
Lanțul se rupe undeva, la nive
lul centralelor sau al întreprinde
rilor, și cele scrise nu ajung în
totdeauna la adevărații destina
tari — specialiștii din sectoar- 
rele de concepție și producție. 
Trebuie trasate atribuții precise 
nu numai celor care se ocupă 
de transmiterea informațiilor și 
de publicarea lor, ci și celor 
care au sarcina să Ie facă să a- 
jungă în mina celor vizați.

Dacă informarea asupra soluțiilor tehnice cu cea mai mare efi
ciență economică este sarcina — în primul rînd — a centrelor 
de documentare pe ramură, de „generalizarea" lor se ocupă— 
in special — centralele industriale.

Supremația lor în domeniu- este pe deplin îndreptățită — cu
prind întreprinderi asemănătoare ca profil, deci interesate de 
același gen de îmbunătățiri, au puteri de decizie asupra acestor, 
întreprinderi, dispun de un serviciu tehnic competent, care poa
te selecta și transmite ministerului, în vederea unei generalizări 
mai vaste, soluțiile cele mai interesante.

Centrala industrială de utilaj tehnologic, chimic și minier 
(C.I.U.T.C.M.), grefată pe uzinele Grivița, este prea cunoscută 
pentru a mai avea nevoie de noi prezentări. Generalizarea unei 
tehnologii in această centrală aduce beneficii de citeva milioane, 
sau zeci de milioane lei, cum s-a întîmplat recent cu aplicarea 
unui tratament termic original, folosit pentru prima oară pe 
șantierul combinatului de la Slobozia, sau cu noua metodă de 
execuție a fundurilor pentru recipiente, aparținînd I.U.C. Plo
iești.

— Adoptarea celor mai eficiente tehnologii, precizează tovară
șul G. Osaru, șeful serviciului tehnic, nu este o problemă lăsată 
la latitudinea specialiștilor din diverse secții, ci o sarcină de 
plan. Am început să aplicăm o metodă pe care de la începutul 
anului viitor o vom folosi sistematic — fiecare comandă este 
„defalcată", analizată operație cu operație, înainte cu 3—4 luni 
dc intrarea în producție, și se stabilesc tehnologiile cele mal 
eficiente. Alături de producția globală și marfă, am instituit 
o „filă de plan", care a fost generalizată pe tot ministerul, con
stituind obligația întreprinderilor de a ridica nivelul calitativ aJ 
producției.

— Ce alte metode veți mai folosi ?
— în trimestrul I al anului viitor vom introduce circa 130 de 

„tehnologii tipizate". Tn numeroasele întreprinderi ale centralei 
se fac la un moment dat aceleași lucruri, să zicem planșe, axe, 
tratamente termice etc., dar în fiecare unitate ele se execută 
intr-un alt mod, cu eficiențe deosebite. Am întocmit documen
tațiile pentru a aduce toate tehnologiile la un numitor comun, 
adică urmărim să tipizăm tehnologia cea mai eficientă. Odată 
cu ea. se va introduce bineînțeles și experiența cea mai nouă 
în domeniul respectiv. In cîteva dintre cele mai mari unități, 
I.U.C. Ploiești, I.U.C. Grivița și I.M.U.C. București, generaliza
rea celor mai noi tehnologii s-a concretizat în studiile pentru 
reorganizarea fluxurilor.

— Deci, toate îmbunătățirile, asimilările, etc. sint cuprinse în 
plan...

-— Așa și trebuie să fie. Avem, bineînțeles, și invenții și ino
vații. dar e știut, planul nu se face din inovațiile înregistrate 
la cabinetul tehnic, ci din analizări temeinice asupra posibilită
ților introducerii unor tehnologii noi, din programări 
riguroase.

★
Ne permitem^ să insistăm o clipă asupra problemei genera

lizării inovațiilor și invențiilor. Tn multe întreprinderi, ni s-a 
ridicat obiecția potrivit căreia invențiile nu pot fi generalizate, 
pentru că li s-ar pierde caracterul secret (obligatoriu), iar ino
vațiile, pentru că ar putea constitui ulterior invenții. Am soli
citat un răspuns autorizat tovarășei Elena Belivan, șefă dc sector 
la Oficiul dc stat pentru invenții și mărci :

— Generalizarea nu este oprită — prin informări cu caracter 
intern — în cadrul unei centrale sau minister, atît invențiile 
cit și inovațiile pot fi aduse la cunoștința celor interesați și 
aplicate. întreprinderile respective pot asigura caracterul secret 
al anumitor lucrări. Acordarea unui brevet durează aproximativ 
2 ani, iar publicarea prin centre a invențiilor aprobate, durează 
și ea... Superioritatea centralelor trebuie să constea tocmai 
în operativitatea cu care pot să acționeze. O centrală mare nu 
are mai mult de 200 de inovații generalizabile, pe an ; calea 
întortocheată a publicării prin centre, poate fi mult scurtată prin 
multiplicări la xerox. Este știut că fiecare zi ciștigată echiva
lează adesea cu economii de mii de Iei.

După cum s-a putut observa, publicații care sâ popularizeze experiența pozitiva exista, 'Chiar 
prea multe am spune, editate de la întreprindere pină la minister, de centre de documentare sau 
de diverse organe locale. O parte poartă girul unor specialiști cu experiența și sînt cu adevărat 
utile. Celelalte nu au un scop bine stabilit, oscilează între elogii și scheme tehnice, au coperte color și 
sint însoțite de fotografii mai mult sau mai puțin inutile. Credem câ s-ar putea face puțină ordine 
și în acest domeniu, adică să se stabilească cine și în ce scop va edita anumite broșuri^ buletine, 
ele. De dezorientarea produsă, de teancurile de publicații îngrămădite în rafturile bibliotecilor, „be
neficiază" tinerii specialiști, care în cele din urmă, dezamăgiți de diletantismul unor broșuri, răs
foite la întîmplare, le abandonează chiar și pe cele valoroase.

Repetăm, modalitățile de a informa asupra experienței pozitive nu lipsesc (mai puțin cele care 
ar permite o informare rapidă). Dacă generalizarea are loc cu greutate, aceasta se datorește in primul 
rind serviciilor tehnice din centrală și direcțiilor tehnice din ministere, care nu urmăresc sistematic 
și cu perseverență posibilitățile de aplicabilitate largă, mobilizarea tuturor forțelor, de la con
cepție la producție, care pot contribui la grăbirea însușirii tehnologiilor și produselor noi.

Din păcate însă eforturile unor ministere și centrale privind introducerea soluțiilor noi, eficiente, 
se orientează mai cu seamă asupra organizării de expoziții și editării unui numâr mult prea mare de 
publicații. Ceea ce este cu adevărat necesar este să se ia măsuri energice și operative pentru ca 
problema generalizării experienței pozitive să capete într-adevăr un sens practic, conc/et și 
aceasta la nivelul fiecărei întreprinderi, al fiecărei centrale, al fiecărui minister.

Pagină realizată de : MONICA ZVIRJINSCHI
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NE PREGĂTIM
PENTRU DESCHIDEREA

ÎNVĂTĂMÎNTULUI 
POLITIC U. T. C.

— Deschiderea învățamîntului 
politico-ideologic pentru tinerii 
din Odorhei, ne informa tovarășa 
Maria Marton, secretara cu pro
bleme de propagandă de la co
mitetul municipal U.T.C., a fost 
marcată de instruirea secretari
lor comitetelor U.T.C. din între- 
p rin (Ieri și instituții și de instrui
rea propagandiștilor. In perioada 
1973—1974 în municipiul nostru 
vor funcționa 81 de cercuri în 
organizațiile din unitățile eco
nomice și instituții și 118 cercuri 
în organizațiile din școli. Mo
mentul deschiderii anului de în- 
vățămînt a fost precedat de se
lecționarea propagandiștilor și 
formarea unui colectiv de lectori 
la nivel de municipiu care, cu 
sprijinul cabinetului de partid, 
vor îndruma întreaga activitate, 
vor întocmi materiale, vor răs
punde întrebărilor puse de ti
neri. Totodată, ei ne vor sprijini 
în acțiunea de instruire a propa
gandiștilor.

tnarmați Cu aceste prime infor
mații, ne-am deplasat în organi
zații, acolo unde de fapt se des
fășoară și trebuie să se desfă
șoare întreaga activitate U.T.C., 
deci și modalitățile de pregătire 
politica.

— Am fost propusă propa
gandistă la organizația de tineret 
a ucenicilor, se prezintă Ida 
Ambruș de la Fabrica de mobilă. 
Deși este pentru prima data cînd 
mi s-a încredințat o asemenea 
sarcină, în general știu ce am de 
făcut. Primul pas în această di
recție l-a constituit adunarea 
U.T.C. ținută imediat după in
struirea ce ni s-a făcut la comi
tetul municipal, în cadrul căreia 
am adus la cunoștința tinerilor 
cum se va desfășura învățămîn- 
tul politic în acest an, tematica 
lecțiilor. Ca modalitate de reali
zare am ales dezbaterea. Acum 
mă preocupă multiplicarea bi
bliografiei pe care vreau să o dau 
fiecărui cursant și procurarea 
materialelor bibliografice.

— La Fabrica de confecții vor 
funcționa în anul acesta 10 
cercuri, ne aduce la cunoștință 
Ilona Piros, secretara comite
tului U.T.C. Propagandiștii au 
fost instruiți Ia nivelul munici
piului iar datoria noastră, a 
comitetului U.T.C., este să ur
mărim cum se străduiesc să 
aplice indicațiile care li s-au 
dat. Am luat măsuri ca, îm
preună cu biblioteca, să asigu
răm materialele prevăzute in 
bibliografie.

Preocupări pentru deschide
rea învățamîntului politic, ma
terializate în popularizarea te
maticii, pregătirea bibliografi
ei și a unor materiale ajută
toare — planșe, diafilme, apa
rate audio-vizualfe — evidenția
ză și organizațiile de la „Teh- 
noutilaj”, cooperativele ..Voin
ța’4, , „încălțămintea”, de lă în
treprinderea de panificație și 
altele.

— Cred că organizația noastră 
este cea mai numeroasă din 
municipiu, mărturisește Eva 
Firtos, secretara comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de ață. 
Anul acesta vor participa la 
învățămintul politic aproape 
1 300 de tineri cuprinși în 19 
cercuri. Orientativ, propagandiș
tii împreună cu cursânții au și 
stabilit în afară de temele o-

(Urmare din pag. 1) 

desfășurare a practicii, îndato
riri și drepturi ale studentului, 
ca și obligații ale organizatori
lor față de ei, și terminînd cu 
aspectele legate de asigurarea 
asistenței tehnice la practică, 
de administrație etc. Nu tre
buie trasă de aici concluzia că 
sînt cerute cu orice chip tipare, 
încorsetări rigide, care să stăvi
lească inițiativa. Dimpotrivă, a 
fast lăsată la dispoziția facultă
ților și a întreprinderilor cola
boratoare o lpngă perioadă pen
tru a căuta și experimenta mo
dalități originale de practică.

Studenții, spre meritul lor, 
stimulați de A.S.C., au fost 
prezenți alături de școală și 
producție, ca parteneri de nă
dejde, și atunci cind a fost vor
ba de organizarea practicii. In 
fapt, atitudinea lor de partici
pare din ce în ce mai eficientă 
la tot ceea ce reprezintă viața 
de student, își află mobilul 
în cuvintele secretarului ge
neral al partidului. tova
rășul Nicolâe Ceaușescu : 
,.Eu am o mare încredere

studen- 
acționa 

nădejde
că tineretul român, 
fi mea noastră va
ca un sprijin de 
al partidului in toate domeniile 
de activitate, inclusiv în perfec
ționarea învățamîntului”. Con
tribuțiile lor nu s-au lăsat aștep
tate. Pentru exemplificare, ne 
referim la inițiativa U.A.S.C.R., 
care, în anul universitar trecut, 
cu sprijinul M.E.I. a organizat 
două apreciate consfătuiri de 
lucru consacrate dezbaterilor
despre practica din învățămintul 
tehnic și respectiv din învăță
mântul universitar, reușind să 
întrunească factori de învăță
mînt — cadre didactice și stu- 
denți — și factori din producție 
și economie. Ca exemple pot fi 
folosite și numeroase adunări 
studențești care au pus pe prim 
plan problematica practicii în 
producție Și âu adus în fața fo
rurilor de învățămînt propuneri
utilizabile. Totul culminând, dacă

bligatorii și celelalte trei teme 
din tematica dată de C.C. al 
U.T.C. Ele corespund nivelului 
de pregătire a categoriei de ti
neri care compun o organizație 
sau alta dar acestea nu vor ră- 
mîne definitiv pentru că ne 
vom strădui să fim receptivi la 
toate evenimentele politice im
portante care vor avea loc 
pe parcurs.

Asigurarea eficienței învă
țământului politico-ideologic al 
tinerilor nu este la Odorheiul 
Secuiesc o preocupare» exclu
sivă a organizațiilor U.T.C. 
Preocupă deopotrivă organi
zațiile de partid, conducătorii de 
întreprinderi și instituții care în 
calitate de oameni politici sînt 
interesați să participe la for
marea și consolidarea concep
țiilor științifice despre lume și 
viață, sădirea sentimentelor de 
mândrie și răspundere pentru re
zultatele obținute în muncă, 
pentru tradițiile unității în care 
lucrează, pentru educarea tine
rilor salari ați în spiritul nor
melor vieții si muncii comuniș
tilor, ale eticii și echității so
cialiste.

— Activitatea școlii noas
tre. în afara celei de instruire, 
vizează, prin specificul ei, și e- 
ducația. Fiind un liceu pedago
gic, pregătim prin excelență e- 
ducatori, sublinia profesoara E- 
caterina Mageru, directoarea 
liceului. De aceea, spre deose
bire de anii trecuți cind propa
gandiștii erau selecționați în 
exclusivitate din rîndul cadre
lor didactice acum, pentru anii 
începători, s-au ales propagan
diști dintre elevii anilor mai 
mari. Antrenarea elevilor în 
calitate de propagandiști vizea
ză cultivarea responsabilităților 
politice care revin meseriei de 
educator, în accepțiunea cea 
mai largă a cuvântului. pe care 
o vor profesa. Ca formă de des
fășurare a învățămintului și la

ne putem exprima astfel, cu in
tervențiile auzite de la tribuna 
conferinței a IX-a a U.A.S.C.R. 
Punctul de plecare în dezbateri 
l-a constituit experiența, dar și 
proiectul de act normativ, 
privind organizarea și des
fășurarea practicii. Aprobarea 
de ansamblu a prevederi
lor conținute de proiect s-a 
bizuit pe aceea că, princi
piile generale, cadrul elaborat 
sînt corespunzătoare. In nici un 
caz, însă, nu trebuie ignorat 
faptul că au fost formulate su
ficiente sugestii și observate 
destule carențe. Și atunci, 
ca și mai tîrziu. a 
fost exprimată speranța că. 
proiectul de act normativ 
(H.C.M.) nu va intîrzia să fie 

PRACTICA STUDENȚEASCĂ
definitivat. Or. anul universitar 
a început de o lună și 
el nu se află încă pe masa de 
lucru a facultăților și întreprin
derilor colaboratoare. Poate a- 
părea paradoxală pledoaria pen
tru legiferare și stabilire a unor 
normative cînd învățămintul este 
de partea unui stil de lucru do
minat de mobilitate. împotriva 
tiparelor și uniformizării. Să ne 
gindim, totuși, că nu este po
trivit ca. în virtutea unei foarte 
bune metode. care permis
ie experimentul, să se accepte 
abuzul de încercări, de căutare.

în momentul de față, practica 
studenților și-a găsit un model, 
ajungîndu-se la o viziune de 
ansamblu în sensul obiectivelor 
pe care le urmărește, al eșalo
nării etapelor in timp, al moda
lităților de realizare și de asi
gurare a bazei materiale. Pen
tru anii I și II. modelul reco
mandă perseverarea pe linia 
practicii de atelier in incinta fa
cultății. ori, unde acestea nu 

noi s-a ales dezbaterea. Aceasta 
deoarece lecțiile au loc din 
două în două luni și există 
timp suficient ca tinerii să con
sulte o bibliografie corespun
zătoare. rămînînd ca în orele de 
dezbateri să se cristalizeze idei
le desprinse, unele aspecte ale 
realităților politice actuale

O îndrumare atentă din partea 
organizațiilor de partid, o strîn- 
să colaborare a conducerii șco
lii cu organele U.T.C. există și 
la liceul economic, liceul a- 
gricol. liceul D. Petru Groza și 
școala sanitară.

— Elevii noștri au o con
știință politică temeinică, re
levă profesorul Ștefan Pal, în
drumător U.T.C. la liceul Dr. 
Petru Groza. Se manifestă a- 
ceasta într-o angajare respon
sabilă la toate acțiunile inițiate 
de organizația U.T.C., la înde
plinirea sarcinii lor principale, 
învățătura. Poate faptul că din 
efectivul elevilor absolvenți ai 
anului trecut au reușit în învă
țământul superior peste 80 la 
sută este o dovadă a seriozității 
cu care se pregătesc pentru 
viață tinerii noștri, cum se 
străduiesc să aplice în viață 
normele de etică și echitate so
cialistă.

Discuțiile purtate cu propa
gandiști. secretari ai organiza
țiilor U.T.C., secretari ai orga
nizațiilor de partid reliefează 
o intensă preocupare pentru 
aplicarea în viață a programu
lui de educare a maselor sta
bilit de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971. Măsurile 
stabilite acum, înainte de înce
perea anului de învățămînt po
litic, confirmă acest lucru. Ele 
vor trebui respectate și îmbu
nătățite cu altele pe care expe
riența primelor dezbateri o va 
impune.

M. BORDA

există — în spații create stu
denților în întreprinderi. Prac
tica de atelier urmărește califi
carea într-o meserie. Pentru anii 
115. in structura modelului, prac
tica apare ca o etapă de' tranzi
ție : de la însușirea meseriilor 
ia activitatea de concepție, de 
proiectare, și este gindită tot ca 
b practică de atelier, dar cu sco
pul realizării de prototipuri și 
instalații destinate producției 
ori înzestrării laboratoarelor și 
atelierelor din institut. Urmează 
a treia etapă a practicii, și ul
tima — a anilor IV și V — pre
conizată ca o activitate predomi
nantă de concepție, nemijlocit 
legată de munca de cercetare a 
catedrelor, ă laboratoarelor din 
întreprinderi și institute de cer

cetări, ca o școală a primei lu
crări inginerești ; lucrarea de 
diplomă gindită ' pentru uzul 
producției și nu depusă între 
coperți frumos tipărite pentru 
nota finală a studenției.

Modelul stabilit acum nu are 
de ce să comporte schimbări 
fundamentale în momentul in 
care, peste cîțiva ani — nu 
mulți — vor intra în facultăți 
absolvenți deja formați la școala 
deprinderilor practice a atelieru
lui din liceu, precum și absol
venți ai liceelor de speciali
tate — liceu aflat într-o 
etapă de puternică dezvol
tare — care vor deține o me
serie însușită la nivel mediu. 
Trebuie deci prevăzut ce se va 
întîmpla atunci cu practica de 
atelier.

Apoi, sînt necesare clarificări 
mai ferme privind relațiile ce 
trebuie să existe între facultate 
și uzină atunci cind acestea din 
urmă oferă contracte de pro
ducție atelierelor din facul

T
ermenul amator
vine de la amo-a- 

mare-amavi-ama- 
tum, care înseamnă 
a iubi : pasiunea 
pentru frumos con

stituie criteriul fundamental
în funcție de care trebuie 
judecate rosturile și finali
tatea mișcării artistice de 
amatori. Asistăm însă uneori, pe 
alocuri, la o inexplicabilă do
rință de performanță cu orice 
preț, atitudine care — prin con
secințele pe care le determină
— este de natură să prejudicie
ze chiar rațiunea de a fi a ama
torismului. Sînt situații în care 
diverse formații și ansambluri 
sînt înființate ..peste noapte'1 
și susținute asiduu, cu mijloace
doping", în vederea prezen

tării la vreun concurs, și lăsate 
apoi pradă dezinteresului, din 
rațiuni strict subiective, admi
nistrative sau din nici o ra
țiune.

La ultimele ediții ale com
petițiilor artistice republicane, 
județul Vilcea a recoltat un nu
măr apreciabil de premii. Ele 
veneau să încununeze pasiunea, 
munca, strădaniile a mii și mii 
de artiști amatori dornici de a- 
firmare. Era deci de așteptat ca
— odată atins un anumit nivel 
interpretativ — atestat de res
pectivele trofee, ștacheta calită
ții să fie ridicată și mai sus, 
pentru a facilita astfel amatori
lor accesul spre zonele superi
oare ale măiestriei artistice. Dar, 
paradoxal, din mijloc stimulativ, 
premiul, ldcul în ierarhia na
țională a valorilor artei amatoa
re, a fost transformat de unii 
organizatori culturali în scop 
final al activității. O dată atins 
scopul, domniile lor s-au con
siderat absolviți de orice alte 
obligații.

Cu cîțiva ani în urmă. an
samblul de flautiști din Roșiile 
se afirmase cu strălucire in fi
nala unui concurs republican. 
Arta atît de personală a acestor 
dăruiți amatori cucerise elogii 
unanime. Dar de atunci colec
tivul a fost lăsat intr-un cvasi- 
anonimat. Nici măcar nu se mai 
amintește de el, de parcă per
formanțele trecute nici n-ar fi 
existat. într-o situație asemănă
toare, se găsește și ansamblul 
folcloric din Vaideeni, cu toate 
că el — îndeosebi grație mun- 

. cii pline de pasiune a unui cu
noscut animator, profesorul 
Vartolomeu Todeci •— atinsese 
un nivel interpretativ înalt.

Sigur că, o atare atitudine fa-'

în laboratorul de lingvistică 
de la Liceul de cultură ge

nerală nr. 4 din Oradea
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tăți : de organizare, de asis
tență tehnică, de administra
ție. Aceeași problemă se ri
dică și în situația în care 
mari întreprinderi — și exem
ple de acest fel am întâl
nit — sînt obligate să execute 
pe ansamblul procesului tehno
logic, lucrări absolut necesare, 
dar. fiind nerentabile la scara 
producției lor. găsesc de cuviin
ță că le pot transfera studenți
lor, pentru ei realizarea pieselor 
și subansamblelor fiind renta
bile și pe plan instructiv și pe 
plan productiv.

Se știe că în cadrul de acum 
al practicii apare inevitabil și 
practica de observare pe lingă 
muncitori, maiștri, ingineri. Or, 
și acest ,.pe lingă” ar trebui re

glementat : ce reprezintă, pînă 
unde poate fi dusă asistența vi
zuală și ce cotă parte poate avea 
studentul la execuție ? Deducem 
și de aici că sint necesare cla
rificări privind raportul dintre 
latura instructivă a practicii și 
cea efectiv productivă. Aidoma, 
dar la un nivel mai ridicat, de
sigur, se pun problemele pentru 
anii mari. De regulă, anii trei 
execută practica de tranziție în 
atelierele școală. Dar sînt ele în 
măsură, la nivelul de dotare 
pentru o practică consacrată ca
lificării într-o meserie, să asi
gure front de lucru și materie 
primă activității de concepție de 
aparate și prototipuri pe care 
studenții să le producă aici în 
serie mică ? Alte aspecte apar 
la anii ultimi. Aici se cere 
mai multă fermitate în stabilirea 
obligațiilor de includerea stu
denților cu o cotă parte în pla
nurile de cercetare ale catedre
lor, în postura de colaboratori 
la realizarea contractelor. în 

țâ de muncă plină de pasiune a 
unor oameni care, neobligați de 
nimeni, înțeleg să-și dedice tim
pul lor liber slujirii pasionate 
a artei, poate avea, și în fapt 
chiar are, un efect demorali
zant. Se pare însă că pe unii 
responsabili îi preocupă mai 
mult numărul trofeelor pe caie 
le vor putea consemna în ra
poartele de activitate decit soar
ta celor ce le cuceresc prin e-

Goana după 
premii — 

un substitut 
al pasiunii?
ECHIPE ARTISTICE DE AMATORI 
LA FESTIVALURI Șl CONCURSURI

forturi mări, printr-o muncă 
adesea istovitoare, la care se 
angajează, cum spuneam, din 
pură pasiune, fără să pretindă 
nimic în schimb.

Dar din nefericire exemplele 
se pot înmulți.

La penultima ediție a festiva
lului interjudețean „Cântecele 
Oltului”, județul Vilcea a fost 
reprezentat de ansamblul fol
cloric al comunei Ionești. pre
gătit cu o deosebită grijă toc
mai în vederea evoluției în acea 
prestigioasă competiție artisti
că. Și într-adevăr, spectacolul 
„Furcărie la Ionești”, prezentat 
pe scena casei de cultură din 
Călimănești. a fost admirabil, 
prilejuind artiștilor amatori ai 
acestei așezări dintre podgorii 
etalarea unor virtuți interpreta
tive notabile. După festival. în
să, acel minunat colectiv artis
tic a fost lăsat să se destrame.

- .....

în Editura 
„Ion 

Creangă"
ION SEREBREANU r- 
Poezii pentru mici și pă
rinți și bunici ediția a II-a. 
(Ilustrații de Dumitru Do- 
brică).
VICTOR SIVETIDIS — 
Povești șl jucuri amuzante. 
RADU THEODORU — Me- 
nvmorut, stăpînul Biharied. 
(Ilustrații de Ladisilau 
finaun).
• * * — Proverbe și ghici
tori (col. Biblioteca școla
rului). (Antologie și prefață 
de Vasile Ădăscăliței).
FRIEDRICH WOLF — 
Basme (col. Biblioteca pentru 
toți copiii). (Traducere de 
Eugen Frunză).
* * • — Povești nemuritoa
re — voi. 16.
HEINZ KAHLAU — Mota
nul încălțat. (Traducere de 
Aurel Covaci).
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efectuarea unor lucrări in
spirate din necesitățile între
prinderilor. Ei au făcut suficien
te dovezi de capacitate — prin 
sesiuni științifice și chiar prin 
aceea că unii au devenit autori 
ai unor prototipuri de mașini 
și aparate purtând seria zero. 
Dar tot atît de adevărat este că 
aprecierile la adresa capacității 
de creație a studenților din anii 
mari se opresc, adesea, la 
faza declarativă. N-ar trebui 
să se uite nici o clipă că acești 
tineri se află foarte aproape de 
momentul inaugural în profesie, 
lucrează la proiectul de di
plomă și nu-i poate mulțumi 
doar simplul fapt că, într-un bi
lanț, se poate afirma : ..70—80 Ia 
sută din lucrările absolvenților 

sânt inspirate din producție”, 
pentru ca la rubrica „aplicare în 
producție”, procentul să scadă 
la 10 la sută. Cînd facem o ase
menea subliniere, gindim că s-ar 
putea stabili relații contractuale 
și în ceea ce privește lucrările 
de diplomă, care ar atrage după 
sine obligativitatea studentului 
să elaboreze un proiect ingine
resc util, și răspunderea între
prinderii de a lua în seamă 
soluțiile propuse. Este locul să 
consemnăm aici, că și A.S.C. tre
buie să fie mai prompte în in
tervenție. să-și exercite rolul 
cu mai multă consecvență ve
nind în fața factorilor' din 
institute și întreprinderi cu so
luții bine chibzuite.

In mai multe ocazii ni s-a 
vorbit de necesitatea creării u- 
nor stai,ii pilot, ca center de 
practică pentru studenții anilor 
mari, unde aceștia să lucre
ze cu o aparatură de înaltă 
tehnicitate. Asemenea investi
ții făcute pentru practica 'stu

S-a spus că era dificil de gă
sit un loc unde ar putea pre
zentă spectacole. Sîntem, evi
dent, în fața unei false proble
me. Oare stațiunile de pe Va
lea Oltului, sau municipiul re
ședință de județ nu ar fi putut 
găzdui spectacolele . ioneșteni- 
lor ? Le-ar fi putut, desigur, 
cu condiția ca cineva să se fi 
preocupat de problemele orga
nizatorice pe care le presupune

o asemenea întreprindere. Dar 
iată că printre numeroșii in
spectori, nu s-a găsit nici un 
om care să se angajeze la o a- 
semenea întreprindere.

In vâra acestui an, fiu ier așii 
din Băbeni — colectiv de mă
re valoare, cu un repertoriu

)

NOTA LA PURTARE
(Urmare din țjag. I)

vâr și un discernâmînt cere nu ne pot înșela ne dau dreptul 
să vedem nota la purtare intr-o cu totul altâ luminâ decit 
au vâzut-o înaintașii.

în concepția partidului și statului nostru școala este prin
cipalul factor de progres și civilizație al societății. Ea crește 
și educă oameni noi într-un climat social-politic fără cores
pondențe în trecut. Dacă ne este permisă b comparație, 
școală de azi este o rampă de lansare pe orbitele de mare 
puritate și viteză (în ceea ce privește dezvoltarea socială, 
economică, politică) ale viitorului - identificabil în socie
tatea socialistă și comunistă — a unor personalități multi
lateral dezvoltate. Este posibila, aici, o întrebare, totuși : nota 
la purtare nu este un subiect prea mărunt în comparație cu 
cel al personalității omului în viitor; oare nu ne forțăm prea 
mult fantezia cînd ne închipuim că insignifiantul nostru ca
lificativ referitor la conduita școlarului poate reprezenta mai 
mult decit o notă în catalog ?

Hotărît, subiectul nu este nicidecum mărunt; hotărit, nu 
avem decît de cîștigat gîndind că nota aceasta nu repre
zintă ceva insignifiant. Avem, ratificat pe de-a-ntregul, un 
cod etic și moral, un cod al modului nostru de viață. El 
se referă nu numai la generația actuală, ci la toate gene
rațiile care vor veni. O parte din ele se află acum pe băn
cile școlii. Nota la purtare se impune să fie ecoul fidel, la 
nivelul școlilor, al aplicării acestui cod. „Obiectul'' purtare 
nu poate fi despărțit de calitățile și însușirile umane care 
se dezvoltă din cea mai fragedă tinerețe : spirit de cole
gialitate, inițiativă, cinste, corectitudine, posiune, punctuali
tate, devotament, disciplină, hărnicie etc. In contextul rea
lităților noastre apare astăzi deosebit de bizară înclinația 
unor educatori de a aprecia — în bine sau în rău — pur
tarea elevului numai după anumite elemente ale conduitei, 
de cele mai multe ori neesențiale. Se aud încă prea des 
distincțiile de acest fel : „elevul acesta este cuminte", „ele
vul acesta nu este cuminte".

Ce înseamnă o fi sau a nu fi cuminte ? Desigur cuvîntul 
„cuminte" face parte din vocabular și nu poate fi exclus 
din exprimarea noastră, dar susținem că el nu poate de
fini decît cu totul unilateral un om. Omul cuminte poate fi 
și un egoist, și un leneș, și un ins lipsit de inițiativă.

Putem spune despre el că merită nota zece la purtare ? 
După cum, unul mai puțin cuminte, poate să facă din plin 
dovada unor calități umane demne de laudă. Putem să-i 
acordăm o notă pe care de fapt nu o merită ? Să nu uităm 
că, din nefericire, mai privim munco de educație câ o sim
plă corectare a gesturilor și nu întotdeauna în legătură cu 
ceea ce este mai important : formarea unei concepții sănă
toase despre muncă și viață, prin înnobilarea caracterelor 
cu noi simțăminte și convingeri.

Nota la purtare ne apare, în această lumină, ca o notă 
ce nu poate fi asemuită cu nici o alta din catalog. Totul 
este ca ea să nu reprezinte aprobarea sau dezaprobarea 
unui gest fără identitate precisă, ci concluzia lapidară, ex
primată de o cifră, la care a ajuns educatorul într-un anu
mit moment al muncii sale pline de răspundere pentru dez
voltarea viguroasă — morală și etică — a schimbului de 
mîine.

denților vor putea fi amor
tizate de către tineri lă 
ora ingineriei, cînd își vor 
dovedi din primul moment 
calitățile de specialist pregătit Să 
lucreze la nivelul tehnicii ac
tuale și să o conceapă pe cea 
de viitor. Se așteaptă un răspuns 
deci : creăm ori nu în toate 
institutele stații pilot ?

într-un act normativ poate fi 
pus la punct și sistemul con
tractual al cercetării științifice 
studențești : în ce măsură celor 
25 000 de studenți care activează 
doi-trei ani în cercuri, realizând 
ltlcrări valoroase, li se poate re
cunoaște această activitate ca 
practică la nivel superior. Tot
odată. se așteaptă încă preciza
rea dacă centrele studențești de 

studii, proiectare și cercetare, 
organizate în majoritatea cen
trelor universitare și antrenând 
mai multe mii de studenți în
tr-o activitate utilă cercetării și 
producției, nu sînt și ele sedii 
de practică.

Ezifările și tergiversările în 
dauna unor răspunsuri ferme 
pentru tot ceea ce reprezintă 
acum mijloace ale legării învă
țământului cu producția ni se par 
nejustificate. Ar putea fi invocat 
argumentul că pentru învăță
mînt multe din aceste aspecte 
sânt noi. Depinde însă- cît timp 
poate fi considerat nou un anu
mit lucru. în această ordine de 
idei, apelăm la un exemplu. 
Deși de doi ani învățămintul 
a primit indicația să gindeascâ 
și să aplice sistemul prereparti- 
zării studenților in producție, ca 
o formă de practică și de inte
grare a tânărului în profesie, 
problema este încă nerezolvată. 
Hotărîrea partidului este foarte 

pastoral foarte personal — au 
efectuat un strălucit turneu în 
Italia. După întoarcerea în țară 
ei au fost invitați să ofere un 
spectacol la Rm. Vilcea, pe 
scena casei municipale de cul
tură. I-am urmărit cu interes, 
împreună cu un numeros pu
blic. Au avut un succes excep
țional. Dar cu asta totul s-a 
terminat. De atunci ei n-au mai 
evoluat pe nici o scenă mai acă
tării și, ceea ce ni se pare mai 
grav, nici măcar în cadrul că
minului cultural din comuna 
respectivă.

—• Cit timp se vorbea de o 
deplasare în străinătate, obser
va cu amărăciune Gheorghe 
Oprițescu, animatorul colecti
vului, veneau pe aici fel de fel 
de „specialiști”, indiferent da
că-! solicitam sau nu. Acum, 
după cum vedeți, lă noi e liniș
te deplină. Parcă nici n-am e- 
xista...

Dincolo de aceste exemple, — 
și nu sînt singurele — ne reți
ne atenția mentalitatea care le-a 
generat. A face cultură, cultură 
de masă, înseamnă, după opinia 
noastră, și nu numai a noas
tră, măi mult decit a-ți asigura 
o prezență bună la diferite con
cursuri. înseamnă a asigura 
pretutindeni o viață artistică bo
gată, diversă, într-un flux de 
continuitate, venind în întimpi- 
narea cerințelor publicului. Pen
tru că menirea formațiilor ar
tistice — vorbim de menirea lor 
primordială — este în orice caz 
Alta decit aceea de a oferi eu- 
tărui aetivist cultural prilejul 
de a se putea lăuda cu numărul 
medaliilor cucerite la nu știu 
care festival. Cum să le mai 
vorbim atunci tinerilor despre 
menirea artei, despre funcția ei 
educativă' dacă substituim pa
siunii goana după premii ?

Tată 0 întrebare la care acti
viștii Culturali s-ar cuveni să 
mediteze mâi mult.

DORU MOȚOC

clară și în această privință : 
„în vede ren unei niai ușoare 
adaptări a absolvenților la 
cerințele viitoarelor locuri de 
muncă, in ultimii doi ani 
de studii, se va face prere- 
partizarea tuturor studenților”, 
subliniindu-se, totodată, condi
țiile iii care trebuie aplicată a- 
ceastă măsură. Considerăm că 
destul de timid se acționează și 
în direcția aplicării prevederii ca 
studentul să se poată angaja in 
timpul studiilor universitare, cu 
condiția să-și respecte obligațiile 
din procesul de învățămînt. Me
toda feste practicată în multe 
școli Superioare ale lumii, și nu 
vedem, cu atît mai mult, moti
vele tergiversărilor manifestate 
Și în această privință.

în Sfîrșit, o legislație mai lim
pede va trebui așezată la baza 
relațiilor facultate-producție. 
Stipularea unor îndatoriri pentru 
ambele părți ar avea menirea sâ 
transfere înțelegerea de princi
piu la nivelul înțelegerii de 
fapt. Problema raporturilor din
tre producție și învățămînt tre
buie pusă la punct și pentru a 
se perfecta un cadru unic de ac
țiune incit să nu rămână deschi
să nici o portiță pentru inter
pretări eronate, pentru pasarea 
de sarcini și răspunderi de la 
unii la alții. în aceste raporturi 
intră, obligatoriu, și legiferarea 
mai exactă și a regimului pe 
care trebuie să-1 aibă cadrul di
dactic asociat din producție în- 
trucît. la ora actuală, el face o 
muncă de pionierat, entuziastă, 
dar în bună măsură. neretribu
ită. Toate acestea sînt, desigur, 
cunoscute nu numai de noi. Toc
mai de aceea este necesar 
ca. în cel maî scurt timp, 
acel sfert din procesul de îh- 
vățămînt ocupat cu desfășurarea 
practicii sa se bucure de pro
tecția unui act normativ capabil 
să elimine orice echivoc și să 
oblige la promptitudine în apli
carea unor principii considerate 
și verificate drept bune, eficace 
în pregătirea multilaterală a 
studentului pentru profesie.

i

Casa memorial# era închi
să. Cineva scrisesb formula 
clasică: „Închis pentru reno
vare". Nu știu de ce dar ca 
niciodată afișul acesta stîngaci 
m-a convins. De aceea poate 
n-am insistat să vizităm. O 
să mai trecem peste citeva 
zile, la întoarcere. Oaspetele 
nostru însă nu s-a dat bătut 
cu una cu două. Din ctțica 
pași făcuți cu dezinvoltura 
unui ștrengar hotărît să dea 
iama în livada vecinului, s-a 
cocoțat pe gardul care ascun
dea casa marelui scriitor.

Ori de cite ori mi-aduc a- 
minte de gestul oaspetelui, 
om trecut de prima tinerețe, 
ceva ma face mereu să mă 
întreb: Oare am fost in
tr-adevăr martor la copilă
reasca scenă, oare nu m-am 
înșelat atunci cind, vroind să 
plecăm, am auzit o voce do- 
moală dar hotărita:

— Unde plecați ? Poftiți, 
am să deschid poarta...

Muzeul era închis. Meșteri 
zugravi trebăluiau de zor fără 
să ne arunce măcar o privi
re. Eram vreo patru, plecați 
într-o călătorie de vacanță 
prin părțile Neamțului. Ne-a 
deschis poarta cu greutate și 
ne-a invitat scuzîndu-se:

— In fiecare an în octom
brie, cîteva zile muzeul este 
închis. Pășeam în urma gaz
dei pe lingă gardul viu al 
florilor, fascinați de această 
chemare neașteptată, de poe
zia „brumarelelor" stăpîniți 
de o bucurie ascunsă pe care 
n-o deslușeam încă pe deplin 
dar aveam s-o trăim cu toa
tă ființa. Glasul care cu cîteva 
minute mai înainte acoperise

1
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brusc geamătul scurt al mo
torului mașinii care ne adu
sese pe aceste meleaguri ne 
călăuzea pașii la întîlnirea 
atît de mult dorită.

— Poftiți aici, în salonul 
de primire... In stingă, dor
mitorul. lată și camera de lu
cru.

De undeva, din toate păr
țile, din tavan, din pereți, 
s-c pornit să curgă asemeni 
unui izvor și s-a făcut ecou 
și s-a făcut poezie și legen
dă, vorba lui caldă, vorba lui 
moldovenească, cum alta n-am 
auzit deși m-am născut mol
dovean. Atunci ca de cine știe 
cite ori, de bună seamă, ghi
dul nostru și-a ffiht vorba și 
ne-a privit în ochi. în acești 
ochi am citit nu numai res
pect pentru stăpînul casei, ci 
mai cu seamă dăruire, o dă
ruire plină de o înflăcărată 
pasiune. Din toate părțile, din 
tavan, din pereți, asemeni u- 
nui izvor susura vocea lui 
moldovenească, citind din 
paginile celuilalt mare poves
titor moldovean.

„...Nu știu alții cum sînt, 
dar eu cind mă gîndesc la 
locul nașterii mele, la. casa 
părintească din Humulești...".

Cine oare ar mai putea să 
povestească atît de fermecă
tor Amintirile din copilărie ?

Pășeam cu pioșenie din ca
meră în cameră privind fără 
să ne săturam o carie, un 
manuscris. Hanul Ancuței. In 
liniștea sacră a muzeului 
doar vocea lui trecea peste 
ani.

într-un tîrziu am coborit 
pe cîteva trepte de lemn în 
iarba aspră de octombrie. 
Pașii ne-au purtat prin liva
dă. în mîinile noastre făcute 
căuș, stăpînul de acum al 
Casei muzeu ne-a răsturnat 
nuci și mere. Mere dulci, rod 
pioaspat al toamnei. Și la a- 
cest ceas de amiază dinspre 
partea Vovideniei bateau me
lodios clopotele. Sosise ceasul 
despărțirii și pășeam agale cu 
bucurie tn ochi și în suflet, 
bucurie firească și sfmtă pen
tru fiecare dintre noi, Oma
giu adus celui care a fost 
și rămîne Sadoveanu, Cea
hlăul literaturii române.

...în goana mașinii răsfoim 
toți cîți am fost, vreo patru, 
filele unui album al Casei- 
muzeu. Pe ultima pagină nu
mele omului care nera fost 
gazdă și ghid : IONESCU 
MARfCA.

VASILE RANGA
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CRONICA
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Partidu
lui' Comunist Român, a primit din partea președintelui FRE- 
LIMO, SAMORA MOISES MACHEL, următoarea telegramă :

U.T.C. actualitatea
în numele Comitetului Central al Frelimo, al combatanților și 

militanțilbr săi, al poporului mozambican, vă mulțumesc pentru 
mesajul de solidaritate călduros și frățesc pe care ni l-ați adresat 
cu ocazia zilei revoluției mozam bicane, cea de-a IX-a aniver
sare a declanșării luptei noastre populare împotriva colonialismu
lui și imperialismului, pentru făurirea unei societăți bazate pe 
interesele maselor muncitoare.

Mă folosesc de acest prilej pentru a reafirma voința noastră 
de a continua să acționăm în direcția întăririi pe mai departe 
a relațiilor de prietenie, de solidaritate și cooperare între orga
nizațiile și popoarele noastre.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului minis
tru al Norvegiei, TRYGVE BRATTELI, următoarea telegramă :

Delegația Uniunii Tine
retului Muncitor Socialist 
(U.T.M.S.) din R. P. D. Co
reeană, condusă de tovară
șul Kim long Nam, vicepre
ședinte al C.C. al U.T.M.S., 
care a participat la întâlni
rea organizațiilor de tineret 
din unele țări socialiste, a 
părăsit Capitala 
du-se spre patrie.

La plecare, pe 
Bucur ești-Otopeni,
a fost salutată de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C.. de activiști 
ai C.C. al U.T.C. Au fost 
de față membri ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

îndreptin-

aeroportul
delegația

E 7..... □
CGRESPONOENT» 

ACTUALITĂȚII 
TRANSMIT:

Cu ocazia preluării înaltei funcții de prim-ministru al Norve
giei, sint bucuros să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări 
și cele mai calde urări de succes în activitatea dumneavoastră și 
fericire personală.

îmi exprim încredințarea că relațiile statornicite între Repu
blica. Socialistă România și Norvegia se vor dezvolta continuu în 
interesul popoarelor român și norvegian. ★

La București au început marți 
lucrările eelei de-a 25-a ședințe 
a Comisiei permanente a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc pentru geologie, ședință 
care marchează aniversarea a 
zece ani de activitate. Participă 
conducătorii serviciilor geologi
ce din țările membre ale 
C.A.E.R. — Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică. Participă, de asemenea, re
prezentanți ai R.S.F. Iugosla- 
viâj precum și — ca observatori 
— reprezentanți ai R. D. Viet
nam și R.P.D. Coreene.

în numele Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a rostit un cuvint de 
salut.

Lucrările ședinței sint con
duse de președintele Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
geologie, dr. M. Peljee. minis- 
trul industriei de combustibil, 
energetică și geologie din R. P. 
Mongolă.

a
un

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit marți dimineața, 
pe ministrul federal al alimen
tației, agriculturii și silvicultu
rii din R.F. Germania, dr. Josef 
Ertl, care se află într-o vizită 
în țara noastră.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
au fost analizate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor comer
ciale dintre România fi R. F. 
Germania, de extindere a co
laborării și cooperării dintre 
cele două țărț în domeniile
griculturii și industriei alimen
tare.

La întrevedere au luat parte 
Angelo Miculescu. ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor. Constantin Stanei u. 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior precum și Con
stantin Oancea, ambasadorul 
tării noastre în R. F. Germania 
fi dr. V. von Arnim, însărcina

tul cu afaceri ad-interim al R.F. 
Germania la București.

★
Marți, 16 octombrie 1973, 

fost semnat ‘ la București
aranjament între Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimenta
re și Apelor și Ministerul Fede
ral al Alimentației, Agriculturii 
și Silviculturii din R. F. Ger
mania cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică in domeniul 
agriculturii în următorii 3 ani.

Documentul prevede lărgirea, 
în condiții reciproc avantajoa
se, a unor acțiuni de colaborare 
tehnico-științifică ca organizarea 
de vizite reciproce de documen
tare, colocvii și simpozioane, 
schimburi de lucrări științifice, 
rezultate ale cercetătorilor în 
agricultură și de material bio
logic, precum și efectuarea în 
comun de lucrări științifice.

Aranjamentul a fost semnat 
din partea Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor de ministrul Angelo 
Miculescu, iar din partea Mi
nisterului Federal al Alimenta-, 
tiei, Agriculturii și Silviculturii 
din R. F. Germania de minis
trul federal Josef Ertl.

★
Cei doi miniștri au convenit, 

de asemenea, asupra unor mă
suri pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare, cooperare și 
comerciale în domeniul agricul
turii și industriei alimentare in
tre cele două țări.

★
Seara, ministrul federal 

Josef Ertl a părăsit Capitala.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Mișcării Pan- 
africane a Tineretului 
(M.P.J.) condusă de Sissoko 
Sekou, secretar general al 
M.P.J., care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va efectua o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Bucur ești-Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Radu Enache, secretar al C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

• HUNEDOARA : De curînd 
un colectiv de inovatori condus 
de comunistul Victor Petroiesc 
de la Oțelăria Martin nr. 2 a 
C.S.H. a stabilit și aprobat c 
metodă nouă de înfundare și 
desfundare a orificiului de eva
cuare la cuptoarele de 400 tone, 
obținîndu-se astfel o economie 
de 770 000 lei.

Maistrul Adrian Balaș, împre
ună cu alți tovarăși de muncă 
de la laminorul de benzi au a- 
dus modificări la sistemul de 
ghidare a trenurilor de lamina
re. Inovația are o eficiență do 
260 000 lei. Anul acesta au fost 
aplicate în combinat 55 de ino
vații care aduc economie post- 
calculată de 10 300 000 lei. (V. 
Moroșan).
• DÎMBOVIȚA : Din inițiati

va Comitetului de cultură și 
educație socialistă al municipiu
lui Tîrgoviște s-a deschis în co
muna Răzvad, Muzeul satului. 
Pentru început, muzeul are două 
secții : etnografie și istorie. Ex
ponatele atestă evoluția în timp 
a acestei așezări. (M. Vlad).
• ILFOV : Tinerii uteciști care 

lucrează în cadrul C.A.P. „Mun- 
ca“ din comuna Gurbănești. ra
portează cu entuziasm recoltarea 
pină în prezent de pe o supra-

față de 10 ha. a unei cantități 
de aproximativ 55 tone porumb 
știuleți, depășind cu circa 600 kg 
cantitatea de porumb prevăzută. 
(Iulia David).
• GIURGIU : în aceste zile a 

intrat in probe tehnologice Fa
brica de produse lactate din mu
nicipiul nostru. Noua unitate are 
o însemnată capacitate de pre
lucrare a laptelui pe care îl va 
transforma în lapte pasteurizat 
de consum, brînzeturi, smintî- 
nă, iaurt, etc. Fabrica va deser
vi 20 de unități existente în mu
nicipiu. asigurindu-se astfel o 
aprovizionare constantă a ma
gazinelor de specialitate. (I. Pe
trescu).

Cine strică r=: r.locuri 
frumusețea orașului ?
Sub acest titlu apărea în coti

dianul gălățean „Viața Nouă4-' 
din 5 septembrie 1968 un articol 
care se adresa Consiliului Popu
lar al municipiului Galați, aten- 
ționindu-1 să ia măsurile cuve
nite. Despre ce era vorba: pe 
strada Republicii nr. 89 se 
construise un btoc care, prin 
frumusețea sa, întregea peisa
jul arhitectonic modern care, des
făta privirile locuitorilor din a- 
ceastă zonă a orașului. Frumu
sețea sa era (și este încă) um
brită de vecinătatea unei barăci

vechi, improvizată din scinduri, 
care se vrea a fi... garaj.

Pentru un fotograf pasionat de 
imagini inedite, acest ansamblu 
ar fi constituit o sursă comodă 
de inspirație pentru tema „Ora
șul de ieri și de azi44. Pentru 
vecini, baraca prezenta și pre
zintă încă un grav și permanent 
pericol de incendiu.

încrezători, ei s-au bucurat 
cînd au citit articolul mai sus 
menționat. Așteptau cu nerăbda
re răspunsul Consiliului popular 
care nu putea fj deci! unul sin
gur : desființarea barăcii.

Și-au așteptat ei așa, vreme de 
5 ani... Zadarnic.

Cei avizați nu știau de exis
tența barăcii. I-am informat noi 
și iată răspunsul : „verifieîn- 
du-se la fața locului s-a consta
tat că actuala magazie este ne
corespunzătoare și strică aspec
tul urbanistic". Consiliul popu
lar menționează că va lua mă
suri imediate pentru remedierea 
acestei situații. Astfel. în locul 
vechii magazii din scinduri, va 
fi construită una nouă din... că
rămidă. Cu precizarea că noua 
improvizație va fi de... dimen
siuni mai mici.

Aceasta pentru a scoate in e- 
vidență înălțimea blocurilor ve
cine ? Desigur semnatarii 
punsului consideră situația 
zolvată. La 
cei ce vor 
peisaj ?

răs- 
re- 

fel o vor socoti și 
beneficia de noul

N. STEREA

a-

di’.

La invitația Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
marți a sosit în Capitală o dele
gație condusă de Liudmila Jiv- 
kova, prim-vicepreședinte al 
Comitetului' pentru artă și cul
tură din R. P. Bulgaria. Dele
gația va purta convorbiri pri
vind dezvoltarea schimburilor 
culturale dintre cele două țări 
și va lua contact cu unele as
pecte ale activității cultural-ar- 
tistice din România.

Deschiderea stagiunii la Operă

Spectacol in premieră
cu „Doamna Chiajnaz/

îndeplinindu-și îndatorirea 
majoră, de onoare, a zilelor 
noastre de promovare a crea
ției originale, Opera Română 
si-a deschis marți seara noua 
sragiune cu o premieră absolu
tă. Este vorba de opera ,,Doan)- 
r.a Chiajna* de Nicolae Buicliu.

Opera este remarcabilă, cu o 
muzică extrem de melodioasă, 
atit în ce privește partiturile 
solistice cit și ansamblurile co
rale. cu o acțiune dramatică 
vie. care prilejuiește un spec
tacol de mare fast, observa Mir
cea Horia Simioneseu, directo
rul instituției. Premiera aduce 
și o altă noutate : debutul re
gizoral al Elenei Cernei, care

semnează și libretul împreună 
cu. compozitorul, și este, tot
odată, interpreta rolului titular, 
Alături de cunoscuta mezzoso- 
prană, celelalte personaje ale 
operei au fost întruchipate pe 
scenă de Eugenia Moldoveanu, 
Constantin Iliescu, Valentin Lo- 
ghin, loan Hvorov. Marcel An- 
gelescu, Dan Zancu, Mihai 
Panghe. Aceștia au evoluat în 
decorurile lui Roland Laub și 
costumele realizate de Elisa- 
beta Benedek. La pupitrul diri
joral s-a aflat Constantin Pe
trovich ansamblurile corale 
fiind pregătite de dirijorul Ste- 
lian Olariu, iar coregrafia de 
Vasile Marcu.

• SPORT « SPORT • SPORT
cluj: Începînd de astăzi,

finalele campionatului
național de box

Evenimentul care polarizează 
atenția iubitorilor de sport in 
această săptămînă. îl constituie 
finalele campionatului național 
de box pentru seniori care se 
vor desfășura pe distanța a trei 
reuniuni (miercuri și joi — se
mifinalele, iar sîmbătă — fina
lele) în frumoasa sală a sportu
rilor din Cluj. Este pentru pri
ma dată, de-a lungul celor 42 
de ediții care au avut loc pînă 
acum, cînd ultima fază a. dispu
tatei întreceri pentru desemna
rea campionilor țării la cele 11 
categorii se desfășoară într-un 
alt oraș decît Bucureștiul.

Pentru cele 11 centuri de cam
pioni naționali sint angajați în 
ultima fază a acestui veritabil 
..maraton pugilistic" 44 de spor
tivi, calificați la etapele zonale. 
Dintre campionii de anul trecut 
au rămas în cursă 9 boxeri : 
Stefan Băiatu, (semimuscă). 
Traian Cerchia (muscă), Mircea 
Tone (cocoș), Vasile Antoniu 
(semiușoară). Calistrat Cuțov 
(ușoară). Victor Zilberman (se- 
mimijlocie), Ion Gyfirfi (mijlo
cie mică). Al. Năstac (mijlocie) 
și Anghel Iancu (grea). Dintre 
aceștia doi boxeri își vor dispu
ta șansele la alte categorii de cit 
la cele unde dețin titlurile : 
Antoniu va lupta la „semimij- 
locie14. iar Gydrfi va încerca să 
cucerească titlul de campion al 
țării la semigrea. Nu participă 
La actuala ediție campionii Ga
briel Pometcu (pană) — acci
dentat și metalurgistul Petre 
Cîmpeanu (semigrea), care a 
abandonat activitatea competi- 
țională. Alături de fei vor încer- 
oa să devină campioni ai țării 
și deținătorii centurilor conti
nentale Simion Cuțov (semi-

ușoară) și Constantin Gruescu 
(muscă). Este interesant de ur
mărit dacă semimijlociul V. Zil
berman și greul Ion Alexe vor 
reuși să intre pentru a șasea 
oară în posesia titlurilor de 
campioni.

Pentru buna desfășurare a 
meciurilor, federația de specia
litate a programat, să oficieze 
ca judecători în ring și pe mar
gini cei mai buni arbitri pe 
care-i avem : C. Chiriac, P. 
Epureanu, M. Voiculescu, M. 
Stănescu. A. Rișat, V. Cazacu, 
I. Boamfă, P. Mehelfy. V. Po
pescu, V. Schiopu, apelînd tot
odată, la trei arbitri de peste 
hotare : Eddy Thomson (Irlan
da), A. Tollariso (Italia) și Ah
met Comerț (Turcia). Sperînd 
că publicul spectator clujean 
va asista la întreceri de un bun 
nivel tehnic și spectacular, că 
băieții își vor disputa cu ardoa
re titlurile, să le urăm, tuturor, 
un călduros succes !

I
Breviar

fotbalistic
• Ieri, la clubul ,,Rapid“ 

București a avut loc ședința de 
analiză a comportării echipei de 
fotbal, care se află pe ultimul 
loc in clasamentul Diviziei A. 
Cu acest prilej au fost luate o 
serie de măsuri menite a con
tribui la. îmbunătățirea situației 
teamului feroviar. A fost desti
tuit... medicul echipei, Bendiu 
(n.r. și noi care credeam că ma
gazionerul se face vinovat de 
faptul că Rapid a cucerit în 7 
etape doar 2 puncte ! ? !), iar 
jucătorii Codrea, Grigoraș și 
Dumitriu II — care s-au făcut 
vinovați de comiterea unor aba
teri disciplinare — au fost scoși 
temporar din lotul giuleștenilor 
Răducanu și Neagu au primit
mustrare.

• Campionatul diviziei națio
nale A se reia duminică cu me
ciurile etapei a X-a. Jocurile 
programate în București se vor 
disputa pe stadioane diferite, la 
concurență. Sportul studențesc 
va întîini pe C.F.R. Cluj, pe sta
dionul Republicii, iar Rapid va 
primi replica echipei A.S.A. Tg. 
Mureș pe stadionul Giulești. Ora 
oficială de începere a tuturor 
partidelor este ora 15.00. Meciul 
de la Craiova care va aduce în 
teren pe campioana țării, Dina
mo București, și pe vicecampi- 
oana, formația locală Universi
tatea, se va disputa, la cererea 
ambelor cluburi, sîmbătă. Cu a- 
cest prilej, vom fi martori ai 
primei transmisii de televiziune 
în direct de la Craiova.

UN CONSTRUCTOR CARE-SI FACE DE CAP
(Urmare din pag. 1)

și s-a preocupat ca nici cea mai 
mică parte din averea obștească 
să nu se irosească. Dar această 
exigență nu le-a plăcut celor 
din conducerea șantierului și 
s-au răzbunat : neluind în con
siderație legile țării, profitînd 
de relații, și-au încărcat sculele 
în mașini și au plecat dînd ast
fel replică categorică exigentu
lui beneficiar...

La solicitarea cooperativelor 
agricole s-au deplasat aici, la 
Băreănești, numeroase colective 
reprezentând organele județene 
competente, numai că, așa cum 
ne spunea secretarul comitetu
lui cominial de partid, tovarășul 
Nicolae Cristeehe : „toți au ve
nit, ne-au ascultat, au notat ?’ 
au plecat, iar de rezolvat iot 
nu s-a rezolvat nimic". S-a 
a juris și la arbitraj, dar — 
curios lucru — cel care â pier
dut procesul a fost tot benefi
ciarul. L-a pierdut pentru că 
plingerea sa n-a luat-o nimeni 
în seamă : problemele asupra 
cărora s-a oprit dezbaterea 
fiind cele sesizate de construc
tor și anume că : ..unitatea 
agricolă din Bărcănești nu a 
eliberat la timp unele spații de 
depozitare pentru materiale, 
citeva grajduri mai. vechi cu
prinse îrt proiectul ele transfor
mare ceea ce se spune, a în
greunat peste măsură munca ; 
apoi, că n-a fost asigurată forța 
de muncă necalificată, zile în 
șir lipsind și cite... trei, patru 
oameni dintre cei care €ra’J 
necesari41. ‘ ~
s-a intervenit,

erau 
Motive... De ce nu 

s-a intervenit, însă sub im
pulsul dezacordului cu o astfel 
de practică — incompatibilă cu 
atmosfera generală de muncă, 
de efort, de sacrificiu generata 
în urma Conferinței Naționale 
a partidului și care vizează în
deplinirea înainte de termen a 
prevederilor actualului cincinal 
— care, la Complexul zootehnic 
Bârcănești generează pagube

Participînd efectiv prin mun
că patriotică la lucrările de 
construcfie, tinerii de la Combi
natul de fibre sintetice și Trus
tul de construcții au reușit să 
intre în casă nouă cu 5 și res
pectiv cu 6 luni mai devreme.

1 000 de locuri deocamdată și... 
1 000 de tineri care populează 
acum noul cămin al tineretului.

Comitetul județean Iași al 
U.T.C. a hotărît dotarea noilor 
cămine cu materiale de prac
tică culturală in valoare de 
aproape 100 000 de Ici. Și Con
siliul județean Iași al Sindica
telor a oferit un dar asemănă
tor.

ION CHIRIAC

Noi cursuri
Recent, au apărut în Editura 

didactică și pedagogică 5 manu
ale universitare pentru studenții 
facultăților de fizică, filologie, 
automatică și agronomie care se 
găsesc spre difuzare la unitățile 
specializate ale Centrului de li
brării București. „Analiza dina
mică a structurilor și inginerie 
seismică", de lfrim Mihail de la 
Institutul de construcții Bucu
rești ; „Structuralismul lingvistic* 
de Maria Manoliu — Manea de 
la Universitatea București; „Pro
pedeutica și medicina operatorie** 
de I. Grigorescu de la Institutul 
agronomic drn București, cursul 
„Legumicultura ‘ de M. Bălașa 
de la Universitatea — Craiova. 
Cel de al cincilea manual univer
sitar, recent apărut, se intitulea
ză „Automatica^ de L 
b-astian.

Zece mii de elevi — pionieri 
și uteciști — din toate școlile 
sectorului 4 au schimbat dumi-

nică pentru citeva ore uniforma 
școlară cu costumul de carnaval. 
Personaje de basm, sportivi de 
renume, eroi din lumea copilă
riei și-au dat întîlnire în parcul 
I.O.R la „Carnavalul sporturi
lor*. Pe o estradă special ame
najată, carnavalul a debutat 
printr-o paradă a costumelor șj. 
măștilor. Juriului i-a fost greu 
să distribuie premiile de cioco
lată. Pinocchio, Donald rățoiut, 
motanul încălțat, cei șapte pi
tici au constituit apariții sur
prinzătoare, de o frumusețe ori
ginală în arhitectonica modernă 
a cartierului Balta Albă. Cali
tatea spectacolului a fost de 
altfel apreciată și răsplătită prin 
ropotele de aplauze ale asisten
ței. Simultan, în același parc 
s-au desfășurat concursuri a- 
tractive și originale : trasul la 
frînghie, cea mai îndemînatieă 
gospodină, menținerea echili
brului din mers a.paharului cu 
apă, montarea unui cort, vopsi
tul pomilor etc. Și totuși cea 
mai gustată a fost proba „fuga 
în sac*. Indiferent " 
peripețiile acestei 
stimit rîsul tuturor. „Oul de 
ciocolată44, trofeul final a fost 
atribuit participanților cu oele 
mai multe rezultate. După o 
rapidă estimare a punctajului. 
Școala generală nr. 149 a fost 
declarată campioană, obținînd 
astfel mult doritul trofeul.

în cadrul „Carnavalului spor
turilor44 inițiat și organizat de 
Comitetul U.T.C. al sectorului 
IV s-au desfășurat și întrecerile 
de la baza ..Voinicelul*. Aici 
s-au disputat pe categorii de 
vîrstă meciuri de volei, handbal, 
baschet, tenis de cîmp și de 
masă, popice, tir cu arcul. Cei 
cîțiva participant! la care le-am 
luat impresii despre această 
duminică mi-au mărturisit în 
unanimitate că a fost pe drept 
una dintre cele mai frumoase 
duminici, că a fost cu adevărat 
sportivă.

ELENA REBELI

de vîrstă, 
întreceri au

FOTOTECA ACTUALITĂȚI!

Rubrieă realizați da
De la DOMNIȚA VADOVA

Deci a venit și toamna cu palele-i tristeți 
Și curg încete frunze...“ (N. LABIȘ).

Fotoclubul studențesc — Brașov

re harta Capitalei a început 
să se contureze un nou cartier* 
denumit de constructori .Tan
cului — Pantelimon*. Pină la 
sfirșitul anului 1975. aici vor fi 
date în folosință peste 15 000 
apartamente. în blocuri în ma
joritate cu 10 etaje, șase școli 
de cultură generală, tot atîtea 
creșe-grădinițe. o piață și nu
meroase unități comerciale Și 
de deservire.

Cartierul Pantelimon. unde 
vor locui peste 40 000 de cetă
țeni. va fi străbătut de o mo
dernă arteră prevăzută cu șase 
benzi de circulație fi linie de 
tramvai în partea centrală. în 
perspectivă, aceasta va consti
tui principala cale de legătură 

litoral.

ANUNȚ
INTREPRLNDEREA 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII 
CĂLĂRAȘI 

angajează 5 șefi mecanici, 
1 căpitan, 1 șef echipaj și 
1 marinar pe vasele între
prinderii. Se asigură cazare 

corespunzătoare.
Relații suplimentare se 

pot lua de la biroul 
pe rson a l-î n vă tăm în t-s alar i - 
zare, telefon 17 15, 12 21 sau 
17 21 I.M.C. Călărași.

REVELION! 74
364 DC NOPȚI ÎNTR-UNA SINGURĂ!

C. V.

Floreasca (orele 
Arta (orele ÎS,8#;

• După disputarea a 11 iun- 
de, maestre româncă Alexandra 
Nicolau a trecut în fruntea cla
samentului turneului interzonal 
feminin de șah care se desfă
șoară în aceste zile in stațiunea 
maritimă Caile Galdana de Far
ren as (Insula Minorca). Obținind 
două victorii consecutive. Ale
xandra Nicolau a acumulat 8

puncte și este urmată de Milun- 
ka Lazarevici (Iugoslavia) și 
Jana HartstOn (Anglia) — cu 
cite 7,5 puncte.

Alexandra Nicolau a cîștigat 
partida întreruptă cu Eva Kara- 
kas, iar in runda a 11-a a în
vins-o pe Ferrer (Spania). Eli- 
sabeta Polihroniade a remizat 
cu Leyitina.

NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII. A ANTRENULUI. A 
UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE ȘI BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR. POATE FI PETRECUTA ÎN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Athene® Palace. Ambasador. București, Nord. Lado. Bucur, 
Union, Victoria. Cina, Turn, Debarcader, Pădurea Băneaaa. 
Parcul privighetorilor, la barurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat.

Informații și înscrieri la Direcția restaurantelor de mai

Constructorul a părăsit șantierul de 15 luni, iar în acest timp 
utilajele, atit de necesare producției, ruginesc sub cerul liber

Foto : O. PLEC AN

irecuperabile ? Cum poate fi lă
sat să hotărască singur ce tre
buie să facă un constructor ne
loial, care, abuzînd, urmărește 
realizarea artificială, a venitu
rilor și beneficiilor planificate ? 
La peste zece milioane de lei 
se ridică pagubele pricinuite de 
neîncheierea la timp a lucrării. 
Furajele, de pildă, in loc să 
fie produse în. incinta comple
xului, sint aduse cale de sute 
de kilometri, de la Călărași, Pe- 
riș, Fetești și Giurgiu, prin 
cheltuieli de transport ridicin- 
du-se cu peste o mie de lei 
prețul de cost al tonei de con
centrate (complexul avînd ne
voie de peste 4 500 tone anual). 
Și, să nu mai vorbim de greu
tățile pricinuite procesului ' de 
producție, de amînarea finaliză
rii construcțiilor și montajelor. 
Pentru a face față nevoilor, la 
ora aceasta lucrează în complex 
un număr aproape ’ ‘ ’ 
muncitori ; în iarna trecută. în 
boxele maternității de scroafe 
au fost instalate reșo-uri pentru

aproape 
de la 
jude- 
T.J.C.

dublu de

9 reduce pe cit posibil mortali - 
tățile la purcei ; pe vreme plo
ioasă drumurile de acces devin 
foarte greu practicabile ; cinci- 
șase luni pe an consumul de 
carburanți pentru cele 10—12 
tractoare și autocamioane, ce 
fac aprovizionarea, fiind aproa
pe dublu.

...Zilele trecute a fost aici un 
colectiv compus din 
douăzeci de specialiști
banca agricolă, direcția 
țeană agricolă UJCAP.
ilfov și alte organe județene 
competente, iar pentru jumăta
tea lunii octombrie se anunță 
încă un colecti.v de control... 
De curînd. Arbitrajul județean 
a dat cîș-tig de cauză construc
torului, iar acum beneficiarul 
(și. firește, și constructorul la 
riadul său) adună alte și alte 
probe prin care să convingă de 
cită dreptate are... In acest 
timp, însă, la rubrica pierderi 
se adaugă alte și alte sume de 
bani. Zilnic, cam două sute de 
mii de lei...

DE DEFflmȚil
vident, încurcat. Nu vrea să 
vorbească despre nopțile de 
căutări înfrigurate, despre ta
tonările repetate în miezul 
greu de pătruns al metalului, 
despre modificările aduse u- 
nor instalații existente, pre la
bile operațiunilor pentru care 
lucra. A executat totul cu 
discreție, cu chibzuială, cu 
cheltuieli minime. Au urmat 
apoi cele cinci probe, execu
tate la dimensiuni din ce în 
ce mai mari. (pînă la 1 200 
mm) și radiografiile din cor
donul de sudură. Rezultatele 
de laborator au confirmat că 
sudarea realizată are calități 
superioare materialului de 
bază. Reușita era deplină. Ba 
mai mult, întrecea așteptările.

Pe parcursul unei singure 
luni (cît de comprimate vor 
fi zilele, orele și chiar minu
tele acestei luni P) un om, un 
pasionat, îndrăgostit de me
seria. sa și conștient de rolul 
important pe care-l juca în 
finalizarea acestei piese, a 
elaborat o tehnologie com
plexă, a înfăptuit o premieră. 
Termenul nu mi se pare de
loc pretențios căci dincolo de 
aplicarea ei la sudarea cajei, 
noua tehnologie deschide dru
mul proiectării și executării 
unor instalații deosebit de 
complexe, de dimensiuni și 
greutăți foarte mari, fragmen
tate însă în elemente mici, 
ușor de transportat și, lucrul 
cel mai esențial, montate prin 
sudură direct la beneficia^. 
Toațe acestea sint posibile 
pentru că dispunem de un 
nou procedeu de sudură, pen
tru prima dată aplicat în țară.

(Urmare din pag. I)

tizată întreprinderii de ma
șini grele București și conco
mitent, institutele de cerce
tări de' specialitate și specia
liști din întreprinderi cu pro
fil asemănător, au trecut la 
studierea posibilităților de îm
binare a piesei. Dar, nici so
luțiile mecanice propuse (îm
binarea prin buloane ar fi 
compromis rezistența) nici 
tehnologiile elaborate nu și-au 
atins scopul. Așa îneît, cu pu
țin timp înainte ca termenul 
de livrare a cajci să ajungă 
la scadență, problema îmbi
nării rămase fără rezultat. In 
această situație, la una din 
ședințele de colectiv, cineva 
a propus să preid sudarea că
ței, angajîndu-se să elaboreze 
tehnologia adecvată. Era in
ginerul Gheorghe Maior, șe
ful secției meciino-sudură. 
Propunerea a fost acceptată 
cu mare bucurie dar în ace
lași timp cu rezerva nemăr
turisită asupra reușitei. Cum 
— se întrebau unii — după 
doi. ani de căutări fără re
zultat ale specialiștilor să 
reușească unul de-al lor ? 
Dar ing. Gh. Maior și-a în
ceput cercetările.

— în ce constă^ de fapt, a- 
ceastă tehnologic, tovarășe in
giner ?

— Intr-un procedeu prin 
care îmbinarea cajei se face 
în baie de. zgură cu ajutai fli
zibil, la dimensiuni mai mari 
de 1000 m.

— Dincolo de definiție, 
însă ?

Comunistul Maior, pare e-

MIERCURI, 17 OCTOMBRIE 1973
DESPRE O ANUME FERICIRE : 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Excelsior (ovele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15; 20,30).

STAREA DF. ASEDIU : Melodia 
(orele 8,30: 11: 13,30; 16: 18,30;
20.45), Modern (orele 8,30; 11;
13.30; 18,30; 21).

CU CĂRȚILE RE FAȚA : Buzești 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30), Gloria (Orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15: 20.30).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 21).

TU ȘI EU : Victoria (orele 9; 
>11.15: 13,30: 16; 13,15; 20,30).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIBULKA : Central (orele 
11,30: 13,45: 16; 18,15; 20,30).

PARADISUL : Scala (orele S; 
11.15; 13,30: 16; 18.30; 21). București 
(orele 9: 11,15; 13.30: 16.30; 18,45; 
21), Favorit (orele 9.15; 11.30; 13,45; 
16: 18,15; 20.30),

DRAGOSTEA ÎNCEPE
Lumina (orele 9; 11,15;
18.30: 20.45).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR : 
latului (orele 17,15; 20,15), Luceaiă- 
rul (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20.45), Capitol (orele 9.30; 11,45;
14: 16.15: 18,30: 20,45).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20.30).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
11.15; 13.15; 15.45: 18: 20).

SINGUR : Unirea (orele 16; 18; 
20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Timpuri Noi (orele 10—19 
în continuare).

COPERNIC :
ÎS: 19).

BĂRBAȚII :
20).

FANTOMA _____________
GR,A ; Moșilor (orele 15,30; 
20,15), Munca (orele 15.30;

LA PLIMBARE ;
15,30; 18; 20,15).
Bucefi (orele

9.15;

VINERI: 
13,30; 16;

GAMMA 
Sala Pa-

Cotroceni (orele

Lira (orele 16; 18;

LUI BARBĂ NEA-
18; 
18:

20,15).
O AFACERE PE CINSTE : Gri- 

vița (orele 9: 11,15: 13.30; 16: 18.15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15).

PARAȘUTTSTII • Ferentari (o- 
reie 15.15: 17.45; 20.15).

CU TOATE ACESTEA : înfră
țirea (orele 15.30; 18; 20.15).

LOVE STORY : Viitorul (orele 
15.30: 18: 20.15).

DREPTUL DE A IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘAPTE ZILE
,30: 18: 20.15),
; 20,15).
JANDARMUL

Crîngași (orele
PERECHILE : 

15.30: 18: 20,15).
NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR c 

Cosmos (orele 15,30: 19).
URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 

Giulești (orele 15.30: 18: 20,15).
CONSPIRAȚIA : Flacăra (orele 

15.30- 17,45: 20).
ALBA CA ZAPADA SI CEI 

ȘAPTE PITICI : Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15). Tomis 
(orele 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18.15; 
20.30).

AFECȚIUNE : Vitan (orele 16; 
18: 20).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY: volga (orele 9; 11-15; 13,30; 
15.45; 18: 20,15), Flamura (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30).

DRUMUL SPRE SATUL NA
TAL : Rahova (orele 16: 18: 20).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Pacea (orele 15.30; 17,45: 20).

VALTER APĂRA SARAJEVO : 
Progresul (orele 15,30: 19).

POLIȚISTUL ; Popular
15,30; 18; 20.15).

tria mea" ele George Vancu 
Meridian-club ; 11.00 știință 
tehnică : 11.10 Profil pe portativ 
— dirijorul lgor Markevich ; 11,30 
Geografie folclorică — Gorj ; 
12.00 Transmisiuni directe din 
țară : 12,10 Invitație în fonotecă ; 
12,55 Melodia zilei : 13,00 închide
rea emisiunii de dimineață ; 17.00 
Știrile după-amiezii ; 17.05 Alo,
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor ; 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice : 18.10 
Dublu recital : Rita Pavone și Mi
hai Constantinescu ; 18,55 Me
lodia zilei ; 19.00 în direct... de 
la Lugoj. Casa memorials ..Ion
Vidu" ; 19.30 Știri : 19.35 Casa de 
discuri ..Phonogram" : 20,00 Jur
nale și memorii. Jurnalul lui Nan
sen : 21,00 Radio-super-top. Mu
zz că ușoară de peste hotare ; 22.00 
Radiojurnal ; 22,30 Melodia zilei ; 
22.35 Vedete ale muzicii ușoare : 
23,15 Poetică. Tineri poeți ; 25,20 
Studioul muzicii contemporane ; 
23,55—24.00 Ulii tn ele știri

PROGRAMUL I

Teatrul de Operetă : LA CALUL 
BĂLAN — ora 19.30: Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale*4 (Sala Co
media) : SĂ NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 20: Tea
trul „Lucia Sturdza fiulandra’4 
(Schitu Măgureanu) : CASA DE 
MODE — ora 20: (Sala Studio) : 
VALENTIN SI VALENTINA - ora 
20: Teatrul Mic : STÎLPTI SOCIE
TĂȚII — ora 19,30: Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilesco4* : 
REFLECTORUL REVISTEI — ora 
19.30: Teatrul ,.C. Tânase" (Sala 
Savoy) : TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 19,30; (Sala Victoria) : JOS 
Pălăria î — ora 19.30: Teatrul 
„Ton Creangă" : SCUFIȚA CU 
TRET IEZI — ora 16; Circul 
Globus : AL TREILEA GONG 
LA... CIRC — ora 19,30.

9,00 TeieșcOală. 
Municipalitatea 
reșteanului. 10,25 
Desene animate, 
teca pentru copii 
17,30 • ”
63. 13,00 Telex. 13,05 Tragerea 
Prdnoexpres. 13,15 Steaua polara 
— emisiune de orientare școlară 
și profesională. „Sudorii44. 13,35 
Muzică ușoară cu : Doina Limbă- 
sanu, George Râpcftu, Angela 
Stoenescu. Aurei Neamțu. 18.50 
Gala maeștrilor : Yehudi Menuhin. 
19.20 1001 de seri : ,,Joacă-te eu 
noi, Fanty". 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 
1973 — an hotărîțor. 20,00 Cîntecul 
săptămînii : „Nicăieri". Interpre
tează Elena Neagu. 20,05 Tele
obiectiv. 20,20 Publicitate. 20,25 
Teldcinemateca t „Iritilnirea" (pre
mieră pe țară). 22,25 24 de ore.

10.00 Telex. 10.95 
răspunde bucu- 
Publicitate. 10,30

10.35 Telecinema- 
12,00 Telejurnal.

Cură de limba rusă. Lecția 
Telex. 13,05

PROGRAMUL II

PROGRAMUL IU
9,09 Știri : 9,05 ..Incognito" — 

program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei ; „Slavă ție pa-

20,00 Avanpremieră. 20.05 O viață 
pentru o idee : Constantin Dum
bravă. 20,35 Formații vocal-instru- 
mentale de tineret :21,05 Film do
cumentar : „După 20 de ani". 21.20 
Telex. 21,50 Prin muzee T expo
ziții. 22,05 Formații simfonice 
românești în lume.
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„Avem sarcina de a conștientiza tinăra

Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

Convorbirile delegației române la Conakry
generație de propria sa forță

securitate si Tovmsu! Emil Bodnms
CAIRO. — Comandamentul ge

neral al armatei egiptene a dat 
fublicității, marți dimineața, un 
comunicat în care arată că for
țele navale egiptene au desfășu
rat, luni seara, în Marea Medi- 
terană și Marea Roșie, două o- 
perațiuni încununate cu succes. 
„Un grup al unităților noastre 
navale — se spune în comunicat 
— au bombardat pozițiile ina
mice amplasate pe malul răsă
ritean al Golfului Suez, pro- 
ducînd inamicului pierderi gre
le în oameni și echipament. In 
același timp, alte unități navale 
au atacat zona administrativă 
inamică de la Rummaneh, de pe 
coasta nordică a Peninsulei Si
nai, provocînd incendii și pier
deri grele. Toate unitățile na
vale egiptene s-au înapoiat la 
baza lor".

Făcind un bilanț al luptelor 
desfășurate luni, comunicatul, 
reluat de agenția M.E.N., anun
ță că apărarea antiaeriană, în 
cooperare cu forțele aeriene e- 
giptene. au doborît 34 avioane 
ișraeliene, capturînd și doi 
piloți.

Un comunicat militar egiptean 
de marți seară arată că trupele 
egiptene luptă pentru a bloca 
încercarea unor forțe ișraeliene 
de a străpunge Canalul Suez și 
de a acționa pe malul occidental 
al Suezului.

militar dat publicității la Da
masc în cursul nopții de luni 
spre marți, informează că for
țele terestre siriene, susținute 
de aviație, au reușit să respin
gă ofensiva declanșată de for
țele ișraeliene împotriva poziți
ilor avansate ale Siriei în sec
torul nordic al înălțimilor Go
lan.

DAMASC. — Un purtător de 
cuvînt militar sirian a anunțat 
că, marți dimineața, au izbucnit 
lupte violente în sectoarele de 
nord și central ale frontului de 
pe înălțimile Golan, în care 
sînt angajate unități de blinda
te și artilerie grea. Un comuni
cat militar difuzat la ora 12,25 
G.M.T. (14,25 ora locală) anunță 
că deasupra zonei Zabadani, de 
la frontiera libanezo-siriană, a 
avut loc o luptă aeriană intre 
aparatele siriene și ișraeliene. 
Un avion israelian a fost dobo- 
rit. în același timp, comunicatul 
menționează că ..unitățile noas
tre de tancuri efectuează încă 
atacuri asupra pozițiilor inami
ce din sectorul de nord al fron
tului". Un alt avion israelian a 
fost doborît la sud de Kuneitra.

într-o cuvîntare radiodifuzată, 
președintele Siriei, Hafez As
sad, a anunțat, luni noaptea, că 
armatele siriene au respins for
țele ișraeliene, avansînd pe 
înălțimile Golan — relatează a- 
genția M.E.N. El a arătat că 
poziția ocupată de forțele sirie
ne in Golan este „foarte onora
bilă".

In legătură cu operațiunile 
desfășurate luni, un comunicat

TEL AVIV. — Forțele siriene, 
împreună cu forțele irakiene a- 
flate în Siria, au lansat, marți 
dimineața, un puternic atac asu
pra trupelor avansate ișraeliene 
din zona înălțimilor Golan — a 
anunțat un purtător de cuvînt 
militar israelian. El a precizat 
că forțele ișraeliene, sprijinite 
de aviație, au respins atacul și 
au distrus 100 de tancuri siriene.

Intr-un comunicat militar, dat 
publicității luni seara, se men
ționează că forțele ișraeliene au 
avansat în zona înălțimilor Go
lan cu încă trei km pe teritoriul 
sirian, după ce au înfrînt rezis
tența unei unități de blindate 
irakiene. în sectorul central al 
frontului. Se precizează că forțe
le ișraeliene și-au consolidat po
zițiile în regiune. Coloanele isra- 
eliene care înaintau spre Da
masc s-au stabilizat la aproxi
mativ 22 de mile (35 km) de capi
tala siriană, întîlnind o puter
nică rezistență în apropierea lo
calității Sassa.

Făcind bilanțul luptelor înre
gistrate în Sinai luni, un comu
nicat militar israelian informea
ză că forțele egiptene au între
prins succesiv, în sectorul nor
dic al frontului Sinai, două im
portante atacuri, cu debarcarea 
unor trupe de comando pe mare 
și heliopurtate, în spatele linii
lor ișraeliene. Primul atac, ara
tă comunicatul, a fost respins. 
Un purtător de cuvînt militar a 
precizat că. potrivit informațiilor 
parvenite la Tel Aviv, cel de-al 
doilea atac declanșat în aceeași 
zonă a fost, de asemenea, res
pins.

Cea de-a doua fază a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa . și-a 
continuat, marți, lucrările în 
cadrul organelor subșidiare 
ale reuniunii, prin examina
rea diferitelor probleme ale 
securității și cooperării pe 
continent.

In subcomisia privind co
operarea industrială au con
tinuat discuțiile în legătură 
cu formele, modalitățile și 
cadruL de realizare a coope- 

domeniu. 
delegatul 

a 
amintit măsurile adoptate în 
țara noastră pentru stimula
rea acestei cooperări.

în subcomisia pentru 
operarea în domeniul edu
cației, delegatul român s-a 
referit la măsuri menite să 
favorizeze accesul fiecărui 
popor european la cultura 
celorlalte popoare ale conti
nentului, în spiritul echității 
și universalității. Evocînd ex
periența și realizările Româ
niei în acest domeniu, el s-a 
pronunțat pentru căutarea în 
comun a noi căi de diversifi
care a formelor de cooperare 
în domeniul educației, prin 
intermediul cunoașterii.

în subcomisia pentru co
operarea culturală, delegatul 
român a subliniat rolul cărții 
ca mijloc de cunoaștere a va
lorilor spirituale ale altor 
țări. Amintind că România 
se numără, de multi ani — 
potrivit statisticilor UNESCO 
— printre primele 15 țări din 
lume în ce privește traduce
rea de cărți, el a relevat im
portanța dezvoltării cooperă
rii europene și în acest do
meniu.

â fost primit de

președintele Seku lure

rării 
Luind 
român

în acest- 
cuvîntul,
Niță Constantin

co-

In drum spre patrie, delega
ția Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a parti
cipat la ceremonia instalării pre
ședintelui Republicii Argentina, 
ș-a oprit la Conakry, capitala 
Guineei. Pe aeroportul interna
țional Gbesia. delegația română 
a fost intîmpinată de primul 
ministru Lansana Beavogui, de 
Fily Cissoko, ministrul afaceri
lor externe. Valeriu Georgescu, 
ambasadorul României la Co
nakry, xși de alte oficialități.

Salutînd delegația în numele 
șefului statului guineez, primul 
ministru a exprimat dorința 
președintelui Seku Ture de a se 
întîlni cu delegația, română. In
vitația a fost acceptată și Ta Pa
latul Prezidențial din Conakry a 
avut loc o întîlnire la care au 
participat, din partea guineeză, 
președintele Seku Ture, secre
tar general al Partidului Demo
crat din Guineea, primul mi
nistru Lansana Beavogui și 
Fily Cissoko, ministrul afaceri
lor externe — membri ai Birou
lui Politic al Partidului Demo
cratic din Guineea.

Din partea română la convor
biri au participat Emil Bodna
raș, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vale
riu Georgescu, ambasadorul 
României la Conakry.

Cu acest prilej, au fost abor-

date probleme privind dezvolta
rea multilaterală a relațiilor 
dintre cele două partide și state. 
De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri asupra princi
palelor probleme ale vieții in
ternaționale, ale mișcării mun
citorești și democratice, ale lup
tei de eliberare a țărilor afri
cane împotriva imperialismului 
și neocolonialismului.

Tovarășul Emil Bodnaraș a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, un mesaj de 
prietenie președintelui Seku 
Ture, urări de sănătate, împre
ună cu urări de succes în lupta 
revoluționară a poporului gui
neez.

La rîndul său, președintele 
Guineei și-a exprimat satisfac
ția deplină pentru schimbul de 
opinii cu delegația română și 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut, 
urări de sănătate și succes în 
activitatea pe care o desfășoară 
în fruntea Partidului Comunist 
Român, a statului român, pentru 
construirea noii orînduiri socia
liste.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La plecarea din Conakry, to
varășul Emil Bodnaraș a fost 
condus de primul ministru Lan- 
sana Beavogui, de Fily Cissoko, 
ministrul afacerilor externe, 
precum și de ambasadorul ro
mân.

întrevederi ale tovarășului 
George Macovescu la O.N.U.

Luni după-amiază, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, conducă
torul delegației țării noastre 
la cea de-a 28-a sesiune a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, a a-

Congresul sindical
mondial

Cuvîntul șefului delegației române
Corespondentul' Agerpres, C. 

Amariței, transmite : Congresul 
sindical mondial și-a continuat 
lucrările cu dezbateri pe mar
ginea raportului privind activi
tatea Federației Sindicale Mon
diale.

Tn ședința de dimineață a luat 
cuvîntul șeful delegației sindica
telor din România, tovarășul 
Mihai Dalea. președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

După ce a adus celui de-al 
VlII-lea Congres Sindical Mon
dial. tuturor participanților, sa
lutul călduros al oameni
lor muncii din Republica So
cialistă România și a urat de
plin succes lucrărilor sale. a- 
ureciind apoi că mai mult ca 
oricind în trecut clasa munci
toare. organizațiile sale sindica
le, trebuie să-și ridice glasul, 
să-și facă mai activ cunoscu
te poziția și hotărirea de a 
pune capăt vechii politici de 
dominație și asuprire a impe
rialismului, de a impulsiona 
promovarea unor relații noi de 
colaborare între state, bazate pe 
egalitate în drepturi, respecta
rea independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul re
ciproc. de a asigura înfăptuirea 
deplină a aspirațiilor tuturor 
popoarelor la dezvoltarea eco
nomică și socială de sine stătă
toare, vorbitorul a spus : Do
resc să subliniez că Republica 
Socialistă România aduce o 
contribuție permanentă la des
fășurarea pozitivă a vieții in
ternaționale, acționînd pentru 
instaurarea unui climat de în
țelegere și colaborare între po
noare, pentru participarea tu
turor statelor la soluționarea 
problemelor contemporaneit ății, 
pentru unirea celor mai largi 
forte antiimnerialiste în lupta 
pentru abolirea politicii impe
rialiste de forță și dictat, pen
tru afirmarea unui spirit nou, 
democratic, în viața internațio
nală.

Țara noastră întărește con
tinuu relațiile de prietenie și 
colaborare frățească cu toate 
țările socialiste, acționează pen
tru lărgirea raporturilor multi
laterale cu țările care se pro
nunță pentru o dezvoltare in
dependentă și, în spiritul coexis
tenței pașnice, extinde legături
le cu celelalte state ale lumii.

Apreciind fenomenele pozitive 
ce au loc în viața internaționa
lă. a subliniat vorbitorul — con
siderăm necesară intensificarea 
Iuotei clasei muncitoare, a ma
selor populare. a sindicatelor, a 
tuturor forțelor progresiste pen
tru ca destinderea, pacea și co
laborarea să se afirme și mai 
mult, să devină o realitate de 
lungă durată.

Ne pronunțăm pentru lichida
rea tuturor surselor de încor
dare și conflict din lume, sîn- 
tem solidari cu lupta clasei 
muncitoare .și a sindicatelor din 
țările capitaliste împotriva ex
ploatării monopoliste și a 
societăților multinaționale, pen
tru satisfacerea îcvcr.dicăzilor 
economice și 
și apărarea

i

revendicărilor 
sdciale. cucerirea 
libertăților demo-

cratice și a drepturilor sindica
le. Ne reafirmăm, de asemenea, 
solidaritatea cu statele care s-au 
angajat pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale independente, 
împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru lichi
darea subdezvoltării și folosi
rea bogățiilor naționale în inte
resul propriilor popoare, pen
tru consolidarea independenței 
și suveranității lor aiaționale.

Vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o 
anuj trecut în unele țări din A- 
frica, iar anul acesta intr-o se
rie de țări din America Latină, 
constituie o contribuție nu nu
mai la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între poporul român 
și popoarele respective, dar și 
o puternică manifestare a soli
darității cu lupta pe care o duc 
aceste țări pentru consolidarea 
independenței, împotriva impe
rialismului și neocolonialismului, 
pentru dezvoltarea lor pe calea 
progresului economic și social.

Vorbitorul a relevat, apoi, că, 
în activitatea sa pe plan inter
național, U.G.S.R. se călăuzește 
după principiile politicii externe 
a Partidului Comunist Român și 
dezvoltă relații largi de priete
nie și colaborare cu sindicatele 
din toate țările socialiste, din 
statele care au pășit pe o cale 
independentă, din țările capita
liste, indiferent de afilierea lor 
internațională, pe baza solida
rității și intereselor comune ale 
celor ce muncesc.

Dezvoltarea relațiilor bilate
rale între organizațiile afiliate 
la Federația Sindicală Mondială ' 
și cele de alte afilieri și auto
nome, preocuparea .reciprocă de 
a desprinde problemele de inte
res comun pentru clasa munci
toare și ceilalți oameni ai mun
cii, înlăturarea treptată a neîn
crederii din mișcarea sindicală 
—- a relevat vorbitorul — con
stituie mărturii ale evoluției po
zitive, din ultimii ani, a curen
tului spre unitatea de acțiune, 
înțelegere și cooperare în miș
carea sindicală mondială. Acest 
proces a influențat și activitatea 
F.S.M., a favorizat realizarea u- 
nor acțiuni unitare pe plan in
ternațional, ceea ce constituie 
încă o dovadă că unitatea 
mișcării sindicale trece în mod 
constant prin dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, a cooperării pe 
problemele de interes comun aia 
oamenilor muncii.

Una din cerințele esențiale 
determinate de complexitatea și 
diversitatea problemelor cu care 
sînt confruntați oamenii muncii 
și organizațiile lor sindicale este 
ca F.S.M. să țină seama perma
nent de realități, să se adapteze, 
cu operativitate situațiilor noi 
apărute in lume.

In încheiere, vorbitorul a re
levat. că este în interesul 
F.S.M., al organizațiilor sale afi
liate de a se găsi forme de lu
cru care să permită o mai strip- 
să legătură a cadrelor care lu- 

. crează permanent; la F.S.M. cu 
realitățile sindicale, cu viața 
organizațiilor din care provin.

vut o întrevedere cu șeful 
delegației Republicii Popu
lare Chineze, Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost abordate o serie 
de probleme actuale interna
ționale, acordîndu-se o deo
sebită atenție problemei 
creșterii rolului O.N.U. în 
menținerea păcii și securită
ții internaționale, în dezvol
tarea cooperării între toate 
națiuhile și în promovarea 
normelor de drept internațio
nale în relațiile dintre state. 
Convorbirea a evidențiat co
laborarea existentă ' ' 
legațiile României 
Chineze la actuala 
Adunării Generale.

Marți dimineața, 
Macovescu a avut o între
vedere cu ambasadorul Ia
kov Malik, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S., reprezentantul per
manent al Uniunii Sovietice 
la Națiunile Unite.

Cu acest prilej s-a proce
dat la o trecere in revistă a 
celor mai importante proble
me înscrise pe agenda sesiu
nii O.N.U. De asemenea, a 
fost abordată chestiunea edi
ficării rolului Organizației 
Națiunilor Unite în cimpul 
vieții politice internaționale, 
a sporirii eficacității rezolu
țiilor și hotărîrilor sale, 
creșterii . prestigiului organi
zației în lume. S-a subliniat 
colaborarea dintre delegațiile 
României și Uniunii Sovie
tice în cadrul sesiunii Adună
rii Generale.

întrevederile, la care a luat 
parte ambasadorul țării noas
tre la Națiunile Unite, Ion 
Datcu, s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de lucru.

între de
și R. P. 
sesiune a

George

• ÎNTR-O DECLARAȚIE dată 
publicității la Buenos Aires, 
Frontul Justițialist de Eliberare 
— care a ciștigat, la 23 septem
brie, alegerile prezidențiale din 
Argentina — cheamă toate for
țele politice din țară să colabo
reze pentru punerea în practică 
a amplului program de recon
strucție și dezvoltare a patriei. 
Documentul — relevă Prensa 
Latina — subliniază importanța 
depunerii unor eforturi comu
ne pentru refacerea economiei 
țării, în prezent dependentă față 
de monopolurile străine, „pen
tru crearea unui cadru adecvat 
afirmării valorilor permanente 
ale națiunii".

. -V

fel

ZAIR : Construcții moderne la Kinshasa.

Chemările C.C. al P.C.U.S
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII 

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări a Marii Revoluții Socia

liste din Octombrie, la Moscova au fost date publicității che
mările C.C. al P.C.U.S.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii sovietici sînt chemați la des
fășurarea pe scară națională a 
întrecerii socialiste în vederea 
îndeplinirii cu succes a celui 
de-al IX-lea. plan cincinal, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor con
gresului al XXIV-lea al P.C.U.S., 
pentru întărirea în conti
nuare a puterii economice și de 
apărare a Uniunii Sovietice.

Chemările adresează un salut 
frățesc partidelor comuniste și 
muncitorești — avangarda de 
luptă marxist-leninistă a clasei 
muncitoare și a tuturor oame
nilor muncii, luptători dîrzi îm
potriva imperialismului, pentru 
pace, democrație, independență 
națională și socialism.

C.C. al P.C.U.S. transmite un 
salut frățesc popoarelor țărilor 
socialiste, pentru dezvoltarea și 
întărirea sistemului socialist 
mondial — cucerire istorică a 
clasei muncitoare internaționale, 
forța hotărîtoare în lupta anti- 
imperialistă, bastionul păcii, de
mocrației și progresului social.

Un salut este adresat clasei 
muncitoare din țările capitaliste,

popoarelor care au scuturat ju
gul colonial, popoarelor țărilor 
coloniale și dependente care 
luptă împotriva imperialismu
lui și rasismului, pentru liber
tate și independență națională.

Chemările .cer, totodată, pace, 
libertate și independență pentru 
popoarele Indochinei și adre
sează un salut clasei munci
toare, oamenilor muncii și ‘ tu
turor democraților din Chile, 
care luptă împotriva terorii for
țelor reacționare.

Popoarele Europei sînt che
mate să lupte pentru transfor
marea continentului european 
într-o zonă a păcii trainice, a 
securității și colaborării rodnice 
între state.

Popoarele lumii sînt chemate 
să lupte pentru ca destinderea 
internațională să devină irever
sibilă, pentru ca principiile co
existenței pașnice să devină o 
normă a relațiilor dintre state 
cu orînduiri sociale diferite, 
pentru ca nefolosirea forței să 
devină o lege în relațiile ințer- 
naționale.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT

PROPUNERE SOVIETICA
LA O.N.U.

• ADUNAREA Generală a 
O.N.U. s-a întrunit, luni după- 
amiază, pentru a audia decla
rația reprezentantului U.R.S.S., 
Iakov Malik, cu privire la în
scrierea pe ordinea de zi a sesiu
nii a punctului privind „Redu
cerea bugetelor militare ale 
membrilor permanenți ai Con
siliului de Securitate cu 10 la 
sută și utilizarea unei părți 
din fondurile astfel economisite 
pentru1 a acorda asistență țări
lor în curs de dezvoltare".

IN CADRUL MANIFESTA. 
RILOR consacrate celei de-a 
29-a aniversări a creării Forțe
lor armate ale Republicii Socia
liste România atașatul militar 
aero și naval al României în 
Uniunea Sovietică, colonel Ghe- 
orghe Dinculescu, a vorbit în

saloanele ambasadei române din 
Moscova despre participarea ar
matei române la războiul anti
hitlerist. Apoi au fost prezen
tate mai multe filme de scurt 
metraj.

INUNDAȚII LA VENEȚIA
• DIN NOU STRĂZI ÎNTREGI 

din Veneția s-au aflat sub apă 
în urma creșterii, în ultimele 
48 de ore, a nivelului apelor 
lagunei cu 1 metru și 10 cen
timetri. Au fost inundate par
terul multor clădiri, muzee, gări, 
biserici și alte edificii, pierde
rile materiale pricinuite fiind 
serioase. A fost perturbată viața 
normală a locuitorilor orașului.

O PARLAMENTUL NORVE
GIAN (Storting), care, prin tra
diție, atribuie premiile Nobel 
pentru pace, a hotărît, marți, să 
acorde această distincție pe a- 
nui 1973 principalilor negociatori 
ai Acordului de la Paris privind 
încetarea războiului și restabi
lirea păcii in Vietnam, respec
tiv lui Le Duc Tho. membru al 
Biroului Politic, al Secretariatu
lui C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din R. D. Vietnam, și 
lui Henry Kissinger. actualul 
secretar de stat al Statelor Unite.

• LA GENEVA a avut loc, 
marți, o nouă întîlnire a dele
gațiilor sovietică și americană 
în cadrul tratativelor referitoare 
la reducerea armamentelor stra-

Printre tinerii care au participat la cel de-al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților de la Berlin și care au vizi
tat în continuare România, la invitația C.C. al U.T.C., s-au num°' 
rat și Brian Mc Gahen și Graene Grassie, membri ai Mișcării Ti
neretului Comunist din Australia. înaintea plecării din țara noas
tră, cei doi tineri australieni au avut amabilitatea să acorde 
„Scînteii tineretului" un interviu.

Prima întrebare pe care am 
adresat-o oaspeților s-a referit 
la situația actuală din Australia, 
în lumina evoluțiilor care au avut 
loc în această țară în ultima pe
rioadă și, în acest context, la 
rolul tineretului în societatea 
australiană.

Australia — spune Brian Mc 
Gahen - care în întreaga peri
oadă postbelică a acceptat ro
lul de „prieten tradițional" al 
Statelor Unite și Marii Britanii, 
apare, acum, după o guvernare 
laburistă de cîteva luni (din de
cembrie 1972 — n. n.) ca o țară 
în plină metamorfoză, dornică 
de a-și găsi propria identitate, 
reformulîndu-și opțiunile în con
cordanță cu interesele naționale 
și cu tendințele pozitive ce se 
manifestă în permanență pe plan 
internațional. Noul guvern la
burist australian a trecut la în
făptuirea programului de guver
nare, elaborat în urma unei ana
lize multilaterale a politicii ex
terne și interne a țării. Cîteva 
exemple. Pe plan extern, Austra
lia a recunoscut R. P. Chineză, 
și-a retras unitățile militare din 
Indochina, a stabilit relații diplo
matice cu R. D. Vietnam și s-a 
angajat să-i acorde ajutor pen
tru reconstrucția țării, a recunos
cut R. D. Germană și a inițiat 
contacte cu R. P. D. Coreeană. 
Pe plan intern, ținînd cont de 
faptul că Partidului Laburist îi 
sînt afiliate multe organizații sin
dicale, noul guvern a întreprins 
pînă în prezent măsuri ce se re
feră în special la situația mun
citorilor australieni și imigranți, 
a aborigenilor, la nivelul sala
riilor și al locurilor de muncă. 
Desigur, că pentru îndeplinirea 
întregului „program de prosperi
tate socială*, care a constituit

un puntt important al platformei 
electorale a Partidului Laburist, 
este nevoie de timp și de ace
eași consecvență.

Despre rolul tineretului în via
ța politică și socială a Australiei, 
Graene Grassie subliniază că. 
în ultimii ani, se observă o mu
tație foarte interesantă și 
me, o trecere a interesului 
retului de la problemele

anu- 
tine- 
care

PREOCUPĂRI 
ALE MIȘCĂRII 

TINERETULUI
COMUNIST 

DIN AUSTRALIA

care ea poate șî trebuie să-l 
joace în viața social-politică a 
țării".

Vorbind despre preocupările 
actuale ale Mișcării Tineretului 
Comunist, Brian Mc Gahen ne 
spune că „în linii mari, obiecti
vele principale ale organizației 
de tineret sînt popularizarea și 
aplicarea programului Partidului 
Comunist și atragerea de noi 
membri, din toate domeniile de 
activitate, nu numai din secto
rul universitar, cum s-a întîmplat 
cu ani în urmă.

- Deci, programul nostru de 
lucru are aceleași obiective ca 
și Partidul Comunist Noi mili
tăm ca și alte măsuri, pe lingă 
cele realizate deja de guvernul 
laburist, să fie înfăptuite — con
tinuă Brian Mc Gahen. De ase
menea, Mișcarea Tineretului Co
munist organizează acțiuni 
protest împotriva 
nucleare în Pacific, 
discriminării rasiale din 
de Sud. In această 
colaborăm cU „Comitetul 
dențesc australian pentru 
damnarea apartheidului", 
mitet ce se bucură de sprijinul 
tuturor organizațiilor și asocia
țiilor de tineret din Australia.

în continuare, Graene Grassie 
declară că un accent deosebit 
este pus pe cooperarea cu tine
retul din țările socialiste. „Vizita 
în România este o mărturie în 
acest sens". Referindu-se la îm- 

în 
România, oaspetele spune : ,,Tot 
ceea ce am văzut și am aflat în 
locurile pe care le-am vizitat a 
fost deosebit de interesant. Am 
fost deosebit de impresionați de 
bogata informație a tinerilor 
muncitori pe care i-am cunoscut 
la Combinatul siderurgic de la 
Galați și de faptul că acești ti
neri participă în mod direct la 
conducerea marelui combinat, la 
luarea diferitelor decizii. Vizita 
noastră în România s-a dovedit 
a fi deosebit de folositoare",

de 
experiențelor 

împotriva 
Africa 

privință, 
stu- 

con- 
co-

îl vizează direct - pregătire pro
fesională, echitate în retribuția 
muncii, învățămînt universitar - 
la probleme mai largi, speciale 
și politice. Organizația noastră 
se străduiește să promoveze și 
să conducă mișcări ale tineretu- presiile după vizita făcută 
lui în sprijinul reformelor pro
funde ale guvernului, încercînd 
să-l determine să ia poziții și 
mai avansate.

Pentru prima oară, în acest 
an s-a acordat tinerilor austra
lieni drept de vot de la 18 ani. 
în legătură cu' aceasta, Graene 
Grassie arată că „în aceste con
diții, un rol important îl deține 
Mișcarea Tineretului Comunist, 
care, ca orice organizație de
mocratică, are sarcina de a 
conștientiza tînăra generație de 
propria sa forță, de rolul pe RODICA ȚEPEȘ

REZULEAEELE PIRIIUE 
ALE ALEGERILOR DIN WRCIA
Succes al Partidului Republican al Poporului

Surse oficiale din Ankara 
au continuat să dea publici
tății, în cursul zilei de marți, 
rezultate parțiale ale alege
rilor generale desfășurate 
duminică.

Intrucît cele 67 de provincii 
ale țării sînt constituite în cir
cumscripții electorale de sine 
stătătoare, fiecăreia revenindu-i 
în Parlament un număr de locuri 
porporțional cu numărul popu
lației, rezultatele sînt comuni
cate separat, pe măsură ce se 
încheie procedura de numără
toare a voturilor. Pînă marți 
seara, repartizarea mandatelor 
în 65 de provincii, era : pe pri
mul loc se situează Partidul Re
publican al Poporului. căruia 
i-au revenit 178 din cele 450 de 
locuri ale Camerei Deputaților 
(Medjilis), în timp ce Partidului 
Dreptății i-au revenit 145. Par
tidul Democratic a obținut 41 
de mandate, Partidul Salvării 
Naționale — religios — 41 Par
tidului Republican al încrederii 
— 12, Partidul Acțiunea Națio

Salonul de alimentație și 
arte menajere, deschis cu zece 
zile în urmă la Bruxelles, a 
consemnat, astăzi Ziua Ro
mâniei.

Evenimentul a avut o sem
nificație deosebită : pavilio
nul României este singurul 
care a obținut „Marele pre
miu pentru reprezentare o- 
ficială", distincție acordată 
în semn de prețuire a con
cepției arhitectonice a pavi
lionului, a calității și diver
sității exponatelor, a varie
tății și atractivității modului 
de prezentare a produselor 
— mărfuri alimentare și ar
ticole de artizanat. Partici
parea românească a fost mar
cată, de asemenea, cu alte 
două dsitincții : „Medalia de 
aur", acordată produselor 
„Murfatlar" și tot „Medalia 
de aur" acordată pentru va
loarea și frumusețea confec
țiilor artizanale prezentate de 
întreprinderea I.C.E.C.O.P.- 
București.

Cu prilejul Zilei României, 
pavilionul a fost vizitat de 
oficialitățile tîrgului, de oa
meni de afaceri, ziariști.

tegice — S.A.L.T., anunță agen
ția T.A.S.S.

COMPROMIS 
IN „RĂZBOIUL CODULUI"

• ÎN URMA CONVORBIRI
LOR de la Londra dintre primul 
ministru al Islandei, Olafur Jo- 
hannesson, și premierul brita
nic, Edward Heath, cei doi șefi 
de guverne au convenit asupra 
bazelor unei „soluții interimare" 
pentru reglementarea așa-nu- 
mitului „conflict al codului" din
tre Anglia și Islanda.

în baza înțelegerii intervenite, 
premierul Johannesson a plecat 
la Reykjavik, in cursul
amiezii de marți, pentru a su
pune guvernului său soluția in
terimară de compromis, elabo
rată Ia Londra.

după-
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nalistă — 3 și cinci candidați in
dependenți.

Alegerile de la 14 octombrie 
au stabilit astfel un nou raport 
al forțelor politice din Turcia. 
Partidul Dreptății, al lui Suley
man Demirel, care a deținut 
majoritatea timp de opt ani con
secutiv (la scrutinul din 1969 a 
obținut 256 de mandate), a fost 
plasat în poziția de a doua forță 
politică a țării.

Venind cu un program înnoit, 
concentrat pe aspectele de stric
tă actualitate, și cu o formație 
reorganizată, în care rolul pre
ponderent îl dețin cadrele ti
nere, de specialiști. Biilent Ece- 
vit a reușit să canalizeze spre 
Partidul Republican al Poporu
lui (143 de mandate în 1969) vo
turile majorității celor care cer 
o schimbare rapidă și radicală 
a situației economico-sociale din 
Turcia. Audiența programului 
lui Ecevit s-a manifestat cu pre
cădere în centrele urbane mari, 
îndeosebi în cele cu profil in
dustrial. inclusiv Instanbul, An
kara și Izmir.

După cum. relevă ziarul „Cum
huriyet", în noua structură par
lamentară, în care nici un par
tid nu va avea majoritatea ne
cesară formării unui cabinet 
monocolor, singura formulă de 
guvernare viabilă rămîne cea? 
bazată pe coaliția de partide. 
Potrivit cutumei politice tur
cești, mandatul formării viito
rului guvern ar urma să fie a- 
tribuit mai întîi lui Biilent Ece
vit, liderul partidului cu cel mai 
mare număr de locuri în Med
jilis. Se pare, însă, că posibili
tățile sale de mișcare vor fi se
rios limitate de refuzul Partidu
lui Dreptății de a participa la 
coaliție. Liderul acestuia, Su
leyman Demirel. a organizat 
marți o conferință de presă în 
care, recunoscind înfrîngerea în 
alegeri a partidului său și vic
toria Partidului Republican al 
Poporului, a făcut cunoscut că 
„în condițiile actuale, partidul 
său nu va participa la nici o 
coaliție". „Partidul Dreptății — 
a spus Demirel — respectă ho- 
tărîrea electoratului și va con
tinua să-și îndeplinească dato
ria în opoziție".

ATACURI ALE 
PATRIOTILOR 

KHMERI
In ultimele zile, în sudul 

perimetrului defensiv al 
Pnom Penhului, patrioții au 
angajat lupte pe șoseaua nr. 
38, iar alte lupte importante 
au fost semnalate în preaj
ma localității Vihear Suor, 
aflată la circa 18 kilometri 
nord-est de capitală și îm
presurată, de mai multă vre
me, de forțele patriotice.

Unor atacuri puternice au 
fost supuse trupele lonno- 
liste și în regiunea Ang Ta- 
lek, la 25 kilometri vest de 
Pnom Penh, unde patrioții 
și-au consolidat în ultima 
vreme pozițiile pe colina 
Thmat Pong.

Unități ale regimului de la 
Pnom Penh au mai fost a- 
tacate și supuse bombarda
mentelor de artilerie și cu 
rachete și in zona centrelor 
districtuale Srang și Tram 
Khnar, aflate la 45 și res
pectiv 36 kilometri de capi
tală, într-o regiune controlată 
de patrioți din apropierea 
șoselei naționale nr. 3, de 
importanță strategică și afla
tă, la rîndul său, în cea mai 
mare parte, sub controlul 
forțelor patriotice khmere.

Un bilanț transmis de A- 
genția khmeră de informații 
relevă că, în perioada 10 au- 
gust-24 septembrie a.c., în 
zona fluviului Mekong au 
fost scufundate 84 de nave 
lonnoliste, între care cinci 
vase de transport de tonaj 
ridicat.

In contextul situației difi
cile a regimului din Pnom 
Penh, agenția United Press 
International relatează că șe
ful regimului, Lon Noi. și-a 
prelungit, pe o perioadă de șa
se luni — respectiv pînă în a- 
prilie 1974 — „puterile ex
cepționale", ce urmau să-i 
expire săptămîna viitoare, 
autoritățile anunțind, în le
gătură cu aceasta, că măsura 
nu va constitui obiectul vre
unei aprobări din partea „a- 
dunării naționale" de la Pnom 
Penh.

Formarea noului
Sanya Thammasak, desemnat 

prim-ministru al Tailandei de 
către regele Bhumibol, a format, 
marți, noul guvern al țării. Vice- 
premier a fost numit Sukij 
Nimmanhemin, iar ministru al 
afacerilor externe — Charoonpan 
Isrankgul Na Ayutthaya. Din e- 
chipa ministerială fac parte, de 
asemenea, Bunma Wongsawan, 
care a preluat portofoliul finan
țelor, Abhai Chantavinmol, nu
mit ministru al educației, Da- 
wee Chullasapaya — ministrul 
apărării. Potrivit postului de ra-

Artelor", dinLa „Casa Artelor", tun 
Brno, a fost deschisă, marți, 
o expoziție 
sculptură în 
mică românească. Expun a- 
proape 50 de artiști români, 
în mare parte tineri.

La vernisaj au fost pre- 
zenți reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice din Brno 
precum și membri ai amba
sadei române la Praga.

de tapiserie, 
lemn și cera-

guvern tailandez
dio tailandez reluat de agenția 
Reuter, actualul cabinet are 27 
de membri.

Noul guvern tailandez a fost 
constituit după demisia prece
dentului cabinet al mareșalului 
Thanom Kittikachorn, interve
nită ca urmare a puternicelor 
demonstrații studențești din ul
timele zile. In cursul acestor 
manifestații, peste 200 000 de 
studenți și-au exprimat nemul
țumirea față de politica fostu
lui premier, investit cu puteri 
excepționale, în baza Constitu
ției provizorii din decembrie 
1972. Ef au cerut eliberarea stu
denților arestați, democratizarea 
structurilor universitare și ur
gentarea lucrărilor pentru elabo
rarea unei noi constituții.

După cum s-a anunțat, noul 
prim-ministru tailandez, Sanya 
Thammasak, a făcut cunoscut că 
vor fi organizate alegeri genera
le și va fi elaborată o noua 
Constituție în următoarele șase 
luni. în urma întilnirii pe care 
actualul premier a avut-o cu li
derii studenților, aceștia au a- 
dresat manifestanților apelul de 
a înceta demonstrațiile.
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