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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul > Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni di
mineața, pe membrii delegației 
firmei britanice „Rolls Royce", 
in frunte cu Sir Kenneth Keith, 
președintele Consiliului de Ad
ministrație, care se află intr-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, vice

președinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Pungan. consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire cordială cu 
oaspeții, in cadrul căreia au 
fost discutate probleme privind 
colaborarea și cooperarea dintre 
industria română și firma „Rolls 
Royce", atit în ramura construc
țiilor aeronautice, cît și in alte 
domenii.
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Investigațiile făcute pe 
Șantierul centrului de cal
cul al Centralei industriale 
de medicamente, cosmetice, 
coloranți și lacuri București 
ne-au pus într-o încurcătură 
mai mult decît plăcută : cum 
să ierarhizăm valoarea nume
roaselor procedee și tehnolo
gii moderne de construcție 
care se aplică pe acest șanti
er, pentru prima dată în 
țară, lntrucît n-am găsit o 
soluție „absolută", vom pre
zenta succint aceste procedee 
în ordinea cronologică a uti
lizării lor în practica cons
tructorilor centralei — un 
grup de muncitori și maiștri 
ai Șantierului nr. 1, Trustul 
de construcții industriale 
București.

...Cu 25 la sută mai puțin 
beton! Pe scurt, acesta 
este rezultatul înlocuirii ra
dierului general cu grinzi în
crucișate. Comparînd cele 
două variante avantajele sînt 
clare : aceeași funcționalita
te, aceeași rezistență — dar 
manopera și costuri materia
le reduse.

...Un planșeu întreg stă pe 
un singur panou de cofrare ! 
Superioritatea metodei devine 
clară dacă ne gîndim că 
planșeul pentru un etaj se 
toarnă utilizînd numai cîteva 
panouri autoportante, ^le- 
merite mari, cu o suprafață 
de 25 m-, fabricate chiar aici, 
pe șantier. Reducerea dura
tei de execuție, creșterea pro
ductivității muncii, eficiență 
economică sporită r— sînt 
numai cîteva dintre avantaje.

...înlocuirea armăturilor 
clasice pentru betoane cu 
plase metalice sudate. Din 
nou trebuie să vorbim des
pre mărirea vitezei de execu
ție, diminuarea costurilor!

Să ne oprim, însă, aici, cu 
prezentarea tehnologiei mo
derne ce se utilizează la ri
dicarea Centrului de cal
cul. Cu toate că am mai 
putea vorbi și despre betonul 
aparent, care elimină placarea

M. ROGOJAN

(Continuare în pag. a ll-a)

La Jidoaia, pe Lotru, a în
ceput înălțarea unui nou ba
raj de captare, care face par
te din sistemul de captare și 
dirijare a apelor spre lacul 
de acumulare. Constructorii 
au ajuns deja la decofrarea 
celui de-al doilea plat și sînt 
hotărîți să termine acest ba
raj cit mai repede-. Eforturile 
lor se integrează strădaniilor 
tuturor constructorilor și mon- 
torilor hidrocentralei de pe 
Lotru de a termina acest o- 
biectiv mai devreme.

Fotografie de 
GHEORGHE CUCU

Pe șantierul Uzinei 
cocso-chimice 
de la Galați

Pe șantierul uzinei cocso- 
chimice de la Galați planul 
celui de-al treilea trimestru 
al anului curent a fost rea
lizat in proporție de 130 la 
sută, iar in zilele lunii oc
tombrie eforturile au fost 
intensificate. Ca urmare, co
lectivele de constructori ra
portează că au îndeplinit, de 
pe acum, planul anual valo
ric la obiectivul Uzina coc- 
sochimică. Pină la 31 decem
brie, se prevede că se vor 
realiza suplimentar lucrări 
in valoare de circa 35 mili
oane lei respectiv cu 130 mi
lioane lei peste prevederile 
primilor 3 ani ai cincinalului.

• Șantierul C.F.S. Săvinești : NICI PE „ULTIMA SUTĂ DE
FURNIZORII DE UTILAJE NU SE GRĂBESC?

• Șantierul S.M.A. Tiream: PENTRU ÎNTIRZIERI NU
SCUZE...

O condiție a reușitei in 
învățămîntul politic U. T. C

ANCORAREA
ÎN REAUTĂ ȚILE

FIECĂRUI
COLECTIV
DE TINERI

Ne aflăm încă în faza pregă
tirilor pentru deschiderea in- 
vățămîntului. politic U.T.C., ac
tul propriu-zis al inaugurării ur- 
mind să aibă loc în săptăminile 
sau în luna următoare. S-ar pă
rea deci că, cel puțin acum, ce
rința unei profunde și temeinice 
legături a, propagandiștilor cu 
realitățile fiecărei organizații 
U.T.C., ale fiecărui loc de mun
că reprezintă mai mult un prin
cipiu metodic de aplicat în vii
tor. Dar nu este așa. Ne-au de
monstrat-o cu temeinice argu
mente cadre de organizație și 
propagandiști preocupați în a- 
ceste zile de asigurarea tuturor 
condițiilor necesare bunei 
fășurări a activităților de 
gătire politică a tinerilor.

— încă de la instruirea 
pagandiștilor, realizată la 
putui lunii octombrie — ne spu
nea tovarășul Petre Răducanu, 
secretar al comitetului U.T.C. al 
sectorului 3 — noi am insistat 
asupra acestei cerințe esențiale 
pentru eficacitatea dezbaterilor, 
în precizările făcute de activiști, \ 
precum și cu ocazia schimbului 
de opinii despre locul și rolul 
propagandistului în sistemul e- 
ducației comuniste a tineretului, 
s-a conturat clar nu numai im
portanța â'cestui principiu de 
lucru, dar și ce anume presupu
ne aplicarea lui in mod concret, 
în activitatea de zi cu zi.

Cu alte cuvinte, am cerut celor 
850 de propagandiști ai organi
zațiilor U.T.C. din sectorul 3 să 
nu se rezume la simpla anun
țare a tinerilor despre tema
tica învățămîntului politic-ideo
logic, sau la afișarea bibliogra-

des- 
pre-
pro- 

înce-

oreifiei primei teme, a datei, 
și locului celei dinții dezbateri 
dimpotrivă ; am recomandat tot
odată o legătură permanentă a 
propagandistului cu biroul orga
nizației U.T.C., participarea la 
adunările de alegeri, cunoașterea 
individuală a tinerilor, a muncii 
și comportamentului lor, a unor 
întrebări, dorințe și preferințe 
pe care le au. în acest fel, con
sideri nd propagandistul ca un 
factor activ al întregii pregătiri 
politico-ideologice, prin mun
ca de îndrumare și control des-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a II-a)
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PĂMÎNTUL

CE TREBUIE
MAI RATIONAL
GOSPODĂRITĂ

Suprafața agricolă este limi
tată iar producția agricolă nu 
se poate realiza în afara solu
lui. Potrivit calculelor, in țara 
noastră revine în prezent la un 
locuitor o suprafață de 0,51 hec
tare teren arabil și de 0,75—0,77 
hectare teren agricol ; ținînd 
seama de ritmul actual de creș
tere a populației, suprafața so
cotită pe un locuitor scade con
tinuu. Firește, derivă din acest 
adevăr însemnătatea covîrșitoa- 
re ce o prezintă modul de folo
sire a patrimoniului funciar al 
țării, iar măsurile adoptate în 
sensul creșterii fertilității pâ- 
mintului, prin lucrări de irigații 
și desecări, extinderea mecani
zării și sporirea gradului de uti
lizare a substanțelor chimice, se 
cer dublate de altele — depen
dente de fiecare dintre noi — 
menite să ocrotească și să atragă 
în circuitul productiv fiecare 
palmă de pămînt. Se procedea
ză, peste tot, cu grija cuvenită 
atunci cînd este vorba de folo
sirea pămîntului ? Da și nu... ar 
suna un răspuns cît de cit sin
tetic. Și, cînd spunem da, ne 
gindim. de pildă, la acțiunile 
cooperatorilor din Negoiești, ju
dețul Dolj, care de-a’dreapta și 
de-a stingă drumurilor, pină la 
ultimul metru, au semănat acele 
zone înghițite de căruțe, trac-

în numărul de azi:
© 300 de ani de la nașterea lui Dimitrie Can- 

temir: PIONIER AL ISTORIOGRAFIEI MO
DERNE

• Profesia ta : VIAȚA BATE LA UȘA
(în pag. a 2-a)

• Un domeniu — INDUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, vă propune MULTIPLE 
POSIBILITĂȚI DE CALIFICARE

(In pag. a 4-a)

EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU ÎNCHEIEREA
GRABNICĂ A CULESULUI Șl SEMĂNATULUI

CALIFICATIVE MERITORII ÎN
„CARNETUL DE

Pentru a spori ritmul de lu
cru la semănat, specialiștii de 
la I.A.S. Dragalina au reali
zat cupluri de semănători

Foto : V. TANASOFF

NOTE“
Zilnic pot fi văzuți 

sute de tineri în- 
dreptîndu-se spre la
nurile de porumb ale 
I.A.S. Aiucl și Lunca- 
Mureș. Acești tineri 
erau elevii Grupului 
școlar de chimie și 
ai Liceului teoretic 
din orașul Ocna Mu
reș precum și ai șco
lilor generale din 
Răzhoieni și Uioara 
de Sus. După orele 
de program, lor li 
se alăturau și tineri 
de la Combinatul de 
sodă, Salina. Între
prinderea de fer

AL MUNCII
mentare a tutunului 
și din alte unități e- 
conomice ale orașu
lui. în total peste 
2 000 de tineri. Cei 
mai numeroși, însă, 
care semnau zilnic 
în catalogul muncii 
timpului erau cei de 
la Grupul școlar de 
chimie, peste 600 la 
număr. Ei au reușit 
ca în scurt timp să 
recolteze porumbul 
de pe o suprafață 
de 140 ha — cu 40 
ha mai mult decît se 
prevăzuse. Tot ei au 
încărcat și descărcat 
peste 550 tone

porumb — rodul su
prafețelor culese. A 
fost o adevărată în
trecere ; între pro
tagoniști aflîndu-se 
Constantin Rusu, Mi
hai Cuger, loan Ma- 
crinoiu, loan Măr- 
gineanu și Mioara 
Popa alături de care 
s-au aflat maiștrii 
instructori Ion Mi- 
hăcscu, loan Vaida, 
Cosma Martin, loan 
Onad, Ioan Comșa 
și profesorii Ion Flo- 
rea și Melania Ia- 
cob.

OVIDIU MARIAN.

Valoarea
IDEEA TINERILOR;
ÎNTRAJUTORAREA 

LA RECOLTAT

inestimabilă a
„palmei de pămînt
toare și animale cu sorg, prin 
valorificarea căruia sub forma 
măturilor confecționate în pro-y 
priile ateliere obțin, anual, cir
ca un milion de lei venituri. Și 
avem imaginea pămîntului stoi- 
căneștenilor (județul Olt) care.

în suprafață de aproape cinci 
mii de hectare este gospodărit 
ca și niște cîmpuri experimen
tale — fiecare hectar suprafață 
agricolă aducind un venit mediu 
bănesc de cinci mii șapte sute 
paisprezece lei anual — un ade-

vărat record pentru agricultu
ra cooperatistă a țării. Redesco. 
păr in blocnotes cîteva însemnări 
făcute la I.A.S. Chirnogi unde

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Nu o dată ne întîlnim cu imagini asemănătoare tind, dintr-un 
motiv sau altul, zeci de hectare de pămînt nu produc nimic. 
Oare, pentru asemenea... gospodari, legile țării să nu aibă nici o 

valoare ?

Foto : O. PLECAN

SĂ IDISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
O baracă din Parcul Libertății; 

pe ea șade o tîriără. Citește. De 
bancă se apropie un băiat — 
începe o idilă ? Deodată răzbat 
frinturi violente de replici : fa
ta se ridică și se depărtează re
pede. Un milițian fluieră și tî- 
nărul o rupe la fugă.

— Ședeam liniștită și mă bu
curam de ziua aceasta frumoasă. 
A venit el și m-a întrebat cit e 
ceasul. Apoi m-a întrebat dacă 
nu vreau să mă plimb. I-am 
răspuns nu. Atunci m-a insul
tat... niște cuvinte îngrozitoare.

O rog să se prezinte.
— Nu, nu vreau să-mi dați 

numele în ziar. Pe el, pe... nici 
nu știu cum să-i zic, derbedeu, 
huligan, căci părea un om nor
mal. Pe el să-1 dați la ziar.

Citat dintr-o declarație aflată 
ca piesă de dosar intr-un pro
ces : „Sînt om bătrîn, pensio
nar, altfel aș fi sărit și l-aș fi 
luat de guler pe derbedeu. Se 
vedea că e cu chef : pusese 
tranzistorul că-1 auzea întregul 
tramvai. Cîțiva i-au spus să-1 
pună mai încet. „Ce, a zis el, e 
oprit de lege să asculți radio ? 
Cine nu vrea n-are decit să nu 
asculte". Mă uitam la el și a- 
proape nu credeam. Părea un 
băiat cumsecade".

în ambele cazuri chipul huli
ganului apare la început ca a- 
cela al unui tînăr „normal" sau 
„cumsecade". Cu greu, înaintea

actelor comise, ți-ai fi putut 
imagina., că poartă de fapt o 
mască și este gata să încalce în 
mod grosolan drepturile și liber
tățile celorlalți. Huliganul ape
lează cu o anume abilitate la 
drepturile sale : vezi, sînt un 
om politicos, îți dau bună ziua 
și te întreb cît e ceastil, sau, 
invocă legile statului : „ce, e 
oprit de lege să asculți radio ?“.

unde se manifestă el cu precă
dere ?,Firește, strada, locul prin 
excelență public, este conside
rată de el mediul cel mai propice 
Aici huliganul se simte in lar
gul său, cîmpul de operare este 
vast, micile întîmplări ale stră
zii îi stimulează imaginația ; 
strada este și locul ideal pentru 
repliere atunci cînd simte că va 
fi tras la răspundere. Dar îl în-

Huliganul 
„cumsecade44

Din Dicționarul Limbii Româ
ne : huliganism este acea „pur
tare sau atitudine care trădează 
lipsa de respect față de societate 
și față de demnitatea omului". 
Tot astfel spunem și noi și do
rim să-1 știm izolat pe huligan, 
oprit să se manifeste, reeducat. 
Dar cum putem realiza aceste 
deziderate, cum. îl deosebim pe 
huligan cînd aparent nu se de
osebește de ceilalți tineri și

tîlnim și în multe alte locuri. 
Responsabilul cinematografului 
„Luceafărul", tovarășul Eugen 
Sofron, ne spune : Pe huligani 
îi găsim și în sala de spectacol. 
La filmele de aventuri, mai a- 
les, deranjează spectatorii, în
soțind anumite scene ale filmu
lui cu exclamații, înjurături, 
gesturi indecente. Tot ei sînt a- 
ceia care tulbură liniștea încer- 
cind •& „agațe" fetele care vin

neînsoțite, la cinema. întreaga 
lor comportare oferă un spec
tacol rușinos și trist.

— Ce faceți in asemenea îm
prejurări ?

— Nu putem opri proiecția 
filmului, dar în pauze interve
nim. Pe unii ii evacuăm din 
sală. Pentru alții solicităm aju
torul miliției. La ultimul film 
de aventuri doi tineri elevi la 
profesională au izbutit să scan
dalizeze întreaga sală. Cînd a 
apărut un milițian de la circa 
7, care de-altfel i-a și amendat, 
spectatorii au respirat cu satis
facție. Dar, să știți, nu totdeauna 
spectatorii procedează așa. Une
ori ne împiedică să luăm mă
suri împotriva huliganilor. „Ce 
aveți cu ei ? Lăsați-i în pace, au 
plătit biletul !“. Cred 
aplicate unele măsuri 
tice.

— Ce propuneți ?
— Să avem in sala 

grafului un milițian permanent.
Evident, nU aceasta este solu

ția, dar merită reținută ideea 
că un responsabil de cinemato
graf este pur și simplu alarmat 
în fața înmulțirii numărului de 
manifestări huliganice, la cine
matograful pe care îl conduce.

Am continuat ancheta în mai 
multe locuri. La Biblioteca cen-
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

că trebuie 
mai dras-

cinemato-

Porumbul și stocla de țahăr 
sînt acum culturile in actualitate 
la cooperativa agricolă din Ște
fan Vodă, județul. Ialomița. Toa. 
te celelalte lucBări au fost în
cheiate. Firesc, i deci, ca toate 
forțele satului să fie concen. 
trate la recoltat. Și se avansează 
intr-un ritm alert. Pe de o parte 
cooperatorii și . pe de altă parte 
mecanizatorii lucrează zi-lu- 
mină ; noaptea formații de coo
peratori executind tăiatul coce
nilor pentru a deschide cimp de 
lucru mecanizatorilor. Intre evi- 
dențiați numeroși tineri, iar nu
mele Alexandrinei Petru se cere 
scris cu majuscule. Ea a reușit 
să recolteze în timp record po
rumbul de pe cele patru hec- 
tare cultivate in acord global ; 
lucrările de întreținere aplicate 
la timp permițind depășirea 
producției medii planificate cu 
500 kilograme porumb boabe la 
hectar. După ce a eliberat și te
renul de coceni ea a lucrat trei 
săptămini pe loturile bătrinilor 
Floarea Velicu și Tica V. Stan 
ajutindu-i la strinsul recoltei 
bune asigurată de cultura iri
gată a porumbului.

De asemenea, intre eviden- 
țiați se află și mecanizatorii 
Vasile Dima. Dumitru Sarno- 
ilă, Vasile Stan și Vasile Tai
fas care lucrează cite 12 ore în 
zi cu combinele pentru recoltat 
porumbul. Contribuția tinerilor 
din comuna Ștefan Vodă la re
coltatul culturilor tirzii a per
mis ca această lucrare să fie e- 
xecutată, pină aseară,, în pro
porție de peste 80 la sută.

G. F.

VEDETE
de CONSTANTIN STOICIU

îmi povestește cineva o întîmplare petrecuta de curind in
tr-o instituție bucureșteanâ, unde numărul iubitorilor de mu
zică ușoară fiind probabil mai mare, și, de altfel, neexistind 
nici o opoziție de principiu față de această preocupare cu
viincioasă, s-a ajuns la concluzia că ar fi bine să se facă o 
invitație politicoasă unuia dintre interpreții asupra căruia, după 
felurite tatonări, s-a reușit un consens al admirației. Per
soana în chestiune prezenta totodată suficiente certitudini în 
privința calităților interpretative., apăruse de altfel și intr-un 
film artistic, invitațiile la televiziune sînt frecvente, cîntă melo
dii sentimentale, se îmbracă cu gust, cineva a văzut-o plim- 
bîndu-se pe bulevard cu un cățeluș de zgardă ș.a.m.d. pină 
la concluzia că alegerea a fost bine gîndită și următorul pas 
este tratarea deijeată a contractului cu vedeta muzicii noas
tre ușoare. Dar s-a rezolvat cu bine și amănuntul financiar, 
deși nu de neglijat sub raportul cantității, plătindu-și fiecare 
mărunta slăbiciune și adunîndu-se astfel atîțic bani cîți au 
trebuit pentru onorarea cererii, și apoi a venit seara specta
colului, înghesuiala din sală, așteptarea nerăbdătoare, în 
sfîrșit, aparițiâ decorativă a vedetei și prima melodie, cam 
banală, e drept, în absența efectelor electronice de la radio 
și televiziune, dar oamenii știau că începutul este totdeauna 
greu din cauza emoțiilor și a căutărilor de a stabili cît mai 
repede cu sala o comunicare deplină. Vedeta a atacat a 
doua melodie și tocmai acum s-a produs incidentul care a 
modificat brusc imaginea comodă și agreabilă a celor din 
sală despre invitata lor : un întîrziat a pătruns tiptil și vino
vat înăuntru și, părîndu-i-se că în celălalt capăt al băncilor 
este un loc liber, a traversat sala - o sală obișnuită de șe
dințe, cu o estradă mică — umbrind pentru o clipă silueta 
cuceritoare a vedetei. Și în aceeași unică clipă, parcă sub 
efectul unei lovituri puternice și neașteptate, vedeta a renun
țat la microfon, a făcut semne energice orchestrei să nu mai 
cînte, orchestra n-a maî cîntat, și, în consternarea generală,

(Continuare în pag. a Il-a)
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300 de ani de la nașterea
lui Dimitrie Cantemir

Cantemir a fost 
etnograf, muzi

— Dimitrie 
literat, filozof, __ „
colog, dar înainte de toate is
toric, el fiind după părerea 
multor savanți contemporani, 
dacă nu cel dinții, in orice caz 
unul dintre primii istorici ai 
epocii moderne. Care este deci 
locul lui Cantemir în istorio
grafia românească și ce aduce 
el nou față de cronicari ?

— Figura lui Dimitrie Cante
mir ne apare în perspectiva 
celor trei secole de la naștere 
și a unui sfert de mileniu de 
la prematura sa moarte. Opera 
sa a rezistat vremurilor și stă 
la temelia istoriografiei mo
derne românești. Ca istoric, 
Cantemir se detașează net de 
etapa cronicarilor ; în concepția 
Lui, trecutul și prezentul for
mează un tot unitar, trecutul 
stînd la baza vremurilor pre
zente și viitoare. De pe această 
poziție ne îndeamnă să înțe
legem istoria poporului român. 
Este semnificativ că lucrările 
de istorie ale lui Cantemir, in 
care intilnim capitole și idei 
de o surprinzătoare actualitate, 
marchează momentul trecerii 
la istoriografia critică, științifi
că, documentată amplu, spriji
nită pe o diversitate de izvoare, 
dar acestea trecute prin sita 
criticii luminate. Personalitate 
de mare prestigiu european, 
Dimitrie Cantemir a fost soli
citat de Academia din Berlin — 
al cărei membru a devenit — 
să scrie pentru lumea savantă 
europeană din vremea sa, fapt 
care i-a dat prilejul să așeze 
istoria românilor în cadrul is
toriei universale.

— Dimitrie Cantemir con
tinuă cu strălucire strădaniile 
înaintașilor săi — Grigorc U- 
reche, Constantin Cantacuzino, 
dar îndeosebi Miron Costin — 
realizind în opera sa istori
că prima sinteză națională a c- 
lementelor conștiinței romanită
ții la români. Care sînt, deci, 
punctele de reper principale 
din opera voievodului moldav 
privind romanitatea și continui
tatea românilor pe teritoriul 
vechii Dacii ?

— Dimitrie Cantemir s-a oprit 
îndelung și profund asupra o- 
bîrșiei poporului român. în 
„Descrierea Moldovei" se găsesc 
referiri la probleme esențiale 
ale istoriei noastre naționale, 
dar lucrarea consacrată anume 
istoriei de început a românilor 
a fost „Hronicul vechimei a ro- 
mano-moldo-valahilor", scrisă, 
la început, . într-o versiune la
tină, și, apoi, în alta, mai 
dezvoltată în limba română. Dez- 
voltînd ideea romanității și con
tinuității românilor pe teritoriul 
vechii Dacii, el ii conferă în-

deosebi un sens politic. Pe a- 
c’eastă idee Cantemir își înte
meiază concepția privind unita
tea de neam a tuturor români
lor — a moldovenilor, munteni
lor și ardelenilor. Prin Țara 
Românească — despre care vor
bește în „Hronic" — D. Cantemir 
înțelegea de fapt cele trei țări 
românești, „unde românii au lo
cuit dintru început și fără între
rupere". Undeva, în Hronic ma
rele domnitor și patriot scria : 
„De atunce (adeca de la Traian,

europene. Care este principala 
lui operă istorică de faimă eu
ropeană ?

— Desigur, „Istoria creșterii 
și descreșterii Porții otomane" ; 
sensul politic al acestei lucrări 
este mobilizarea puterilor euro
pene pentru înlăturarea stăpîni- 
rii otomane, întrucît acest impe
riu se găsea în „descreștere". 
Din evenimentele ce ar fi ur
mat puteam trage un avantaj — 
eliberindu-se și Țările Romane. 
El înțelegea 
prea multe 
sa, despre Imperiul Otoman, 
sau ceea ce ;i!_.
era deformat. Iată pentru ce se 
oferă să alcătuiască o oglindă a- 
devărată a statului, care incepu- 
se, de fapt, să fie denumit „bol
navul Europei". Dacă ceilalți 
scriitori europeni de pină la

că Apusul nu știa 
lucruri, la vremea
știa, de multe ori,

el
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DUMITRU BERCIU, 
membru al Academiei de științe sociale și politice

a cucerit Dacia), pinâ a- 
nestirpiți și nederădăci-

care 
cum _ .
nați" au rămas românii pe me
leagurile lor strămoșești. Desi
gur. ideea romanității reprezen
ta pentru Dimitrie Cantemir și 
vremea sa o forță mobilizatoare 
de ridicare a poporului român 
în propriii săi ochi, și în atenția 
celorlalte popoare europene. El 
nu a deslușit factorul dacic al 
etnogenezei noastre, dar indirect 
se referea la unitatea politică de 
altă dată, pe străvechea vatră 
dacică, unitate care trebuia re
făcută. Același suflu larg de 
erudit luminat îl intilnim și în 
„Descrierea Moldovei" — o pri
vire de sinteză vastă asupra 
istoriei, geografiei, etnografiei, 
structurii social-economice, po
litice etc. ale Moldovei din vre
mea lui. Pana și gîndul istoricu
lui se găsesc cu ușurință — cu 
toată haina fantasmului ce îm
bracă personagiile — și in „Isto
ria Ieroglifă".

— Despre Dimitrie Cantemir 
se afirmă că a contribuit sub
stanțial și Ia dezvoltarea istoriei

dinpriviseră fenomenul turcesc 
afară, Cantemir privește istoria 
otomană din interior, din inti
mitatea lucrurilor și fenomene
lor. Se știe doar că el a trăit 
foarte mulți ani la Constantino- 
pol, de unde și-a adunat și ma
terialul documentar. Scriind 
„Istoria" Cantemir pune mare 
preț pe istoriografia turcească, 
care era bogat reprezentată. Nu 
mai puțin de două sute cincizeci 
de istorici desțeleniseră istoria 
imperiului. In principal, „Isto
ria imperiului otoman" înfăți
șează evenimentele de la 1 300. 
de la Osman Sultanul și pină in 
anul 1711. anul cînd Voievodul 
și-a pierdut domnia. în cadrul 
ei, autorul dezvăluie etapele 
prin care a trecut imperiul oto
man, considerind că prima par
te. aceea a creș,terij imperiului 
se încheie efectiv în 1672 cind a 
fost cucerită Camenița. Formu
larea ideii de „descreștere", 
deci, preconizarea declinului, în 
clipa în care Turcia mai era încă 
o mare putere, ii atestă simțul 
previziunii și poziția critică.

Mai mult, în istorie, savantul 
moldav se înalță nu de puți
ne ori la intuiții dialectice, dîn- 
du-i posibilitatea să explice li
nia evolutivă a unui fenomen 
social, prin cauze interne cum 
ar fi luptele intestine, nimici
rea armatelor în bătălii prost 
conduse și pierderea unor teri
torii. Evident, el n-a reușit să 
se apropie de cauza esențială, 
care ține de structura econo
mică și politică a unuj stat feu
dal multinațional, cu numeroa
sele contradicții pe care le ge
nerează. Dar aceasta se expiică 
in mare parte și prin limitele 
teoretice ale vremii.

Cu toate că pe alocuri con
ține unele date eronate, „Istoria 
pentru creșterea și descreșterea 
curții aliosmănești" depășește, in* 
mare, datorită concepției care-i 
stă la bază, acurateței metodei 
și bogăției izvoarelor folosite, 
toate operele de pină la ea, fiind 
tradusă in franceză, engleză și 
germană și fiind foarte muh 
elogiate de Voltaire.

— Apreciat de către contem
porani este și umanismul Iui 
Dimitrie Cantemir, care se face 
prezent in toate operele sale de 
istorie. Care sînt izvoarele uma
nismului cantemirian ?

— în scrierile lui Dimitrie 
Cantemir se reflectă o maturi
tate de gindire, de cercetare me
todică pentru găsirea adevăru
lui, a cauzelor și a urmărilor, a 
rostului omului și societății. 
Fostul domnitor al Moldovei a-a 
smuls definitiv din cătușele isto
riografiei medievale, românești 
și europene, și a deschis larg 
porțile istoriografiei moderne. 
Opera sa s-a integrat in tradi- 

. țiile umaniste ale culturii uni
versale și reprezintă o contri
buție valoroasă a culturii româ
nești la îmbogățirea tezaurului 
universal. Dimitrie Cantemir 
este fără îndoială savantul și 
eruditul umanist și enciclopedist 
care a crezut în forța rațiunii, 
in puterile și dreptul omului de 
a fi independent. Acestea sînt. 
de altfel, firele care leagă opera 
cantemirească de Renaștere, de 
universalitate.

Cinstind memoria marelui căr
turar Dimitrie Cantemir, cel 
care a afirmat conștiința unită
ții paționale și a unității politice 
a poporului român, noi aducem 
in același timp un vibrant oma
giu istoricului și domnitorului, a 
cărui operă și faptă tindeau la 
dobindirea și păstrarea indepen
denței patriei sale. Să ne amin
tim, de asemenea, că in iulie 1935 
Nicolae Iorga punea să se scrie 
pe piatra de mormînt din bise
rica Trei Ierarhi din Iași aceste 
cuvinte : „Aci. întors acasă din 
lunga și greaua pribegie, în
fruntată pentru libertatea țării 
sale, odihnește Dimitrie 
mir. domn al Moldovei, 
cercetător al trecutului 
nesc".

Cante- 
invățat 
româ-

Convorbire realizată
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FIECĂRUI COLECTIV DE TINERI

în atelierul de tricotaje al Liceului „Emanoil Gojdu‘ din Oradea. 
Foto: ST. WEISS
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VEDETE
(Urmare din pag. I)

? vedeta a anunțat cu voce tare și revoltată că în condițiile 
r date, de afront direct la statutul ei de vedetă, consideră că 
? nu mai poate să susțină recitalul și, mai mult, simțindu-se 
r adine jignită, nu va mai veni niciodată acolo oricît i s-ar 
f plăti. Și vedeta a plecat.
r Strict autentică, întîmplarea explică în mare măsură o anu- 
r mită înțelegere, la noi, a ceea ce ar putea fi vedeta - ve- 
r deta de muzică ușoară, în împrejurarea povestită dar și
r accepția mediocră și* sărăcăcioasă, pe care o dau aceleiași 
r stări de lucruri cei care, 'rîvnind să ajungă aci, într-o bună 
r zi ajung sau, mai des, II se pare că ajung. Cred că nu avem 
r nici un motiv serios să refuzăm ideea de vedetă și s-o culti- 
r văm cu mijloacele și posibilitățile noastre. N-avem nici un 
r motiv după aceea să ne îngrijorăm dacă amatorii de muzică 
f ușoară sau de film suie pe un piedestal mai înălțat sau mai 
? scund un actor sau un cintăreț de muzică ușoară, genul acesta 
r de adorație colectivă pare să fie foarte normal și cîteodată 
r chiar necesar la o anumită vîrstă a tinereții, și de aici se pot 
r trage și foioase dacă vom ști să nu dăm apă la moară 
? celor care n-o merită sau muncesc prea puțin pentru ceea ce 
r ar putea fi semnul reușitei lor în viață pe această cale. Se 
£ înțelege astfel că vedetele datorează totul celor care le-au 
f împins binișor pină acolo, sus, și le păstrează acolo pentru 
f plăcerea și bucuna lor, și că asta obligă inevitabil vedetele 
f la o mulțime de gesturi care să armonizeze relația și s-o fe- 
J rească de accidente regretabile pentru ele. A-i privi de sus 
r pe cei care te țin acolo, de multe ori și plătindu-te, a-i ma- 
f nevra după capriciile și umorile tale de individ infatuat, este 
r desigur o dovadă nu doar de proastă educație, ci de-a drep- 
f tu! de nerecunoștință și de profit nemeritat, căruia e timpul 
F să i se pună capăt fără mari pierderi și regrete. Un rol 
f seamă îl au, și la noi ca și aiurea, în această „facere de 
r dete", mijloacele de comunicare în masă, care dincolo 
F simple și de atîtea ori întîmplătoarea selecție, lansare 
f promovare a vedetelor și aspirațiilor au, poate, și datoria 
j* a analiza temeinic raporturile acestora cu publicul și de a ’ 
f dezvălui, atunci cînd este cazul, nedreapta considerație ară- * 
f tată unora pentru care publicul s-a transformat într-o sursă ’ 
F ușoară de cîștig. Deși, fără îndoială, cel moi simplu ar fi ca ' 
r tocmai publicul să renunțe la vedetele de falsă strălucire. ’
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(Urmare din pag. I)
fășurată în organizațiile U.T.C. 
acționăm încontinuu pentru a 
determina promovarea unor for
me active de dialog, dinamice, 
prin care dezbaterile propriu- 
zise, din cadrul învățămintului 
politico-ideologic pentru tine
ret, să fie bogat anticipate de 
Legătura propagandiștilor cu ti
nerii și cu activitățile organiza
țiilor U.T.C.

Mai mult decît în trecut, cri
teriile de selecționare a propa
gandiștilor au fost aplicate anul 
acesta in așa fel incit, prin 
vîrstă și loc de muncă, propa
gandiștii să cunoască nemijlocit 
tinerii și problemele lor 
muncă, cerințele de viață, 
perfecționare a pregătirii 
fesionale. Subliniind acest 
pect, Ion Ciuclea, secretarul or
ganizației U.T.C. de la Uzina de 
mecanică fină, remarca :

„Faptul că fiecare din cei 40 
de propagandiști lucrează ne
mijlocit in atelierul sau schim
bul unde muncesc și tinerii eu 
care se intilnește în cadrul în
vățămintului politic-ideologic 
este numai una din premisele 
asigurării strînsei legături în
tre ceea ce se discută și reali
tățile concrete ale procesului de 
producție și ale vieții tineretu
lui din uzina noastră. Ei vor tre
bui să cunoască sistematic care 
este contribuția tinerilor și ro
lul organizației U.T.C., ca factor 
de educație, mobilizare și iniția
tivă in îndeplinirea planului 
cincinal înainte de termen. De 
aceea am insistat și insist, în 
cele mai diferite prilejuri, ca 
propagandiștii și secretarii U.T.C. 
să nu aștepte invitații speciale 
pentru a se întâlni. Este necesar 
ca ei să discute despre faptele 
și acțiunile concrete din fiecare 
organizație în așa fel îneît la 
învățămintul politic-ideologic re
feririle să fie la obiect, vorbind 
nu numai despre productivitate 
în socialism, de exemplu, ci și 
despre rolul tinerilor din uzina 
noastră, sau dintr-o anumită 
secție in creșterea productivității 

f muncii, ca și despre sarcinile și 
activitatea organizației U.T.C. 
respective în acest domeniu".

însuși cadrul de desfășurare a 
învățămintului politic U.T.C. — 
adunarea generală deschisă a 
tinerilor pînă la vîrstă de 30 de 
ani — ridică, în acest sens, ex
periențe noi pentru munca pro
pagandistului care, pentru a con
duce în mod competent dezba
terea. va trebui să cunoască bine 
activitatea de zi cu zi a orga
nizației U.T.C. respective, sar
cinile asumate, angajamentele 
uteciștilor, problemele care-i 
frămîntă pe tineri.

— Referindu-mă la modul în 
care voi proceda eu prilejul dez
baterii primei teme — „Făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate -r- obiectiv funda
mental al politicii Partidului 
Comunist Român în etapa ac
tuală" — țin să precizez că am 
trecut nu numai la conspectarea 
sistematică a bibliografiei, dar 
și la adunarea unor date care

de 
de 

pro- 
as-

să ilustreze în mod semnificativ 
dezvoltarea și modernizarea, an 
de an, a uzinei noastre, infor- 
mîndu-mă, de asemenea, despre 
prevederile pentru acest cinci
nal — mărturisea Gheorghe Giu- 
gariu, propagandist în organiza
ția U.T.C. de la laminorul de 6 
țoii nr. 1 Uzina „Republica". 
Alte elemente concrete ale vii
toarei dezbateri le voi fixa cu 
prilejul intilnirii cu membrii bi
roului U.T.C. în orice caz voi 
insista și asupra rolului celor 15 
tineri din brigada noastră în re
ducerea consumului specific de 
metal pe tone de țeavă 
nată.

La rîndul său, un alt 
gandist. Doina Mirea, de 
treprinderea „Mătasea 
Iară", preciza 
nul trecut propagandistă în ca
drul organizației nr. 3 „țesăto- 
rie". Am avut și satisfacții 
greutăți 
care nu 
0 îmbin 
secretar 
de tinere au o vîrstă foarte fra
gedă, eu însămi am împlinit re
cent 18 ani. Și datorită 
și datorită nivelului de 
zare, au fost o serie de 
t&ți pe care, anul acesta, 
le preîntâmpin propunîndu-mi să 
discut înainte de fiecare dez
batere despre bibliografia par-

lami-

propa- 
la în- 
Popu- 

,,Am fost și a-

în această muncă, 
totdeauna am știut 

cu aceea de locțiitor 
U.T.C. La noi, cele

și 
pe 
să 
de 
60

vîrster 
școlari- 
dificul- 
caut să

cursă, notindu-mi unele între
bări la care tinerele ar vrea să 
le răspund sau termeni politici 
și economici, pe care să-i clari
fic. Pentru reușita sarcinii mele 
de propagandist, anul acesta mă 
bizui foarte mult și pe tinerii 
„mai în vîrstă", sub 30 de ani, 
care vor participa la dezbateri, 
în adunările generale U.T.C. 
deschise, fiind printre animato
rii unor discuții vii, cu referiri 
care să dea acestora atribute 
depline de școală de formare 
în spiritul principiilor și nor
melor vieții și muncii comuniș
tilor. ale eticii și echității so
cialiste".

Discuțiile cu alți propagan
diști au pus în evidență preo
cupări asemănătoare, pentru unii 
ca un adevărat exercițiu de 
perfecționare. Astfel, ancorarea 
in realitățile concrete ale fiecă
rui loc de muncă, ale fiecărei 
organizații U.T.C. definește ac
tivitatea curentă, permanentă a 
propagandistului, rolul acestuia 
împlinindu-se în mod necesar 
ca o pîrghie în acțiune continuă 
pentru formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinerilor. 
Chemat să modeleze conștiința 
tinerilor, transpunînd în viață 
politica partidului, propagandis
tul nu poate face acest lucru 
decît fiind în miezul faptelor 
acestora, al realităților imedia
te, în continuă transformare.

Corespondentul M. V., elev 
în clasa a Xll-a a unui li
ceu din București ne pro
pune o problemă al cărei 
inedit ne-a determinat de 
această dată să-i dedicăm 
în exclusivitate prezenta 
rubrică. Corespondentul a 
observat că marea majoritate 
a răspunsurilor noastre «e 
adresează unor tineri înzes
trați cu anumite înclinații, 
dar lipsindu-le altele, și 
care caută o profesiune po
trivită cu aptitudinile și cu
noștințele pe care și le cu
nosc dorind să evite acele 
profesiuni incompatibile cu 
posibilitățile lor. Dar mai 
sînt, afirmă V. M., și altfel 
de dezorientați : prin sur
plus de aptitudini. Colegul 
său R. H. desenează atit de 
bine și știe atâta matematică 
incit ar putea să intre fără 
dificultate la arhitectură. în 
același timp, este foarte 
priceput la engleză și fran
ceză, iar de acasă știe ger
mana la fel de bine astfel că 
ar putea candida cu 
sigure la o 
limbi străine 
exterior. La 
lier unde se 
mobilul, este 
printre primii, nimic nu l-ar 
împiedica să devină construc
tor de mașini. Și așa mai 
departe.

Ei bine, arată V. M., el în
suși numit, acest coleg „bo
gat" este la fel de nehotărît 
ca cei ce-și drămuiesc cu 
grijă puținele lor posibilități, 
căutîndu-le un tipar care să 
le acopere puținătatea. Ce-i

de SEN ALEXANDRU«
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sau la comerț 
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studiază auto- 
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de făcut’cu aceste'.victime" 
ale propriei lor- înzestrări ?

La 'prxrna vedere proble
ma pare destul (&, grea’. „Da
că nici un* drum v^u-țL este 
interzis, pe cârâT^ă, o. .. .por
nești ? Cum sjȘf motivezi; lo
gic o alegere sau aîtâ ' 
vreme fiecare profesiune 
avantajele și dificultățile 
De ce este mai bine să 
inginer decît specialist 
conomist în probleme de 
merț exterior, arhitect și 
chimist — cînd toate te 
trag și la toate te pricepi în 
egală măsură ?

Desigur, problema este di
ficilă cind o pui în acest 
mod. Dacă in silogismul pe 
care vrei să-1 rezolvi, pre
misa majoră este profesiu
nea iar tu însuți premisa 
minoră, concluzia 
lăsa formulată cu 
Ar fi ca într-un 
ciudat în care s-ar cumpăra 
întîi aparatele după aspec
tul lor exterior și abia după 
aceea s-ar hotărî temele 
cercetării în scopul folosirii 
aparatelor.

în fapt, alegerea unei pro
fesiuni reprezintă prin sine 
însăși o concluzie, rezultatul 
unei meditații asupra rela
țiilor tînărului cu viața și 
societatea. Problema, cred 
eu, nu constă în dificultatea 
de a alege din trei, șase sau 
nouă profesiuni, așa cum 
ți-ar fi greu să alegi un mo
del de cravată într-un ma-

cită 
are 
ei ?
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nu 
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nu se va 
ușurință, 
laborator

gazin universal bine aprovi
zionat, ci în răspunsul dat 
la o întrebare fundamentală : 
ce dorești să faci din pro
pria ta viață ? Dacă izbu
tești șă formulezi cu- clarita
te acest răspuns, dacă ajungi 
șă construiești sistemul de 
valori pe care le-•-■socotești 
Ga fiind cele mai însemnate 
pentru construcția de viitor, 
care se va confunda cu bio
grafia ta, răspunsul vine, oa- 
r.ecum, de la sine : dacă te 
afli la o distanță egală de 
toate drumurile, îl vei alege 
pe acela comparabil, în cea 
mai mare măsură cu reali
zarea în viață a acestor va
lori

Viața noastră de fiecare zi 
oferă prin ea însăși numeroa
se modalități de realizare ce- 
rind fiecăruia ceea ce poate 
să dea tuturor și oferindu-i 
în raport cu ceea ce dă. în 
acest cîmp vast de activita
te, se încrucișează ca într-o 
rețea densă numeroase dru
muri posibile. Acolo unde o 
înzestrare multilaterală nu 
pune problema armonizării 
aspirațiilor cu posibilitățile 
și nu limitează astfel op
țiunea, răspunderea proprie 
este cu atât mai mare, căci 
nimic nu împiedică libera ei 
afirmare. în aceste condiții, 
nu poate fi pe deplin vali
dată o decizie care nu por
nește de la trebuințele 
cietății și îndeosebi 
conștiința clară a
poziții în raport cu ceilalți 
oameni, cu întreaga socie
tate.

laconice au consemnat 
cînd și cînd înființarea unor 
asociații ale folcloriștilor în di
versele județe ale țării. Dar eve
nimentul ca atare, odată con
semnat. atunci cînd acest lucru 
s-a intimplat totuși, atenția 
specialiștilor, a cronicarilor de 
specialitate, a opiniei largi nu 
a mai fost reținută de eventuala 
dezbateri asupra structurii, pro
gramului și preocupărilor aces
tor asociații, asupra rosturilor și 
activității pe care o desfășoară. 
Rar, și numai cu totul întimplă- 
tor. Asociațiile județene ale fol
cloriștilor și-au semnalat pre
zența, alături de alte organisme 
cu preocupări apropiate, pe co
perta unor culegeri de folclor 
local, culegeri despre al căror 
circuit închis s-a mai vorbit. 
Asemenea probleme n-au fost 
abordate, după știința noastră, 
nici de revistele de specialitate 
sau de cele subordonate Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste care patronează asocia
țiile folcloriștilor. Cauzele sînt 
multiple și nu vom insista în 
aepst loc asupra lor.

Toate acestea mi le-am reamin
tit răsfoind o lucrare cu un titlu 
modest recent apărută : „Caiet 
de etnografie și folclor" (Buzău, 
iulie 1973, 69 pagini), editat de 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă. Centrul de îndrumare 
a creației populare și a mișcării 
artistice de masă și Asociația de 
etnografie și folclor, toate din 
Buzău.

Conținutul „caietului", prece
dat de un cuvînt înainte, este 
distribuit în două secțiuni : 
1) Studii și comunicări prezen
tate la sesiunea științifică orga
nizată cu prilejul celei de a 5-a 
ediții a Concursului de muzică 
populară românească „Festivalul 
toamnei" — Buzău — 1972 și 2) 
Documente privind Asociația de 
etnografie și folclor din Buzău : 
statutul;, structura organizatori
că. planul de măsuri al asociar 
ției și secțiilor sale. Pentru că și 
acest caiet are soarta tuturor 
lucrărilor de acest gen — adi
că nu dirculă în toată tara, nu 
are preț de vînzare și nu se gă
sește în librării — vom reține 
atenția cu cîteva date și detalii, 
atit pentru a-1 informa pe citi
torul eventual interesat, cit și 
pentru a facilita înțelegerea 
unor opinii pe care ne vom în
gădui să le formulăm în rindu- 
rile ce urmează. Așadar. în pri
ma secțiune sînt publicate ur
mătoarele articole : prof. univ. 
dr. docent Mihai Pod : „Folclo
rul și contemporaneitatea" ; dr. 
Al. I. Amzuleșcu, secretar știin
țific la Institutul de etnografie 
și folclor : „Problema autentici
tății folclorice" ; Vasile Donose. 
muzicolog, 
muzicale 
Române' 
de promovare a tezaurului nos
tru folcloric" : Elisabeta Moldo
vean u — Nestor, cercetător prin
cipal la I.E.F. : „Contribuții la 
cunoașterea folclorului muzical 
din județul Buzău" ; loan Mei- 
țoiu, șeful secției' de literatură 
din cadrul Centrului de îndru
mare a creației populare și a

directorul Direcției 
a Rad.ioteleviziunii 
„Televiziunea, mijloc

mișcării artistice de masă Bucu
rești (C.Î.C.P.M.A.M.) „Unele 
aspecte privind contemporanei
tatea relației cultură de masă- 
folclor “ ; Andrei Bucșan, cer
cetător la I.E.F. : „Dansul popu
lar buzoian în contextul coregra
fiei românești" ; Nicolae Peneș, 
rectorul C.Î.C.P.M.A.M. Buzău : 
Considerații pe marginea actului 
de valorificare a creației popu
lare din județul Buzău" ; Coman 
Gheorghe. sculptor. secretarul 
Cenaclului U.A.P. Buzău : „Tra
diții ale artei cioplitului în pia
tră în județul Buzău ; Adela 
Petre, tehnician cu probleme de 
artă populară la U.J.C.M. Bu
zău : „Bogăția și varietatea cos
tumului popular buzoian" : Con
stantin Petriceanu. inspector la 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Buzău : 
„Valorificarea folclorului local 
în procesul instructiv-educativ". 
Tematică bogată, variată și de 
stringentă actualitate. Sigur, 
poate multe dintre opiniile for
mulate ar merita o discuție mai 
largă, discuție utilă și necesară, 
generată de însuși interesul te
melor abordate. De reținut sînt 
actualitatea tematicii și preocu
părilor asociației, nivelul teore
tic la care s-a ridicat, abordarea 
problematicii majore de care 
folcloristica națională se preocu
pă, depășind astfel acea ținută 
..provincială, locală" la care am 
fi tentați să ne gindim la prima 
vedere.

Parcurgînd cea de a doua sec
țiune am reținut numărul mare 
al membrilor, cuprinderea unor 
persoane cu preocupări dintre 
cele mai diverse, nume cunoscu
te in folcloristica noastră și cu 
vechi și recunoscute merite in 
culegerea și valorificarea folclo
rului (Dem. Ahrițculesei. de 
pildă), planuri de măsuri ce 
includ activități concrete, mul
tiple, bine gindite. răspunzlnd 
unor cerințe atit de interes lo
cal cit și de interes general în 
cîmoul culturii populare. Evi
dent, că toate aceste măsuri s-au 
materializat într-o activitate 
practică de culegere și valorifi
care a culturii populare. Spațiul 
restrîns, dar. mai ales, caracte
rul ocazional al „caietului" nu 
ppate cuprinde întreagă această 
activitate. Or. pînă la această 
dată nu s-a găsit încă acel ca
dru adecvat. acea soluție optimă, 
și la îndemînă . care să permită 
accesul larg la această pasio
nantă — și utilă activitate de cu
legere și valorificare, care să 
permită schimbul de valori cul
turale și științifice, de opinii și 
pxDeriență *al tuturor celor ce-și 
dăruiesc, acționînd în asociațiile 
județene ale folcloriștilor, o parte 
a energiei, a timpului liber și 
inteligentei. Datele pe care ni 
le oferă „Caietul" ce a făcut 
obiectul acestor rînduri. și nu e 
singurul, ar constitui un argu
ment în stimularea unor căutări 
care să ducă la soluții în acest 
sens, demonstrînd că nu ne ră- 
mîne decît să valorificăm o ex
periență deja acumulată, un bun 
cîștigat.

AL. DOBRE

PREMIUL PERPESSICIUS
Premiul Perpessicius pentru 

cea mai bună ediție critică apă
rută în 1972 a fost acordat, în 
cadrul festivităților prilejuite de 
„Săptămîna Muzeului literaturii 
române** volumului „Opere" — 
Antim Ivireanul, apărut în Edi
tura Minerva, sub îngrijirea cer
cetătorului . Gabriel Ștrempel.

Distincția, care cinstește me-

moria ilustrului cărturar 
mân D. Panaitescu-Perpessicius, 
fondatorul Muzeului literaturii 
române, consfințește valoarea 
științifică deosebită a acestei 
ediții critice, ilustratoare a crea
ției unuia dintre cei mai de sea
mă reprezentanți ai literaturii 
noastre vechi.

ro-

(Agerpres)

co
de la 

propriei

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA 
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 
personal-învățămînt-salari- 
zare, telefon 17 15, 12 21 sau 
17 21 I.M.C. Călărași.

BITON
•SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" •SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"*

V

(II)

Primul meu titlu
• •de campion al României

Afară, pe străzi, ploua fără încetare de cîteva zile. Era o 
toamnă cețoasă, se lăsase un frig pătrunzător, care prevestea 
parcă zăpada. în fiecare după amiază, puținii trecători se gră
beau spre casele lor, grăbiți parcă să uite vîntul de pe stradă.

în Aula Bibliotecii Centrale Universitare se desfășura^ în acele 
mohorîte zile de toamnă ale lui 1960, finala republicană de șah, 
prima finală de campionat național la care luam parte și eu. 
E poate concursul care mi-a rămas cel mai bine întipărit în 
minte pentru că, după ce ratasem de puțin calificarea în finală 
cu un an înainte, acum țineam să demonstrez tuturor și mai ales 
mie, că participarea mea la suprema competiție internă a șahu
lui românesc nu era o simplă întîmplare. Cit de grea fusese se
mifinala de la Sibiu, cu prețul cîtor emoții obținusem locul II, 
care permitea școlarului Florin Gheorghiu să ia parte la finala 
de la București ! Țin minte că tragerea la sorți s-a desfășurat 
pe nesimțite, că a trecut foarte repede, nu mai țin minte ce 
număr am avut și... a sosit prima rundă. Primul adversar : 
I Bălănel, multiplu campion al României, ale cărui partide, le 
rejucasem înainte de atîtea ori, căutînd să învăț cit mai mult 
de la un mare jucător, pe care-1 admiram sincer. Am început 
partida copleșit de emoție, insă încet, incet, am uitat că eram un 
simplu debutant, aproape neluat în seamă de numeroși specta
tori și de adversarii din turneu și jocul s-a încins. După circa 
patru ore de joc reușisem o partidă excelentă și cîteva aplauze 
firave, parcă neîncrezătoare salutau prima mare victorie intr-o 
finală românească ! A doua zi am cîștigat din nou, și... in acel 
moment am început să-mi făuresc un vis frumos, cîștigarea tit
lului de campion național !

Rundă de rundă, începeam parcă să joc din ce în ce mai bine, 
victoriile și remizele alternau, fără ca eu să cunosc înfrîngerea, 
iar victoria-fulger obținută într-o foarte reușită partidă de atac 
in fața lui Th. Ghițescu a entuziasmat pe cronicari și pe spe
cialiști, iar mie... mi-a slăbit atenția făcindu-mă să cred că titlul 
dorit este foarte aproape... Așa cum se intîmplă deseori in sport, 
relaxarea timpurie se plătește scump și în runda următoare am 
pierdut o poziție net ciștigată la penultimul clasat în acel mo
ment, Georgescu, înfrîngere care a relansat spectaculos lupta 
pentru primul loc. Campionul din anul anterior, Ciociltea, care 
pierduse primele două partide în turneu, avea o puternică re
venire în ultimele runde, jucători experimentați ca Szabo, Miti- 
telu, Pavlov puteau profita de fiecare inexactitate a unui debu-

tant neobișnuit cu finalele... Rundă de rundă, totul devenea din 
ce în ce mai greu, partidele durau parcă din ce in ce mai mult, 
iar adversarii erau parcă din ce în ee mai puternici I în cele 
din urmă, a sosit ultima rundă în care sorții programaseră par- 
tida-derby a întregii finale Ciocîltea-Gheorghiu. Maestru inter
național experimentat încerca, în întâlnirea directă cu mine, să 
smulgă în extremis victoria finală și să-și păstreze astfel titlul. 
Diferența dintre noi era de numai o jumătate de punct și mie 
îmi era necesară remiza pentru a deveni campion. îi datorez 
mult fostului meu antrenor C. Radovici, le datorez mult tuturor 
șahiștilor ploieșteni, care în acele clipe au fost toți alături de 
mine, m-au încurajat necontenit cu privirile și apoi, in noaptea 
albă care a urmat, au analizat cu toții poziția întreruptă căutând 
cea mai simplă cale spre remiză... A fost o partidă de zile mari, 
care cred că a mulțumit pe deplin publicul care luase cu asalt 
cocheta, dar mica sală a Bibliotecii. Analizele continuau în 
stradă, pe tablele de demonstrație instalate acolo pentru cei ce 
nu putuseră pătrunde în sală. Cit de mare era interesul oame
nilor pentru șah am putut constata și după rundă, cind ajuns în 
stradă, cineva m-a întrebat dacă nu i-1 pot arăta pe „puștiul din 
Ploiești" căruia el ii dorea victoria... După opt ore de luptă 
aprigă, partida s-a încheiat remiză și de data aceea aplauzele 
n-au mai fost firave, spectatorii nu mai erau neîncrezători... 
Ovațiile care au salutat titlul meu de campion al României, pri
mul meu titlu, ca și faptul că devenisem maestru al sportului, 
nu le voi uita niciodată. E tare frumos să ai 16 ani și să ți se 
împlinească un vis pe care tu l-ai transformat în realitate !

Iată și cea mai bună realizare a mea din finala ce mi-a adus , 
primul titlu de campion : Th. Ghițescu — Fl. Gheorghiu : 
1. e 4 c 5 2. C f 3 x d 6 3. d 4 c X d 4 4. C x d 4 C t 6 5. C c3a 6 
6. N c 4 e 6 7. N g 5 N e 7 8. D e 2 b 5 9. N b 3 N b 7 10. f 3 
C c 6 11. N e 3 oo 12. oo b 4 13. C a 4 d 5 14. T f d 1 ? ! D a 5
15. C x c 6 N x c 6 16. C b 6 d x e 4 ! 17. C x a 8 D h 5 !! 18.
D f 2 e x f 3 19. g x f 3 N x t 3 20. T d 3 N x a 3 21. T g 3 e 5
22. D e 3 C e 4 ! 23. N b 6 C x g 3 24. D X g 3 N h 4 ți albul
a eedat, deoarece era mat sau pierdea dama.

I

(Urmare din pag. I)

clădirii cu beton celular au- 
toclavizat, și despre...

Dar să ne oprim aici. Pen
tru că toate acestea 
exista în sine, adică nu ar fi 
fost posibile dacă ing. 
Hacsrian, ing. Nicolae 
nulescu, arh. Dan Constan- 
tinescu nu ar fi contribuit 
substanțial la elaborarea 
luțiilor amintite. Sau 
grupul de muncitori — 
prea numeros, e drept, dar 
valoros — care înalță acum 
Centrul de calcul n-ar fi 
știut să pună în practică cu 
pricepere tehnologiile 
construcții elaborate. 
trebuie să adăugăm apoi că 
în betonul noului edificiu — 
ajuns acum în faza de termic 
nare a structurii de rezis
tență — și-au pus semnătura 
mai mulți neprofesioniști. 
Este vorba despre benefici
ari — salariați ai Centrului 
de calcul — care au schimbat 
in timpul lor liber claviatura 
mașinilor de perforat cu că 
rămida, apropiind-o, punîn- 
d-o la îndemînă constructori
lor. în ziua în care am 
fost pe șantier, un grup de 
tineri — printre care utecis 
lele Marinela Burlacu și 

Covaci, despre care

nu

Ion 
Di-

so- 
dacă 

nu

de 
Mai

iele
Maria _________
aflăm că au fost zi de zi pe
șantier *
narea 
clădirii.

— ajutau la termi- 
izolârii acoperișului
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FOTO-ANCHETA

ȘANTIERUL C. F. S.-SAVINEȘTI: Nici pe
„ultima sută de metri“
furnizorii de utilaje 

nu se grăbesc ?
• Utilaje sosite cu întîrziere și... în ordinea inversă a fluxului tehnologic 
® Ritmul de lucru atins de montori și instalatori este în măsură să asi
gure intrarea în producție a celor două obiective de la Săvinești în 
acest an • Un apel pe adresa Ministerului Industriei Chimice pentru a 

urgenta procurarea utilajelor restante.

— Vă numiți...
— Sabău Ștefan.
— Locul de muncă ?
— Secția „Unirea" a S.M.A. 

Cluj.
— Unde locuiți ?
— în comuna Baciu.
— Deci faceți zilnic naveta... 

Ciți kilometri ?
— Zece la dus. zece la întors.
— Și cum arată peptru dv. 

programul unei zile de campa
nie ?

— Plec de acasă la Gra 5,30 și

„SCÎNTEII TINERETULUI**

în județul Cluj, în zilele fier
binți ale campaniei din această 
toamnă, ne-am interesat de condi
țiile de muncă și de viață ale me
canizatorilor.

CE CONDIȚII DE MUNCĂ 
$1 DE VIAȚĂ ASIGURAȚI

MECANIZATORILOR ?

Intrăm intr-un șantier care la 
această oră n-ar mai trebui să 
existe, instalațiile din cadrul 
C.F.S. Săvinești ce-i dau numele
— caprolactama MI și relon IV,
— trebuiau să fie deja în func
țiune. Dar oamenii întilniți aici 
sînt aproape fără excepție con
structori, montori, sau instala
tori, n-au cedat încă locul ope
ratorilor chimiști. Dar nu din 
vina lor ci a furnizorilor de u- 
tilaje, ni se spune de la Banca 
de Investiții. Utilajele nu numai 
că au fost livrate cu intîrziere, 
dar au venit în ordinea inver
să a fluxului tehnologic. La ca
pro lactama III, de exemplu, 
trebuia să intre mai întâi in pro
ducție instalația de ciclohexano- 
nă deoarece ea furnizează mate
ria primă pentru partea de sin
teză. Dar tocmai aici, s-au înre
gistrat cele mai mari restanțe în 
livrarea utilajelor. Dar acum, au 
venit, în sfirșit, aproape toate 
utilajele restante pentru ambele 
obiective. Intr-un timp foarte 
scurt trebuie executat un mare 
volum de montaj : kilometri de 
conducte, numeroase și compli
cate instalații, aparatură etc. 
Vor reuși montorii și instalato
rii să termine aceste lucrări în 
timp util, astfel incit cele două 
capacități să intre în producție 
înainte de sfirșitul anului ?

Să -vedem mai întâi, care este 
situația la caprolactama III. A- 
vem drept ghid pe Nicolae Ți
gănuș, șeful șantierului Săvi
nești. al T.M.U.C.B. Trei din 
eele patru instalații care compun 
această capacitate sint în probe 
tehnologice. Nu pot intra în 
funcțiune pînă nu se termină și 
ciclohexanona. Aici, se lucrează 
cu efective complete, la toate 
fronturile de montaj. Echipele 
de montori conduse de Nicolae 
Romanescu, Sorin Zodilă și Ni- 
colae Ciongău, muncesc fără în
trerupere, de la ivirea zorilor 
pînă tîrziu în noapte. în rind cu 
.ei lucrează, de asemenea, maiș

trii Gheorghe A,rmoncoș, loan 
Turcu și ing. A. Dămător. Nu 
se mulțumesc să asigure doar 
asistența tehnică, ajută efectiv, 
mereu acolo unde prezența lor 
este necesară.

— Ne-am angajat să termi
năm montajul in această lună 
și ne vom ține de cuvînt, ne 
explică Nicolae Țigănuș. Doar 
citeva pompe din țară și un 
compresor ;..c azot din import 
ne mai lipsesc, dar vor fi și ele 
aici, așa ni s-a promis, in zilele 
următoare. Ci. muncitorii pc 
care-i avem noi și cu cei peste 
50 de oameni repartizați aici, 
de beneficiar, să ne ajute, vom 
termina instalația in - această 
lună.

O și mai marc concentrare de 
forțe am întâlnit la relon IV. 
Și volumul de montaj ce:trebuie 
executat aici este mai mare. 
Lucrind cu un mare randament, 
constructorii au reușit să termi
ne deja aproape toate lucrările 
de zidărie, tencuieli și pardo
seli. Montorii se pot desfășura 
in voie, au frontul de lucru a- 
sigurat în întregime. Eforturile 
lor s-au concentrat .în primul 
rind la instalațiile de fire texti
le și la cea de purificare a • a- 
zotului. Amindouă sînt, acum, 
pe terminate. La fire textile au 
fost montate toate aparatele de 
măsură și control și s-a trecut 
deja la rodajul mecanic. Este 
foarte avansată și executarea 
instalației de polimerizare a 
mătăsii. în această perioadă 
s-au evidențiat în special echi
pele conduse de Traian Diaco- 
nu, Constantin Negulescu și Io
sif Pozna. Peste 100 de oameni, 
din partea beneficiarului lucrea
ză zi lumină alături de con
structori. Operatorii chimiști nu 
pot suplini, desigur, montorii 
sau instalatorii cu experiență, 
dar pot executa, și ei, sub în
drumare, unele lucrări mai pu
țin pretențioase.

ȘANTIERUL S.M.A. TIREAM

PENTRU ÎNTÎRZIERI
NU EXISTĂ SCUZE...
• ÎNTR-O SĂPTÂMÎNĂ SE LUCREAZĂ CÎT ÎNTR-O ZI... • BENEFICIA
RUL SE OCUPĂ DE TREBURILE ȘANTIERULUI MAI MULT DECIT CON
STRUCTORUL!?!) • LA O LUNA DE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE 
DARE TN EXPLOATARE A OBIECTIVULUI, ABIA DE S-A REALIZAT 30 LA 

SUTĂ DIN VOLUMUL CONSTRUCȚIEI.

Parcă n-ar fi șantier ! Deși e 
in amiaza mare, liniștea tronea
ză peste tot. Pe ziduri, acolo 
sus, unde ar fi trebuit să lu
creze — la acoperiș — dulgherii 
și tinichigiii sau — la turnarea 
șarpantei — fierar-betoniști, nu 
era nimeni. Și nimeni nu se a- 
fla nici pe schelele ce împre
surau zidurile spre a le tencui. 
Nici țipenie de om n-am întâl
nit în încăperile unde acum se 
aflau vraiște materialele și în 
care — conform graficelor — la 
ora aceasta ar fi trebuit să se 
afle montate strunguri, celelalte 
mașini așchietoare, bancuri de 
probe pentru motoarele repara
te, prizele și aparatele de su
dură. Doar în jurul unor varni; 
țe și a unor stive de cărămizi 
(mai mult sparte degit întregi) 
se mișcau debusolați (a se citi 
neorganizați, neîndrumați teh
nic) vreo cîțiva bărbați. Iar cei 
care trebăluiau erau mai mulți 
dintre mecanizatorii detașați de 
conducerea stațiunii să dea o 
mină de ajutor constructorului 
(îndeosebi la muncile necalifi
cate), precum și cîțiva mese
riași plătiți (nu știm sub ce 
formă) de către S.M.A. „într-o 
săptămînă se lucrează nici cit 
într-o zi..." ni se semnalase în 
sesizarea primită. Iar cele întâl
nite pe șantier ne pun serios pe 
gînduri dacă semnatarul scriso
rii nu exagerase cumva în fa
voarea constructorului.

...Timp de o zi ne-am aflat 
pe șantierul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii din Ti- 
ream, județul Satu Mare. Nicio
dată n-am văzut un șantier pe 
care lucrările să se desfășoare 
într-un ritm atit de lent. Con
structorul — Șantierul nr. 4 
Cărei, din cadrul I.J.C. Satu 
Mare — a adus aici un singur 
utilaj mecanizat : un transpor
tor cu bandă. în rest toate mun
cile se execută manual. Ca ur
mare, din întreaga lucrare a- 
cum, la o lună după expirarea 
termenului de punere în exploa
tare a noului obiectiv economic 
doar circa 30 la sută din valoa
rea investiției este executată. 

Puțin, chiar foarte puțin ! Și, ju
decind după ritmul în care s-a 
lucrat — lucrarea fiind începută 
în luna februarie — nu este ne
voie să fim prea buni matemati
cieni ca să deducem că abia La 
sfirșitul lui ’74 s-ar putea pre
da „la cheie“ beneficiarului. La 
zi, situația redă faptul că nu
mai canalizarea este terminată 
iar casa de pompe este ridicată 
la roșu. De puțină vreme au în
ceput lucrările la platforma din 
curte, iar la hala industrială 
s-au înălțat doar stâlpii de sus
ținere, un perete și s-au mon
tat două fîșii planșeu. Chesoa- 
nele stau în curte nefolosite, ne
montate ; La depozitul de carbu
ranți nu au fost începute încă 
lucrările de instalații 1a rezer
voare. Referindu-se, cu sinceri
tate, la greutățile și întârzierile 
de pe acest șantier, maistrul 
Ludovic Toth, conducătorul a- 
cestui punct de, lucru — subli
nia : „Ce-i drept, lucrarea a fost 
începută în luna februarie, însă 
numai după două săptămîni am 
întrerupt-o pentru trei luni (? !). 
Adevăratele motive ale întreru
perii lucrării nu le cunosc — 
oricum, pe noi ne-a încurcat —, 
știu numai că eu am primit dis
poziție de „sus", de la conduce
rea șantierului, să mă prezint 
cu formația de meseriași pe un 
alt șantier „mai urgent". După 
ce am reînceput munca aici, deși 
mi se promisese, n-am primit 
nici un sprijin în plus din par
tea conducerii șantierului. Și 
mare lucru noi n-am solicitat ; 
avem nevoie de încă 15 zidari, 
cinci dulgheri, cinci instalatori 
și opt muncitori necalificați, cu 
care să „tragem" din plin. Ma
teriale există, sprijin din partea 
beneficiarului primim de cite 
ori cerem. Beneficiind de acest 
ajutor, apoi totul ar depinde de 
noi, de felul cum ne organi
zăm". Numai că pe acest șantier 
nici măcar acum, după expira
rea cu mult a primului termen 
de dare în exploatare a obiec
tivului, despre organizarea mun
cii încă nu poate fi vorba. Re
ferindu-se la acest aspect cri

— O parte din colegii mei lu
crează alături de zidari, alții a- 
jută la transportarea utilajelor 
și conductelor la locurile de 
montaj, ne spune Vasile Mun- 
teanu, secretarul U.T.C. de la 
poliamid. O parte s-au consti
tuit in echipe și vopsesc insta
lațiile și conductele montate 
deja. Pe scurt, sîntem mereu 
prezenți acolo unde ‘putem da 
o mină de ajutor.

— In situația în caro ne a- 
flăm. recuperarea restanțelor nu 
se poate face decît printr-o 
strinsă colaborare intre toți fac
torii de care depinde această 
investiție, adaugă Lucian Ma- 
teieșcu, inginer șef in cadrul 
Șantierului Săvinești al Trustu
lui de instalații și automatizări 
București. Necazul e că ne lip
sesc încă o serie de utilaje și 
aparate fără de care nu putem 
încheia montajul. Dacă le pri
mim în această lună mai pu
tem garanta finalizarea investi
ției înainte de sfirșitul anului. 
Altfel nu.

Despre ce utilaje este vorba? 
Și cine sint furnizorii aflați in 
restanță ? în primul rind Uzina 
de pompe București — cu 6 e- 
lectropompe promise pentru ...15 
septembrie, apoi întreprinderea 
de ventilatoare București cu 
patru ventilatoare, „Automati- 
ea“-București cu 17 aparate pen
tru tabloul general de coman
dă, întreprinderea de utilaj pe
trolier Tîrgoviște cu 19 ventile 
de reglare etc. La acestea se g- 
daugă altele, nu multe, dar la fel 
de importante așteptate din im
port. în această situație, Minis
terul Industriei Chimice tre
buie să ia măsuri energice pen
tru procurarea urgentă a utila
jelor și aparatelor restante. Nu
mai astfel se poate asigura in- ; 
trarea în producție a celor două 
obiective de la Săvinești, in a- 
cest an.

IUSTIN MORARU

ticabil al muncii constructorului, 
tovarășul Alexandru Uglai, di
rectorul S.M.A., sublinia înciu
dat : „Noi acordăm foarte mult 
sprijin constructorului, ’aproape 
că ne ocupăm mai mult decît a- 
cesta de rezolvarea problemelor 
șantierului ; mai toate lucrările 
calificate noi le-am executat, 
dar oricît de mult am face noi, 
tot nu putem suplini ceea ce s-a 
pierdut și se pierde prin faptul 
că deși cu sediul numai la 5 km 
de șantierul nostru, nici măcar 
o persoană din conducerea uni
tății antreprenoare nu ne-a vi
zitat". De unde să cunoască, a- 
tunci, tovarășii din conducerea 
Șantierului nr. 4 Cărei ce Se în
tâmplă la Tiream ? Oricît de 
bine ar fi prezentate de mais
trul Ludovic Toth, de oricîtă 
experiență ar beneficia în citi
rea cifrelor ce completează ru
bricile unor situații, cei din 
conducerea unității tot nu pot 
trage concluziile — acele con
cluzii responsabile, autocritice, 
chiar — menite să impulsione
ze ritmul de lucru pe un șantier 
stringent al agriculturii jude
țului. Pentru că, neexecutînd 
la vreme această lucrare, me
canizatorii de la S.M.A. Tiream 
se. văd puși în imposibilitatea 
executării reparațiilor și revi
ziilor de iarnă la tractoare și 
mașini agricole ; o redistribuire 
a acestora în atelierele unități
lor vecine ar conduce, firește, 
la ridicarea prețului de cost al 
reparațiilor, la îngreunarea ac
tivității de punere în bună sta
re de funcționare, în perioada 
optimă a acestor mașini ce au 
ca plan de producție, executarea 
unor lucrări complexe, pe a- 
proape cincisprezece mii de 
hectare.

Cade în sarcina organelor ju
dețene competente să intervină 
pentru determinarea adoptării 
unor astfel de măsuri de către 
constructor care să permită im
pulsionarea ritmului de lucru, 
încheierea cit mai grabnic a , 
execuției acestui important o- 
biectiv economic.

GH. BRAD

ajung seara pe la opt-nouă,
Bineînțeles cu autobuzul.

— La secție nu vi s-au asi-
gurat condiții de cazare sau
masă ?

— Nu. Mănincă fiecare din
traistă.

★
La secția I a S.M.A. „Unirea" 

stăm de vorbă cu loan Costan.
— Aveți vreun coleg care lo

cuiește mai departe și nu se 
poate duce seara acasă ?x

— Da, dar e în curtea atelie
rului de reparații al S.M.A.-ului 
Cluj un dormitor. Acolo stă.

— Și unde mănincă ?
— Ar fi tot acolo o cantină, 

dar n-are timp să se ducă la 
prînz. iar dimineața se deschide 
mai tîrziu decit are el nevoie și 
seara se' închide prea devreme 
și n-o mai găsește deschisă.

— Atunci ?
—își cumpără singur mîncare.

★
Următorul popas, la S.M.A. 

Cluj. Pe Teodor Tușa l-am în
tâlnit cind tocmai intrase cu 
tractorul în curtea atelierului de 
reparații.

— Ce-o fi avi nd ?
.— O veni îndată . mecanicul 

și-om vedea care-i buba. Dar 
mă mir și eu, că doar luna asta 
am mai fost cu el aici la re
parații.

— Poate ați executat cumva 
lucrări grele. Aud că pămîntul 
e foarte tare din cauza secetei. 
Ați lucrat la arături ?

— Nu, la transporturi. Nu 
l-am forțat deloc.

—• Poate că are nevoie de re
parații capitale.

— Iară ? ! Acum două luni 
doar l-am scos de la reparații 
capitale.

— Cit pierdeți la salariu în 
cazul că stați în atelier și nu 
lucrați ?

— Cam 50—70 de lei la zi.
— Unde lucrați ?
— La secția Someșeni.
— Și unde locuiți ?
— La Crișeni. Seara merg 

acasă.
—• E departe ?
— Vreo 45 de kilometri.
— înseamnă că dimineața vă 

sculați tare devreme iar seara 
vă culcați foarte târziu.

— Mă scol la patru și mă în
torc pe la un’șpe noaptea.

— Se întâmplă să întîrziați și 
să nu mai puteți ajunge acasă ?

— Se-ntîmplă. Atuncea dorm 
in sat pe la prieteni. Altundeva 
n-am unde.

Valoare inestimabilă
(Urmare din pag. I)

au fost atrase în circuitul agri
col 73 de hectare în urma unor 
eforturi cu totul deosebite, de
terminate de activitatea în con
diții de mlaștină ; tînărul ingi
ner Ion Oancea, directorul în
treprinderii, punînd la dispozi
ția oricui este interesat să afle 
schițe agrotehnice de folosire 
intensivă a fiecărui petec de 
pămînt — rod al celor peste o 
sută de experiență urmărite, a- 
nual, de către specialiștii unității. 
Am avut, de asemenea, posibili
tatea să văd în cadrul întreprin
derilor agricole de stat constăn- 
țene cultivatoare de vie rezul
tatele aplicării unei idei, aceea 
a sem&nării sfeclei de zahăr 
printre rîndurile de viță. în fe
lul acesta, la patru-cinci hecta
re se ciștigă cit producția unui 
hectar semănat cu sfeclă în 
condiții de irigare. Aproape 20 
de mii de vagoane de sfeclă 
(permițînd obținerea necesarului 
de zahăr pe an pentru toți lo
cuitorii Dobrogei) s-au obținut 
și s-au valorificat din podgorii — 
altfel terenuri cu plan de pro
ducție doar pentru struguri. Și 
cite alte exemple n-ar mai pu
tea fi date pentru a convinge 
de ce mare cîștig se beneficiază 
acolo unde oamenii privesc cu 
toată fața către pămînt ! Iar în 
comparație să atenționeze asu
pra pagubelor ce se înregistrea

ION TOT ȘTEFAN SABĂU

— Aud că dintre cei 13 me
canizatori de la secția dv. mai 
sînt vreo cinci-șase care au do
miciliul în cqmune mai îndepăr
tate. dar nu fac naveta, ci stau 
cu chirie în sat. Costă mult ?

■*— Trei sute de lei de persoa
nă numai dormitul. Cu mîncare 
și cu spălat cu tot, vreo șase 
sute pe lună.

— Și cu mîncarea cum vă 
descurcați?

— îmi aduc de-acasă.
A

înainte de a vizita dormitorul 
despre care ni s-a vorbit, in
trăm .in hala atelierului de re
parații unde îl întrebăm , pe me
canizatorul Ion Tot de la secția 
Gheorghieni :

— E mult de reparat la trac
tor ?

— Azi îl termin, dar am pier
dut ziua.

— Pierdeți la salariu, așa-i ?
— Pierd și la salariu, se 

întârzie și cu lucrările...
— Cind ați fost ultima dată 

cu el la reparat ?
— Acum două săptămîni. E 

încă în termenul de garanție.
— S.M.A.-ul, cooperativa agri

colă pe -cSre lje deservește secția 
dv. s-a îngrijit să’ asigure masa 
mecanizatorilor ?

— Nu.
— De cînd lucrați ca mecani

zator ?
— De patru ani. înainte am 

fost la Cluj, la C.F.R.
— Și de ce v-ați întors în 

sat ?
— Fiindcă-mi iubesc satul. 

Și-apoi mi-a fost dragă și mese
ria.

★
Ne apropiem de o combină 

„Gloria" în jurul căreia trebă- 
luiesc doi oameni.

— E dificilă reparația ce o 
aveți de făcut ?

— Cam. O să dureze cinci 
zile.

— Ce s-a întâmplat ?
— S-a defectat cilindrul de la 

servodirecție și am intrat cu ea 
într-un pom, ne lămurește me
canizatorul Petru Racoți.

— Care să fi fost cauza ?
— Cred că e un defect de 

fabricație, răspunde mecanicul 
Lazăr Vlaic. „Gloria" e o ma
șină formidabilă. De data asta 
cred că e o excepție.

— Ați făcut școala profesio
nală ?, îl întreb pe P.R.

— Da, dar demult, in ’56, iar 
în pramăvară, cînd am luat com
bina în primire, am făcut un 
instructaj.

— Cei 8 mecanizatori de la 
secția Baciu unde lucrați, locu
iesc toți în comună. Cu masa 
cum vă descurcați ?

— Fiecare cum poate. Ce-i 
drept se cam vaită oamenii de 
stomac...

★
— Ați terminat reparația ?
— Mare lucru nu-i de făcut, 

dar aștept după un cric. Sînt 
toate ocupate.

— N-a Veți așa ceva la atelie
rul secției „înfrățirea" ?

ză în cazul... neiubirii de pă
mînt. Pentru că, foarte dese 
sînt situațiile întâlnite cînd pă
mîntul fertil este tratat cu o 
crasă nepăsare. Iată, spre exem
plu, în Bărăgan 285 de hectare 
— vetrele fostelor localități Piua 
Petrii, Lunca, Sf. Vasile, Brăi- 
lița și Bobu, strămutate în ur
ma inundațiilor din 1970 — de 
trei ani n-au fost arate și se
mănate. Este de neînchipuit cum 
de s-au acceptat doar justificări, 
organele județene neintervenind 
eficient peijtru a asigura pune
rea în condiții de producție a a- 
cestei întinse suprafețe. Aproa
pe trei sute de hectare — o 
suprafață pe care n-o poți cu
prinde cu privirea — este o întin
dere ce poate acoperi nevoia de 
produse alimentare pe tot anul • 
pentru locuitorii unei comune 
de mărime medie. Se invocă, 
aici, lipsa de fonduri pentru „ni
velări și desfundarea ulițelor", 
dar, te întrebi : de ce se așteaptă 
ca totul să se realizeze numai 
cu bani de la buget ? Ceea ce 
se impunea realizat pentru ca 
acest pămînt să fie cultivat, pu
tea constitui obiectiv al unui 
șantier local sau județean de 
muncă patriotică a uteciștilor ; 
în cel mult o lună-două de zile 
terenurile respective ar fi fost 
aduse în bună stare de produc
ție. Altfel s-au înregistrat — și 
din păcate, continuă să se în
registreze — pagube ; Întâi prin 
neobținerea trei ani la rind a

— Avem, dar oamenii le iau 
cu ei la cimp, că le trebuie. De 
multe ori mi s-a întâmplat să 
bat o sumă de kilometri și să 
pierd timpul căutând un cric. De 
fapt noi. mecanizatorii, am pro
pus cind am fost la București, 
la Uzina „Semănătoarea" pentru 
instructaj, să fie fiecare „Glo
rie" înzestrată cu un cric și cu 
un compresor de umflat roți.

— Printre mecanizatorii de la 
secția unde lucrați sint și unii 
care nu au domiciliul prin apro
piere ?

— Da. Șase din ei stau la 
dormitorul din curtea atelieru-, 
lui de reparații al S.M.A. Cluj.

— Numele dumneavoastră ?
— Moldovan Petru.

★
Următorul interlocutor este 

tovarășul Gheorghe Oprea.
— în calitate de inginer me

canic al atelierului, care socotiți 
că sint cauzele ce determină la 
unele mașini reparații repetate 
intr-un interval scurt, . uneori 
chiar la puțină vreme după re
parațiile capitale.

— în primul rind condițiile 
deosebite de sol din acest an. 
Tractoarele sînt suprasolicitate 
la arături. Iar a doua cauză ar 
fi aceea că o bună parte din 
mecanizatori, nefiind suficient 
de bine pregătiți în meserie, nu 
știu să-și îngrijească mașinile, 
nu cunosc prea bine secretele 
motorului. Foarte mulți dintre 
ei au făcut doar un curs de ca
lificare de scurtă durată, în 
timpul căruia pregătirea teore
tică durează doar două luni. E 
puțin.

★
Dănica Roșea, secretarul orga

nizației U.T.C. a S.M.A. Cluj, ne 
spune :

— Tinerii mecanici de întreți
nere efectuează în campanie un 
număr însemnat de ore supli
mentare, se străduiesc în conti- 

TEODOR TUȘA

recoltei, apoi prin cheltui
rea unor sume de bani mult mai 
necesare, sîntem siguri, în alte 
sectoare ale economiei județu
lui Ialomița.

La Brădești, în județul Dolj 
aceste „neînsemnate suprafețe" 
ce nu mai produc de cîțiva ani 
se ridică, de asemenea, la cîteva 
sute de hectare. „Sînt slab pro
ductive ; fiind terenuri în pan
tă, lucrările mecanizate se apli
că greu și sînt costisitoare" — 
se justifică cei de aici, uitând 
că suprafețele acum ajunse pîr- 
loagă erau, nu cu mulți ani în 
urmă, pămînturi care asigurau 
mai mult decît necesarul de 
hrană pentru locuitorii a șapte 
sate. Pentru a le menține în 
circuitul agricol e greu, firește, 
dar ce lucru se poate obține 
fără muncă ? Ani de zile, lipsite 
de. grija omului, suprafețele de 
deal ale cooperativei agricole 
din Brădești, s-au degradat în 
bună parte : apele au erodat, 
mărăcinișurile și-au mărit ve
trele, iar iepurii și-au făcut 
culcuș sigur acolo unde, de fapt, 
ar fi trebuit să rodească porum
bul, griul sau floarea-soarelui. 
Aceste terenuri au ajuns în pa
ragină. Nu meritau I Chiar dacă 
producția lor ar fi fost sub ni
velul celei obținute în lunca 
Jiului, tot însemna mai mult 
decit a nu obține nimic !

Și, neacordîndu-s.e atenția cu
venită fiecărei palme de pămînt, 
Întâlnim In clmpiile Ilfovului 

nuu să-și ridice pregătirea pro
fesională. să facă lucrări de 
bună calitate in timp scurt. 
Uteciștii au lansat inițiativa de 
a face în luna aceasta 50 de ore 
de muncă patriotică la repara
ții. îngrijirea atelierelor și utila
jelor.

— Cum se explică atunci fap
tul că destule tractoare sînt ne
voite să vă viziteze cam prea 
des ?

D. R. pare nedumerit, de 
parcă i-ar fi fost dat să audă 
pentru prima oară asemenea 
lucruri.

— Nu cred. Știu că uteciștii 
muncesc bine, fac lucru de ca
litate.

■Ar

Ne îndreptăm spre dormitorul 
aflat în curtea atelierului de re
parații. într-o încăpere de circa 
13 metri patrați sînt instalate 
nici mai mult nici mai puțin de 
9 paturi, bineînțeles... supra
puse. în înghesuiala de aici s-a 
găsit totuși loc și pentru o ma
șină de gătit veche și ruginită 
căreia i-ar fi stat mai bine la 
gunoi ori în grămada de fier 
vechi. Această odaie slujește 
drept dormitor, sufragerie și 
bucătărie pentru nouă mecaniza
tori care seara, după ce se în
torc de la cimp, se duc să-și 
facă cumpărături și apoi își pre
gătesc, fiecare cum poate, masa 
de seară și hrana pentru ziua 
următoare.

La cîțiva pași se găsește can
tina școlii de mecanici agricoli 
unde mănincă un mare număr 
de elevi. Aflăm de la adminis
tratorul cantinei că gustoasele 
bucate de aici stau la dispoziția 
oricărui mecanizator. însă foarte 
rar vine vreun om de la secțiile 
aflate în apropiere să solicite 
cite un prînz. Motivul îl aflasem 
chiar din discuțiile cu mecani
zatorii : cantina se deschide di
mineața după ora cînd aceștia 
pleacă la cimp, iar seara își în

Județele Bihor și Tulcea 
au terminat însămînțarea griului

Comitetul județean Eihor al Partidului Comunist Român și 
Comitetul executiv al Consiliului popular județean, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultura biho- 
reană au trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care raportează terminarea lucrărilor de însămînțare a griului, 
în același timp se arată că porumbul se recoltează în prezent 
pe ultimele suprafețe, atit în întreprinderile agricole de stat cit 
și în cooperativele agricole de producție.

într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de Biroul 
Comitetului județean Tulcea al P.C.R., se arată : însuflețiți de 
prețioasele dumneavoastră indicații, mecanizatorii, țăranii coope
ratori și specialiștii din unitățile cooperatiste din județul Tulcea. 
raportează conducerii de partid și de stat, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe secretar general, terminarea însămînțării 
griului pe întreaga suprafață și a celorlalte culturi de toamnă. 
De asemenea, vă raportăm că s-a încheiat recoltatul culturii de 
soia.

și Buzăului, ale Teleormanului 
și Oltului hectare întregi necul
tivate pentru că apele în ex
ces le-au cotropit în primăvara 
și toamna trecută. Multe dintre 
aceste suprafețe (la Brănești, 
Balotești, Ciocănești, Brădeanu 
Grindu, Colilia. Drăgănești, Tă- 
tărăști etc. etc.), au fost incluse 
în perimetrul unor șantiere ale 
tineretului. S-au depus eforturi, 
dar nefinalizarea acțiunii prin 
nesusținerea lucrărilor de dre- 
nare a apei cu alte intervenții 
de ordin tehnic : fertilizări su
plimentare, stabilirea unor cul
turi potrivite noilor condiții pe- 
dologice și folosirea de semințe 
din soiurile și hibrizii de mare 
productivitate, într-un cuvînt 
tratarea cu indiferență a aces
tor „neînsemnate insulițe" a a- 
vut ca efect o contribuție zero 
în bilanțul acestei toamne. Iar 
insulițele însumează, la nivelul 
acestor județe (după situațiile 
întocmite la ministerul de re
sort) cîteva mii de hectare... Nu 
este normal, oare ca cei vino- 
vați să suporte toate aceste 
daune aduse fiecărei unități, 
economiei naționale, în general ? 
Legile țării impun această exi
gentă analiză.

Și, referindu-ne la suprafețele 
ce scapă printre degetele... gos
podarilor nu putem' să trecem 
cu vederea peisajul ce ni se 
oferă de-a lungul cîmpiei unde, 
în ultimii ani, a apărut o adevă
rată pădure de stâlpi susținînd 
rețelele electrice și de telefoane. 
Am calculat : în Bărăgan, în pe
rimetrul Cooperativei agricole 
Ștefan Vodă — miile de stâlpi 
înghit de la producție cam zece 
hectare de pămînt. Pămînt iri
gat, pentru a cărei amenajare 

cuie ușile înainte dc întoarcerea 
lor. La faptul că orele de func
ționare a cantinei nu sint core
late cu programul de lucru al 
mecanizatorilor, se mai adaugă 
și acela că ea este închisă în 
perioada vacanței elevilor, 15 
iunie—15 septembrie, deci toc
mai în timpul campaniei de 
vară.

★
Continunîndu-ne raidul ajun

gem Ia secția S.M.A. „înfră
țirea". Adresăm cîteva întrebări 
mecanizatorului Berar Valentin :

— Unde locuiți ?
— în căscioara de colo e un 

dormitor cu două paturi pe 
care ni l-a pus la dispoziție 
C.A.P.-ul.

— Cine mai locuiește acolo ?
— Oricine dorește. Cîteodat.ă 

se întâmplă să doarmă acolo 
chiar,cite 5—6 oameni care n-au 
timp să se ducă seara la casele 
lor.

— Pot să-și gătească acolo ?
— Da. Cîteodată mai vin și 

nevestele oamenilor de le spală 
rufe sau le fac curățenie.

Dormitorul despre care ni s-a 
vorbit , e o odaie scundă de vreo 
8—10 m.p. în mica încăpere ală
turată se află doar un pat meta
lic fără așternut. Aflăm însă că 
în iarnă cînd era mai greu de 
făcut naveta au fost cazuri cind 
au dormit chiar și aici oameni, 
deși nu se putea face nici măcar 
focul.

Cu mecanizatorul Li viu Rusii 
s-ar zice că C.A.P. „înfrățirea" 
a fost mai generos. Familiei 
Rusu care așteaptă al doilea 
copil i-a fost repartizată o ca
meră și o bucătărie, fără insta
lație de lumină electrică și că
reia îi sînt necesare o serie în
treagă de reparații. De aproape 
doi ani li se promite că vor fi 
efectuate remedierile trebuin
cioase. Li s-a promis, deaseme- 
neă, o butelie de aragaz și o 
locuință nouă. Promisiuni ui
tate...

★
Considerăm că situațiile și 

) dialogurile transcrise mai sus nu 
au nevoie de comentarii supli
mentare.

Concluzia este așadar lesne 
de desprins ; în raza S.M.A. 
Cluj domnește o totală și inad
misibilă nepăsare față de con
dițiile de muncă și de viață ale 
mecanizatorilor. Realitatea nu 
poate fi eludată : cazare și masă 
necorespunzătoare, o serie în
treagă de reparații de slabă ca
litate efectuate unele dintre ele 
chiar în atelierul central al 
S.M.A. Cluj — fapte care nu pot 
decit să influențeze negativ ran
damentul muncii mecanizatori
lor și implicit ritmul și calita
tea lucrărilor agricole. Aceste 
stări de lucruri sînt desigur bine 
cunoscute de către conducerea 
Trustului S.M.A. Cluj care pre
feră însă să închidă ochii și 
să-și astupe urechile.

ELENA NESTOR 
Foto: ȘT. WEISS

unitatea a plătit bani mulți, și, 
în plus, în planul de producție 
e prins cu o recoltă me’die de 
peste șase tone de porumb boa
be la hectar. Să extindem cai
cului în cazul miilor de kilo
metri de rețele electrice și de 
telefoane care impinzesc tere
nurile agricole ale țării, și vom 
avea imaginea pierderilor... A- 
ceastă situație, pentru că, pînă 
acum nici un președinte de co
operativă, director de I.A.S., in
giner agronom, șef de fermă sau 
brigadier încă n-a fost pus să 
dea socoteală — conform legis
lației în vigoare — pentru ne- 
cultivarea acestor „fărîmituri" 
în comparație cu imensitatea 
cîmpiilor de care dispune. Să
pate la cazma, conform unui 
bun obicei despre care nu o dată 
s-a vorbit, aceste peticuțe de 
pămînt din jurul stâlpilor ar 
produce munți întregi de pro
duse... Și, să nu mai vorbim de 
pierderile ce se înregistrează 
prin aspectul de autostradă pe 
care-1 au drumurile de cimp ale 
multor unități agricole ; de zo
nele de protecție — de citeva ori 
mai late decît însăși drumurile 
— ce însoțesc șoselele și căile 
ferate , de terenurile nelucrate 
în perimetrul — extins cu mult 
peste nevoi — al sectoarelor 
zootehnice. Privind aceste su
prafețe, sigur ele par neînsem
nate în comparație cu terenu
rile ce se lucrează în cimp, dar 
valoarea lor productivă e mare. 
Pentru că, să nu uităm , media 
pe un locuitor a suprafeței 
arabile de 0,51 hectare include 
și aceste terenuri cărora, firește, 
numai cei lipsiți de simț gos
podăresc, le mai întorc spatele. 
Condamnabil.
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ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIANȚI - DEVA

Aproape toate construcțiile civile 
și industriale care se înalță în jurul 
nostru — într-un ritm pe care Româ
nia nu l-a mai cunoscut vreodatâ — 
se realizează cu ajutorul lianților, 
adică a acelor produse minerale obți
nute din pulberi fine care, amestecate 
cu apă, în cantități corespunzătoare, 
au proprietatea de a se întări și a le
ga corpuri între ele. în această cate
gorie intră : varul, ipsosul și cimentul.

Progresul și civilizația sînt de ne
conceput fără ciment, var și ipsos, la 
fel cum nu pot fi imaginate fără exis
tența oțelului...

Operator la 
fabricarea 
lianților

Utilajele de bază nece
sare pentru fabricarea 
lianților' sînt concasoare, 
mori, cuptoare, instalații 
de dozare, instalații de 
tiraj, instalații desprin- 
zătoare.

Exploatarea acestora în 
condiții corespunzătoare 
poate fi asigurată numai 
de cadre bine pregătite 
din punct de vedere pro
fesional care cunosc atît 
principiile și modul de 
funcționare al fiecărui a- 
gregat în parte cît și 
complicatele procese chi
mice. transformările pe 
care le suferă materiile 
prime. Cei chemați să 
îndeplinească aceste dezi
derate sînt operatorii în 
fabricarea lianților, mun
citorii de înaltă calificare, 
absolvenți ai școlii profe
sionale care posedă boga
te cunoștințe teoretice și 
o vastă experiență practi
că. Ca și în celelalte do
menii de activitate, în in
dustria lianților progre
sele tehnice sînt extrem 
de rapide. Se descoperă 
noi metode de fabricație, 
se aduc îmbunătățiri con
structive utilajelor, cele 
mai importante faze din 
procesul de producție sînt 
automatizate. Operatorul, 
instalat comod în camera 
de comandă existentă la 
fiecare fază tehnologică 
— urmărește desfășurarea 
procesului productiv de la 
distanță, intervenind nu
mai cînd apare vreo de
fecțiune. Aparatele de 
măsură și control instala
te pe flux îl anunță 
prompt dacă se produce 
vreo perturbație. permi- 
țîndu-i să intervină ope
rativ.

Ca să condensăm și să 
sistematizăm cele spuse 
mai sus. rezultă că ope
ratorul în fabricarea lian
ților are următoarele atri
buții : pune în funcțiune 
utilajele de pe flux, ur
mărește și reglează func
ționarea acestora, execută 
dozarea combus tibi lulu i, 
execută dozarea conform 
rețelei de fabricație, tine 
legătura cu laboratorul și 
controlează o serie de 
parametri, depistează și 
anunță atelierelor specia
lizate defecțiunile meca
nice și electrice pe care 
le constată, organizează și 
răspunde de curățenia la 
locul de muncă.1

Pe lingă acestea, opera
torul este răspunzător de 
întreținerea curentă a u- 
tilajelor. curățenia și un
gerea lor după intrebuin-

Realizarea marilor o- 
biective economice și so- 
cial-culturale prevăzute 
pentru actualul cincinal 
este 
fără dezvoltarea 
punzătoare a i 
materialelor de i 
ții care trebuie s 
re nu numai 
prefabricatele, 
rii etc. ci și întregul ne
cesar de ciment, var și 
ipsos. S-a prevăzut ca a- 
cest important seotor al 
industriei, să se dezvolte 
într-un ritm mediu anual 
de 12—13 la sută, astfel 
ca în 1975 producția de 
ciment să ajungă la 13—14 
milioane de tone, conco
mitent cu diversificarea 
sortimentelor și ridicarea 
calității.

Printre marile unități ce 
se construiesc în aceas
tă perioadă se numără și 
întreprinderea pentru 
lianți Deva, constituită 
din Fabrica de ciment și 
var de la Chișcădaga și 
Fabrica de ipsos Călan, 
care va produce anual 2,4 
milioane tone ciment, 
100 000 tone var și 120 000 
tone ipsos. Pentru a ne 
da seama care este valoa
rea exactă a acestor ci
fre vom evidenția numai 
că producția de ciment 
va fi de două ori mai 
mare decît a întregii țări 
în anul 1950. Alături de 
suratele ei de la Tg. Jiu, 
Bicaz, Fieni, Turda,'Bra
șov, Medgidia, întreprin
derea din Deva se va nu-

greu de închipuit 
i cores- 
industriei 
construc- 
sâ asigu- 
cărămida, 
înlocuito-

măra printre cele mai 
mari din țară. După in
trarea in funcțiune a ce
lor două unități județul 
Hunedoara va fi renumit 
nu numai pentru produc
ția de cărbune, minereu, 
oțel, fontă, energie elec
trică. ci și pentru mate
rialele sale de construc
ție, primul pas fiind rea
lizat deja prin construi
rea unei întreprinderi de 
prefabricate din beton.

Amplasarea celor două 
unități pe meleagurile 
hunedorene nu este în
tâmplătoare. în jurul De
vei se găsesc importante 
resurse de materii prime : 
la Crăciunești — calcar, 
la Sîncrai — gips și ar
gilă etc. De asemenea, 
pot fi valorificate cenu
șa rezultată în urma ar
derii cărbunelui la Ter
mocentrala de la Mintia, 
zgura de furnal existentă 
în cantități impresionan
te la Hunedoara, alte re
ziduuri industriale care 
în prezent nu sînt folo
site.

Noua întreprindere a 
fost concepută în întregi
me de către proiectanții 
români, iar utilajele și 
instalațiile de înaltă teh
nicitate au fost executa
te în marea lor majoritate 
în țară. De la locul de 
extracție a materiilor 
prime și pînă la punctul 
final al fluxului tehnolo
gic — stația de expedie
re a produselor finite, 
munca brută, efortul fizic

— altădată atît de exte
nuante — vor fi excluse 
aproape cu desăvîrșire. 
Calcarul și argila sînt 
transportate la silozurile 
de materii prime cu 
ajutorul unui sistem 
de benzi care au o 
lungime de peste 12 km. 
Cuptoarele rotative, agre
gatele de bază ale fabricii 
în care se produce clin- 
cherul, sînt total automa
tizate. Un calculator elec
tronic instalat aici re
glează automat regimul 
termic și funcționarea tu
turor agregatelor și insta
lațiilor. Morile cu bile lu-

crează și ele fără inter
venția directa a omului, 
iar panourile cu aparatu
ră modernă de măsură și 
control instalate la punc
tele cheie permit să se 
supravegheze permanent 
și să se corecteze defec
țiunile ivite în procesul 
tehnologic. La extracția 
materiilor prime în carie
re. depozitarea lor și a 
semiproduselor în silo
zuri, încărcarea și expe
dierea cimentului se fo
los, esc soluții avansate 
care, alături de utilizarea 
electrofiltrelor și a filtre
lor cu saci, asigură un

climat de muncă normal, 
lipsit de praf și alte noxe.

Chiar și numai din a- 
ceastă sumară descriere 
rezultă că întreprinderea 
este dotată cu utilaje 
dintre cele mai perfecțio
nate, gradul de mecani
zare și automatizare a 
operațiilor fiind de peste 
90 la sută. Cei care vor 
lucra în fabricile de la 
Chișcădaga și Călan vor 
avea mari satisfacții pro
fesionale pentru că vor 
presta o muncă de înaltă 
calificare, bine remunera
tă și în condiții dintre 
cele mai bune.

întreprinderea pentru lianți cu se
diul în Deva, str. Horia nr. 42 tele
fon 1 23 99 și 1 11 01, recrutează ti
neri necalificați cu stagiul militar sa
tisfăcut, absolvenți a 7-8 clase 
elementare, în vîrstâ de pînâ la 40 
de ani pentru a fi școlarizați prin 
cursuri de scurta durata în mese
riile :
• lăcătuși mecanici ;
• sudori ;
• vulcanizatori ;
• zidari-șamotori j

Pentru angajare sînt necesare 
următoarele acte :
• cartea de muncâ ;
• fișa de lichidare ;

• copie de pe certificatul de naș
tere ;
• certificatul de absolvire a 7-8 
clase ;
• livretul militar ;
e o fotografie tip buletin ;

Cei veniți prin transfer beneficia
ză de media salariului pe ultimele 
trei luni premergătoare cursului, iar 
cei care nu au mai fost încadrați 
în cîmpul muncii primesc o indem
nizație lunară de 400

Școlarizarea începe 
tombrie și are loc la 
ciment Bîrseștl — Tg.
pul celor 8 luni de desfășurare a 
cursurilor, cazarea este gratuită.

lei. 
in luna 
Fabrica 
Jiu. *Pe

oc- 
de 

tim-

Industria materialelor de construcții

VÂ PROPUNE
Multiple posibilități de calificare

SUGESTII PENTRU VIITOAREA PROFESIE
țâre, înlocuirea garnituri
lor defecte etc., operații 
care de regulă se efec
tuează la sfîrșitul schim
bului sau în perioadele de 
repaus.

Cunoașterea principiilor 
și modului de funcționare 
al fiecărui utilaj consti
tuie — subliniem — o ce
rință primordială. Orice 
defecțiune care apare tre
buie remediată într-un 
timp cît mai scurt. Pen
tru aceasta operatorul tre
buie să o descopere ime
diat. Dacă sarcina aceas
ta se lasă în seama celor 
de la întreținere, există 
riscul de a crește simți
tor timpul de staționare 
al utilajelor, fapt cu re
percusiuni dintre cele 
mai negative asupra pro
ducției.

Ce calități trebuie să 
aibă un operator in fa
bricarea lianților ?

înainte de toate, trebuie 
să posede vaste cunoștin
țe de mecanică, electroni
că. fizică, matematică și 
în mod special de chimie 
pentru că toate metamor
fozele care se petrec în 
interiorul uriașelor agre
gate sînt de ordin chimic, 
în același timp, operato
rul trebuie să fie disci
plinat, conștiincios, să 
aibă simțul observației 
dezvoltat și curajul răs
punderii pentru deciziile 
pe care le ia. El trebuie 
să știe că i se încredin
țează utilaje care valo
rează milioane de lei și 
care, la cea mai mică ne
glijență, pot fi deterio
rate.

Sănătatea operatorului 
în fabricarea lianților este 
apărată. Atît Fabrica de 
ciment și var de la Chiș
cădaga, cît și cea de ip
sos de la Călan sînt do
tate cu sisteme de ven
tilație și desprăfuiire care 
asigură condiții de mun
că optime.

Lăcătușul
J»

ținere și 
reparații
Funcționarea fabricii la 

parametrii înscriși în 
proiecte poate fi asigura
tă nhmai de oameni care 
știu să întrețină, repare 
și modernizeze utilajele

folosite în producție. A- 
ceștia sînt lăcătușii me
canici, meseriași de bază 
în industria materialelor 
de construcții ! Locul lă
cătușului mecanic univer
sal a fost luat de către 
muncitorul specializat : 
lăcătuș mecanic montator, 
lăcătuș construcții meta
lice, lăcătuș întreținere 
etc.

în industria materiale
lor de construcții lăcătu
șul trebuie să cunoască : 
principiile de construcție 
și funcționare a utilaje
lor cu care lucrează ; să 
respecte regulile privind 
mînuirea acestora și să 
știe să înlăture la timp 
defecțiunile ivite ; con
strucția și modul de fo
losire a instrumentelor și 
aparatelor de măsură și 
verificat ; citirea desene
lor după care execută 
piesele ; principalele pro
prietăți fizice, chimice, 
mecanice și tehnologice 
ale metalelor și aliajelor 
cu care lucrează ; ascuți
rea și recondiționarea 
sculelor folosite ; execu
tarea în mod indepen
dent a operațiunilor de 
lăcătușerie și montaj ; 
organizarea locului de 
muncă ; respectarea nor
melor de tehnica securi
tății muncii; metode 
înaintate din domeniul 
său de activitate.

Iată cît de importantă 
și utilă este prezența lă
cătușului într-o asemenea 
întreprindere. Pentru a fi 
la înălțimea cerințelor și 
a ține mereu pasul cu 
noutățile tehnice lăcătu
șul trebuie să-și ridice 
necontenit nivelul de ca
lificare, pregătirea profe
sională.

tru remedierea tuturor 
defecțiunilor electrice a- 
părute. Munca electricia
nului pare grea uneori, 
sarcinile pe care le are 
de îndeplinit sînt mari 
dar nici satisfacțiile pro
fesionale nu rămîn mai 
prejos. Acest meseriaș re
prezintă o rotiță indispen
sabilă în marele angre
naj al producției, puțind 
contribui decisiv la asi
gurarea unei producții 
riitmice, de înaltă calitate.

Electrician
Fabricile de ciment, var 

și ipsos sînt înzestrate cu 
instalații moderne acțio
nate electric pe bază de 
comenzi automate și ma
nuale.

Ca și în cazul lăcătuși
lor, întreprinderea are 
nevoie de meseriași spe
cializați : instalatori de 
rețele electrice de 1—6 
Kv, electricieni de stații 
de 6 Rv, bobinatori și e- 
lectricieni în depanări 
circuite secundare, relee 
etc.

Cunoașterea perfectă a 
utilajelor și instalațiilor, 
a principiilor lor de 
funcționare nu constituie 
numai obligația muncito
rilor de la exploatare și 
a lăcătușilor de întreți
nere cit și a electricieni
lor care. în deplină cu
noștință de cauză, trebuie 
să intervină operativ pen

Miner si 
-> 

artificier
in cariere

Materiile prime princi
pale folosite la fabricarea 
cimentului, varului și ip
sosului — adică argila, 
calcarul și gipsul — se 
extrag, ca orice bogăție, 
din pămînt. Cei care le 
exploatează sînt minerii 
de suprafață și artificierii. 
Astăzi se poate vorbi de 
mecanizarea aproape com
pletă a lucrărilor, de fo
losirea unor tehnologii a- 
vansate, cu randamente 
mani, adecvate condițiilor 
naturale ale zăcămintelor. 
Nu numai extracția pro- 
priu-zisă este mecanizată 
ci și transportul materi
ilor prime spre silozurile 
fabricilor care se reali
zează .prin intermediul 
benzilor.

Minerii și artificierii 
au sarcina de a fora și 
pușca zăcămîntul, folo
sind. cînd condițiile o 
permit și metoda combi
nată a • găurilor lungi de 
sondă și a camerelor de 
minare care dă o produc
tivitate înaltă. Pentru a 
se putea achita conștiin
cios de sarcinile pe care 
le au minerul și artifi
cierul trebiiie să posede 
bogate cunoștințe de geo
logie, topografie, fizică, 
desen etc. în plus, artifi
cierul trebuie să cunoască 
și proprietățile substanțe
lor explozive pe care le 
utilizează, — dinamita, 
astrali ta etc. — fiind sin
gura persoană autorizată 
să lucreze direct cu ex
plozivul atît la încărca
rea găurilor cît și a ca
merelor de minare.

Tinerii care îmbrățișea
ză aceste profesii vor a- 
vea printre altele și sa
tisfacția unor cîștiguri 
sporite, datorită folosirii 
unor metode.de extracție 
de mare productivitate.

Școala profesională de materiale de construcții — Deva Oră de curs In clasa „operatori in fabricarea lianților"

în atelierul de electrotehnică

în „Orășelul 
profesiunilor"

în „orășelul profesiuni
lor" situat în partea de 
sud-vest a municipiului 
Deva, se află Școala pro
fesională pentru industria 
materialelor de construc
ții, o clădire impunătoa
re. construită recent, în
zestrată cu laboratoare și 
ateliere moderne care 
oferă condiții excepțio
nale de învățătură. Prin 
școala profesională cu o 
durată de 2 și 3 ani. sînt 
pregătiți o mare parte 
dintre muncitorii între
prinderii : operatori în 
fabricarea lianților, lăcă
tuși de întreținere și re
parații, electricieni, su
dori, strungari etc. Ele
vii-beneficiază de burse, 
cazare gratuită la cămin,

Cămine noi, bine înzestrate, pentru ele vii școlilor profesionale

manuale, adică de toate 
avantajele pe care le ofe
ră școala profesională.

în același timp, oalifl
oarea se poate realiza 
prin cursuri de scurtă du
rată care se vor deschide 
în curând la Fabrica de 
ciment Tg. Jiu și vor 
avea* o durată de 8 luni. 
După ce întreprinderea

va Începe să producă, 
cureunle vor fi organiza
te periodic la cele două 
unități. Există apoi, posi
bilitatea de calificare la 
locul de muncă fără scoa
tere din producție — for
mă de școlarizare ce se 
va utiliza pe o scară des
tul de întinsă în viitor, 
întreprinderea pentru 
lianți Deva oferă, deci, 
tinerilor din întreaga țară 
posibilitatea de a învăța 
meserii frumoase și utile, 
de a păși pe un drum 
încărcat de satisfacții și 
bucurii — cel al împli
nirii profesionale.

Apartamentele 
întreprinderii

vă stau la
O problemă ca.re-1 preo

cupă pe oricare tînăr ve
nit într-o localitate să se 
angajeze este cea a ca
zării. „Ce posibilități de 
locuit mi se oferă ?“ se 
întreabă el imediat după 
sosire. întrebarea este a- 
dresată frecvent și la în
treprinderea pentru lianți 
Deva, dar la fel de 
prompt și sigur vine răs
punsul :

— în apartamentele în
treprinderii I

Am cunoscut doi băieți 
care au fost repartizați 
într-un apartament cu 
două camere. Erau foarte 
satisfăcuți de condițiile 
de locuit pe care — o re
cunosc sincer — nici nu 
le visau.

— Pe lîngă apartamen
te — ne informează Ro- 
dica Călugăr, tehniciană 
la biroul de învățămînt — 
vor mai dispune de un 
modern cămin cu o capa
citate de 230 locuri ce va 
fi construit în vecinăta-

dispoziție
tea fabricii de la Chișcă
daga. Căminul, prevăzut 
cu, întreg confortul nece
sar, va fi dat în folosință 
odată cu fabrica. în a- 
cest fel condițiile de ca
zare se vor îmbunătăți și 
mai mult.

Din discuțiile avute cu 
cadrele de conducere ale 
întreprinderii am consta
tat că în paralei cu 
preocuparea pentru asi
gurarea cazării, s-au de
pus eforturi stăruitoare 
pentru amenajarea unei 
cantine corespunzătoare. 
O clădire cu această des
tinație a fost construită 
tot la Chișcădaga unde 
nu numai constructorii ci 
și salariații beneficiarului, 
pot servi zilnic trei mese 
consistente și la prețuri 
accesibile.

Pagină realizată de 
ALEX. BĂLGRĂDEAN

metode.de
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Luni dimineața a sosit în Ca
pitală delegația Adunării Fe
derale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de Alois 
Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale, 
care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Ma
rii Adunări Naționale. Emil 
Drăgănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Maria Gro
za, Ilie Murgulescu și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai 
M A N.. Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de președinți de comi
sii permanente ale M.A.N., de- 
putați.

Au fost de față Miroslav Su- 
lek. ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și membri 
ai ambasadei.

de

Ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții. 
Vasile Patilineț, și președintele 
Comitetului de Stat pentru sil
vicultură de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.. G. I. 
Vorobiov. au semnat luni la 
București un protocol privind
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare în domeniul silviculturii al 
schimbului de experiență intre 
specialiștii din institutele 
cercetare de specialitate.

Tn timpul petrecut în țara 
noastră, delegația de specialiști 
din domeniul silviculturii din 
U.R.S.S.. condusă de G. I. Voro
biov. a vizitat unități forestiere, 
stațiuni de cercetare, pepiniere, 
Facultatea de ................ ....
șov, precum și 
prelucrare și 
lemnului.

silvicultură-Bra- 
combinate de 

industrializare a

Luni a părăsit Capitala Petre 
Lupu, ministrul muncii, care, la 
invitația lui A.P. Volkov, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Probleme de Muncă și' 
Salarii al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.. va face împreună 
cu' un grup de specialiști o vi
zită în schimb de experiență.

★
La sosirea la Moscova, minis

trul muncii a fost întîmpinat de 
A. P. Volkov, precum și de 
membri ai Ambasadei române.

Luni au început la Craiova 
lucrările unui simpozion româ- 
no-iugoslav prilejuit de aniver
sarea a 110 ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice româno- 
sîrbe, organizat de Filiala locală 
a Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.). Centrul de științe so- 
cial-politice și Universitatea din 
Craiova, în colaborare cu Insti
tutul de istorie al Academiei 
șîrbe de științe și artă, Institu
tul de istorie contemporană din 
Belgrad și institutele de istorie 
din Novisad și Skoplje — R.S.F. 
Iugoslavia. Simpozionul reuneș
te reputați istorici, oameni de 
cultură, cadre didactice univer- 
sitare și cercetători științifici 
din cele două țări prietene.

Pedeapsa maximă
pentru subminarea

economiei naționale
Tribunalul militar teritorial 

București, a judecat, de curînd, 
pe Ion Tudora — domiciliat in 
București, șoseaua Mihai Bravu 
— învinuit de subminarea eco
nomiei naționale.

In funcția pe care o deținea, 
ca șef de serviciu la Centrala 
industrială de mașini agricole, 
direcția de import-export 
(Imagrex), Ion Tudora a favori
zat încheierea de contracte cu 
unele firme străine pentru im
portul de utilaje agricole în 
condiții dezavantajoase econo
miei naționale, provocind statu
lui pagube de patru milioane lei.

în fața probelor administrate, 
Ion Tudora a recunoscut că a 
primit. în schimbul activității 
sale infracționale, importante 
avantaje materiale — bani și 
obiecte — valorind peste două 
milioane lei.

Tribunalul, stabilind activita
tea criminali a infractorului, de 
trădare a intereselor patriei, a 
pronunțat pedeapsa maximă pre
văzută de lege — condamnarea 
la moarte. Recursul și cererea 
de grațiere fiind respinse, sen
tința a fost executată.

(Agerpres)
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DESPRE O ANUME FERICIRE : 
(orele 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 : 
Favorit (orele 9,15 ; 11,30 ; 

16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gloria 
9 : 11,15 ; 13,30 : 16 
Victoria (orele 9

16 : 18,30 ; 21).

Patria 
21,15) ;
13,45 ; 
(orele
20.30) ;
13.30 ; . ___  ,

DOI PE UN BALANSOAR : Sca
la (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 : 18,30 ; 
21) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

MAFIA ALBĂ : Luceafărul (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45) ; București (orele 8,30 ; 11,30 p 
16 ; 18,30 , 21).

CU MÎINILE CURATE *, ULTI
MUL CARTUȘ : Timpuri Noi (o- 
rele 9 — 19,30 în continuare).

PARADISUL : Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Ex
celsior (orele 9 , 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Modern (orele fi ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,S0).

ȘAPTE ZILE : Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Popular (orsle
18.30 : 18 ; -------

LEGENDA
LEY • Central (orele 9,15 ;
13,45 : 16 : 18,15 ; 20,30) ; 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

PISICA JUNGLEI : Pacea (ore
le 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Progresul (o- 
rele 16 : 18 ; 20).

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Au
rora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 
18 : 20,15).

TU ȘI EU : Moșilor (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Lumina (orele 9 *, 11,15 : 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Unirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

20,13).
NEGRULUI CHAR- 

11.30 ; 
Grivița

Timp de trei zile vor fi pre
zentate numeroase comunicări 
consacrate tradiționalelor rapor
turi de prietenie și colaborare 
dintre poporul român și popoa
rele iugoslave.

O delegație de activiști de par
tid. condusă de Virgil Cazacu. 
membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
adjunct al ministrului educației 
și invățămintului. care la invita
ția C.C. al P.C.U.S. va face o 
vizită in schimb de experiență 
în Uniunea Sovietică, a plecat 
luni spre Moscova.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. au fost prezenți Teodor 

’ Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. precum si V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la 
București.

Comandamentul aviației civile 
..Tarom- informează că de la 
1 noiembrie intră in vigoare 
noul orar al curselor aeriene in
terne. valabil pină la 31 martie 
1974. La elaborarea acestui gra
fic de circulație ■ aeriană s-a 
avut in vedere — pe baza pro
punerilor primite din partea că
lătorilor — realizarea unor le
gături lesnicioase cu mijloacele 
de transport feroviare, auto și 
navale, precum și stabilirea 
unor ore de plecare și sosire, 
avantajoase pentru întoarcerea 
in aceeași zi a pasagerilor.

Turbopropulsoare AN-24 vor 
efectua cite trei curse zilnice 
din București spre Timișoara și 
Cluj, iar in direefia Oradea și 
Arad vor întreprinde cu același 
tip de avion, cite două zboruri 
în 24 de ore. De asemenea, bi- 
motoare IL-14 vor deservi de 
două ori pe zi liniile aeriene 
care unesc Bucureștiul cu muni
cipiile Tulcea. Tîrgu Mureș. Ba
cău. Suceava. Sibiu și Iași. Că
tre Constanța se fac curse în zi
lele de luni, miercuri și vineri, 
iar spre Craiova în zilele de 
marți, joi și simbătă.

(Agerpres)
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Ce nu intelegemOAMENI Șl MECIURI
1

Cu două zde în 
urmă mă aflam »n 
Iugoslavia, unde am 
căzut unul dintre 

>> cele mai dramatice 
meciuri din cadrul

calificărilor pentru turneul final 
al campionatului mondial. E vor
ba de meciul Iugoslavia — Spa
nia, hotărîtor pentru cele două 
reprezentative Gazdele aveau 
neapărat nevoie de o victorie, în 
timp ce spaniolii visau o remiză. 
Antrenorul Boșkov a anunțat 
înainte de meci: „Ori cîștig, ori 
îmi dau demisia**. După meci, 
antrenorul cu pricina era un om 
fără servici. Adică s-a ținut de 
cuvînt. Elevii săi au jucat bine, 
după părerea mea, au atacat cu 
o ambiție furibundă și tocmai 
asta i-a dus la semi eșec. Ei știau 
că trebuie să înscrie cu orice 
preț și, atunci cînd se aflau in 
poziții foaHe bune de șut, li se 
anchilozau picioarele. Erau emo
ționați și depășiți moralmente de 
miză. La Madrid conduseseră cu 
doi la unu pină în minutul nouă
zeci yi unu, dar arbitrul a pre
lungit meciul cu încă un minut 
yi au fost egalați în ultima se
cundă. Ghinionul i-a urmărit ți 
acasă. Acimotici yi Oblak au fost 
singuri cu portarul Iribar și nu 
au fost în stare să înscrie. Au 
venit apoi fundașii si șuteze, dar 
nici ei nu au nimerit plasa. 
Mulți ziceau că meciul a fost 
pierdut din cauza lui Geaici. 
Geaici se află în armată și nu a 
putut participa la meci. „Geaici 
este acum eroul meciului — îmi 
spunea Adam Puslocici, poet ți 
prieten al literaturii noastre. Toți 
suporterii sînt convinși că, dacă 
ar fi jucat el, am fi ciștigat". Mai 
trebuie spus, însă, că spaniolii au 
o apărare excelentă și o înaintare 
cu un Valdez miraculos. Contra
atacurile lor au tint groaza în 
oasele gazdelor, ei puteau înscrie 
de cel puțin trei ori dacă n-ar fi

GAMMA
Capitol 

1«,"

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR X 
înfrățirea (orele 15,30 ; 19).

EFECTUL RAZELOR ----------
ASUPRA CRĂIȚELOR : 
(orele 9.30 ; 11,45 : 14 ;
18,30 ; 20,45) ; Torni» (orele
11.15 : 13,30 : 15.45 ; 18.15 : 28,30) 
Flamura (orele 9 : 11.15 :
18 ; 18,15 ; 20.30). GRĂDI-

COPERNIC : Bucegi (orele 16 ; 
19).

STARE DE ASEDIU : Buzești 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Miorița (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 20.45).

CARTEA JUNGLEI : Floreasca 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

CLOVNII : Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9.45 ; 
" " ......................... voiaa

15.45 ;
11.45 : 14 : ie : 18 ; 20) ;
(orele 9,45 ; 11.45 : 13.45 ;
18 : 20).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIBULKA : Drumul Sării (orele
15,30 : 18 : 20,15). ,

’ O AFACERE PE CINSTE : Da
cia (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 :
18,15 : 20.30) ; Giulești (orele 15.30 ; 
18 : 20.15).

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Rahova (orele 16 ; .19,15).

DREPTUL DE A IUBI : Flacă
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CU TOATE ACESTEA : Crfngașl 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

PERECHILE : Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

DEPARTE DE TIPPERARY X 
Munca (orele 16 ; 18 ; 30).

Ședința Comisiei
Permanente C.A.E.R.

pentru geologie
în perioada 16—22 octombrie 

1973 a avut loc la București a 
XXV-a ședință jubiliară a Co
misiei Permanente C.A.E.R. pen
tru geologie.

La ședința Comisiei au parti
cipat delegațiile Bulgariei, Ce
hoslovaciei. Cubei. R. D. Ger
mane. Mongoliei. Poloniei. Ro
mâniei. Ungariei și U.R.S.S. Au 
fost prezenți. de asemenea, re
prezentanți ai Iugoslaviei, care 
participă la ședință pe baza Con. 
venției dintre C.A.E-R- și Gu
vernul R-S.F. Iugoslavia, pre
cum și reprezentant;: R. D. Vi
etnam care au participat in ca
litate de observatori.

Comisia a ascultat Raportul 
președintelui despre sărbătorirea 
a 10 ani de activitate a Comi
siei Permanente C-A.E.R. pentru 
geologie șx despre direcțiile prin
cipale ale activității viitoare, 
precum și rapoartele conducăto
rilor delegațiilor țănlor in Co
misie și a cor.dueâtorulu: Sec
torului de geologie despre re
zultatele importante în dezvol
tarea largă si multilaterală a 
colaborări: economice și tehnico- 
știintifice a țărilor membre 
C.A.E.R. in domeniul geologiei.

Comisia a examinat Raportul 
privind lucrările efectuate in 
vederea realizării sarcinilor geo
logice prevăzute in Programul 
complex și a altor probleme 
geologice in perioada 1971—1973.

Panicipanții la ședință au e- 
xaminat propunerile privind or
ganizarea exDediției geologice 
internaționale in R. P. Mongola 
și au pregătit informarea cores
punzătoare pentru Comitetul 
Executiv aj Consiliului.

Au fost examinate, de aseme
nea. propunerile privind direc
țiile principale ale colaborării 
in domeniul științei și tehnicii 
în domeniul geologiei pe anii 
1976—1980. proiectul programului 
de lucru privind colaborarea 
tehnico-științifică in domeniul 
geologiei in probleme de protec
ția subsolului și ameliorarea me
diului ’neon jură tor. precum și 
alte probleme ale colaborării e- 
conomiee și tehnico-științifice 
și pentru reducerea termenelor 
de elaborare a unor teme.

Ședința 
atmosferă 
cru și in

$-a desfășurat intr-o 
sărbătorească, de Iu- 
ințelegere deplină.

de ION BĂIEȘU

fost portarul iugoslav Măriei, cel 
mai bun la ora actuală in Euro
pa. Acesta a făcut niște salturi 
neverosimile, salvîndu-și echipa de 
la o catastrofă. După meci, el i-a 
declarat, plîngînd, unui reporter 
fii televiziunii: „echipa noastră a 
jucat atît de slab incit mă în
treb dacă merita să apăr atît de 
bine"... „

Meciul mt-a demonstrat încă o 
dată ce valoare imensă are în 
fotbalul modem condiția fizică. 
Ca să poți juca in viteză și in 
ofensivă trelnde să fii in stare să 
alergi nouăzeci de minute, sâ 
poți fi la intilnirea cu mingea in 
fiecare moment.

Deci, după marea bombă a 
săptăminii (eliminarea Angliei), 
iată un nou eveniment senzațio
nal în lumea fotbalului mondial: 
Iugoslavia, care avea calificarea 
în buzunar, iese din cursă. Așa 
cum au ieșit maghiarii, cehii, 
francezii, portughezii. In ceea ce 
ne privește să mai așteptăm.

Auzisem și eu de la 
nu știu cine că Dan 
Coe, gloria de acum 
cîțiva ani a apără- 
rii echipei noastre
naționale, s-a 
tors tn țori. 
belgienii i-a 

face el acum ? 
Se ca retrage

în- 
Con- 
expi- 

mă 
din

tractul ca 
rat. Ce va 
întrebam. _ __
fotbal ? L-am întilnit pe stradă 
acum o săptămînă, cu pletele 
fluturind pe umeri, ca un haiduc. 
Ne-am îmbrățișat yi ne-am adus 
aminte de formidabilul meci de 
la Lausanne, al cărui erou a fost. 
Dan Coe nu are de gînd să se 
lase de fotbal, el e convins că 
mai poate • juca măcar doi ani. 
Dor unde să joace ? „Sînt de

Y—1T ACȚIONEAZĂ : Arta (o- 
rele 16 : 18 ; 20).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Cosmos (orele 15,30 ; II ;

,15).
POLIȚISTUL : Vltan (orele 15,30 ; 
; 20,15).

O FLOARE

NARI : Ferentari (orele 10 ; 16 ;
19.30).

ATENTATUL : (orele 10 ; 12 ;
14 : 16,30) : URAGANUL : (ora
18 45) : LUMINILE VARIETEULUI : 
(ora 29.45) ; rulează la Cinemateca 
„Union".

te ale muzicii ușoare
tica. Letay Lajos : 23,20 Jazz-ul 
și instrumentele sale ; 23,55—24.00 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I

literar-artis-
PROGRAMUL III

9,oo știri ; 9.05 „Incognito 
program de varietăți muzicale ;
9.55 Melodia zilei „în fiecare port" 
de Aurel Giroveanu ; 10,00 Femi- 
na-club : 11,00 Știință și tehnică ; 
11.10 Profil pe portativ — Giuseppe 
Verdi : 11,30 Pentru prietenii mag
netofonului — muzică populară ; 
12.00 Transmisiuni directe din ța
ră : 12,10 Invitație In fonoteci ;
12.55 Melodia zilei ; 13.00 închide
rea smisiiunil de dimineață ; 17 60 
Știrile după-amiezii ; 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor : 18,00 Șapte
zile, șapte arte. Teatru ; 18,10 O- 
pera „Pescuitorii de perle" de 
Bizet (fragmente) ; 18,55 Melodia
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SEMNĂTURI CARE 
ONOREAZĂ

con- 
Va-

i

Nicolae Ungureanu : 
nările de alegeri — 
de bilanț rodnic, de 
pective mobilizatoare.

POLITICA LA ZI 
Valentin Mureșan :

de activitate politico-ideolo- 
gică la Universitatea bucu- 
reșteană.

A TRAI TN CHIP COMU
NIST

Șerban Cionoff : A ști să 
răsplătești încrederea oa
menilor.

SCURT-CIRCUIT
Ovidiu Păun : Cel ce gin- 

deste îer.eș.
TRICENTENAR CANTE- 

MIR
Alexandru Dutu : O i 

știință preiluministă ? : 
sile Vetisana : Umanism 
universalitate

ITINERAR EROIC 
eenera! in rezer.i 
Olteanu : Doi eroi

SCOLA FARA 
LOG

Dan Vasiliu : întrebări ne
cesare : Cristian Ionescu :
Revista revistei or școlare

TINERI IX ÎNTREPRIN
DERI TINERE

Andrei Bârsan : -Prețul44 
unei dezertări : Gh. Fecioru : 

se clădesc pe

Marcel

CATA-

Succesele 
muncă

TIMPUL
ÎNTÎI

Septimiu 
cur ca U ere

DICȚIONAR
Mihai Milca : Atitudinea 

politică
ÎN SPRIJINUL INVATA- 

MTNTULUI POLITICO-IDE
OLOGIC U.T.C.

Petru Pănzaru ; Despre 
societatea socialistă multi
lateral dezvoltată ; V. Mâ- 
cureanu : Neo-fascismul sau 
societatea în declin

7 PERSONALITĂȚI DES
PRE PERSONALITATE

Vasile Pavelcu : Spre un 
model al personalității

CARNET DE LABORATOR 
Sen Alexandru : Ipoteze

LA PERSOANA
Chelcea : Auto- 
și eficiență

doua sâptămini acasă. dar pîrj 
acum mmeru de la clubul meu. 
Rapid, nu mi-a dat un telefon ca 
să mă întrebe de sănătate. A$ 
vrea să joc din nou în Ciulești, 
dar probabil că fostul meu coleg, 
Macri, nu mă are in vederile 
sale. In această situație, stau la 
dispoziție pentru oricare alt club. 
Nu pot să ies încă la pensie, tre
buie să foc".

E adevărat că echipele noas
tre marșează pe ideea întineririi, 
dar multe dintre ele trebuie să-și 
cumpere neapărat și cîte un bă- 
trîn...

3 «nomov iștilor. 
bucur. Fort

Aud că, la Craiova, 
Lucescu a fost cel 
mai bun om al di- 

■ . Mă
Fostul că

pitan al echipei 
noastre naționale de pe Wembley 
a trecut printr-un moment difi
cil, își pierduse încrederea în 
sine yi în bunăvoința colegilor. 
El s-a ambiționat și a reintrat 
în echipă cu brio. L-o fi regre
tând cumva yi Valentin Stănescu ?

• Turneul internațional femi
nin de baschet de la Praga a 
fost ciștigat de selecționata olim
pică a U.R.S.S., care, în meciul 
decisiv, a învins cu scorul de 
73—59 (32—28) formația Sparta 
Praga. In partida pentru locurile 
3—4. echipa Politehnica Bucu
rești a întilnit formația Slavia 
Praga. Baschetbalistele românce 
au obținut victoria cu scorul de 
77—61 (41—27). Pe locul cinci s-a 
clasat Zelezniciar Sarajevo, în
vingătoare cu 79—65 (40—41) în 
fața echipei „Polonia44 Varșovia.

• Selecționata de fotbal a Po
loniei, care. în urma rezultatu
lui de egalitate (1—1) obținut 
recent cu echipa Angliei s-a ca-

zilei ; 19,00 în direct... de la Cen
trul de prelucrare automată a 
datelor și consultanță 19,30 
Știri : 19,35 Casa de discuri „Po- 
lydor" ; 20,00 Biografia unei ca
podopere. „Mutter Courage ; 
21,00 Radio-super-top — muzică 
populară ; 22,00 Radiojurnal :

Melodia zilei : 22,35 Vede-

9.00 — Teleșcoală. 
lex. 10,05 — Revista __  .
tică TV. Actual, modem, contem
poran. 10.45 — Muzică ușoară cu 
Angela Stoenescu, George Râpcâu 
și Aurel Neamțu. 11,00 — Film 
serial : „In umbra lupilor*?. Pro
ducție a studiourilor de televiziu
ne cehoslovace. Episodul I : „Va
porul misterios**. 12,00 — Telejur
nal. 16,30 — 17,00 — Lumea copii
lor. 17,30 — Curs de limbă ger
mană. Lecția 64. 18,00 — Telex. 
18,05 — „între timp, inima-șl a- 
mintește...". Triptic poetic Bistri
ța — Josenii Btrgâului — Năsăud. 
18,25 — Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,50 — Ghi
șeul ; Ora prtnzului la Slobozia.

GINDIREA CORECTA 
Petre Bieltz : Calea 

mijloc este exclusă
SEXOLOGIE ȘI CULTURA 
Dr. Dan Abulius : Dialog 

intim
MĂRTURIE INTRU EROII 

TINERI (VI).
Petre Dragu : Intermezzo 

după cinci ..mărturii*1
LOCURI COMUNE
N. Lotreanu : Tinerețe și 

experiență
VÎRSTA LANSĂRII 
Climatul afirmări: - 

pund : Cristian M’.hâiles- 
cu. Dorin Tu doran. Cristina 
Saru ; M. N. Rusu :
ect?

STRADA
Nicolae Cristache 

sul vertical
CRONICA ATEE 
Victor Kernbach : 

giile si controversele lor 
ur.trice : Sofia Scorțaru- 
Păun : Joc mincinos

CIVILIZAȚIA SPORTU
LUI

G. Mitroi : 
în arenă

PEISAJE 
EUROPENE

Pavel Apostol : Europa 
— misiune si realitate

MERIDIAN
M. Ramura : Patru 

tămini pe glob : I. Cristian : 
Contacte internation 
U.T.C. și U.A.S.C.R.

REALITATI
Flena Petrovici : Tn 

tiv:Tatea neștiința» de
Și în a**est număr rubrica 

noastră Cabinet p<iholocic 
vă oferă un nou test : SlN- 
TETI TIMID"’ (O primă în
cercare de evalua-e ști 
că a fenomenului, o 
a cauzelor timidități 
in același timp — 
lății terapeutice).

AȘADAR.
Nu uitați
Cititi revista TÎNARCL

LENINIST !

Dupâ fotbal și. de-o vreme și 
tenis, boxul este un alt sport cu 
o largă audiență h public. O da
tă pe an au Ioc finalele naționa
le care desemnează pe cei 11 
campioni ai țării. Anul acesta 
întrecerile finale s-au desfășurat 
la Cluj. Inițiativa Federației este 
lăudabilă. In felul acesta s-a fă
cut o bună propagandă „sportu
lui cu mănuși*4 intr-un alt mare 
oraș decît Bucureștiul. Organiza
torii clujeni s-au dovedit la înăl
țime. Dat fiind faptul că finalele 
la box interesau un număr mare 
de iubitori ai sportului, în spe
cial din orașele care aveau re
prezentanți acolo — București, 
Constanța, Galați, Timișoara, 
Brașov etc — ne întrebăm de ce 
Televiziunea n-a programat tran
smiterea lor în direct ? Dacă se 
manifesta interes pentru aceas
ta, considerăm că s-ar fi putut 
rezerva spațiul necesar pe unul 
din programe, simbătă, între ore- 

lificat în turneul final ai Cam
pionatului mondial, a susținut 
un joc amical la Dublin în com
pania reprezentativei Irlandei. 
Victoria a revenit gazdelor, cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Dennehy. Partida a 
fost urmărită de peste 30 000 de 
spectatori.
• Primul meci al turneului 

final din cadrul zonei africane a 
preliminariilor Campionatului 
mondial de fotbal s-a disputat 
la Lusaka între reprezentativele 
Zambiei și Marocului. Fotbaliș
tii din Zambia au obținut victo
ria cu scorul de 4—0 (2—0), prin 
golurile înscrise de Sinyangwe 
(2), Simwala și Chanda.

19,05 — Timp șl anotimp în agri
cultură. 19,20 — 1001 de seri î 
Heckle șl Jeckle (IU). 19,30 — Te
lejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,05 
— Seară de teatru : ..Acești în
geri triști- de D. R. Popescu. A- 
daptarea pentru televiziune și re
gia : Geo Saizescu. 22,35 
ore.
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Daktari. 
răspunde
Dans și

20.00 — Film serial : 
20,25 — Municipalitatea 
bucureșteanului. 20.45 - 
muzică de pretutindeni. Folclor din 
R.S.F. Iugoslavia și U.R.S.S. 21.10 
— Telerama : Atelierele lumii (IV). 
21.35 — Telex. 21.40 — „Fîntîna 
turmelor**. Ecranizare după piesa 
lui Lope de Vega. Episodul I.

Opera Română : CARMEN — 
ora 19.30 : Teatrul de Operetă : LA 
CALUL BĂLAN — ora 19.30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale** 
(Sala Comedia) : TREI FRAȚI 
GEMENI VENEȚIENI — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
fSala Studio) : VALENTIN ȘI VA
LENTINA — ora 20 : Teatrul ..C. 
I. Nottara" (Sala Magheru) : AICI 
A DORMIT GEORGE WASHING
TON — ora 20 ; Teatrul de Come
die : PREȘUL — ora 20 : Teatrul 
Mic : STÎLPII SOCIETĂȚII — ora
19,30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
DOCTOR FĂRĂ VOIE — ora 19.30 ; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA SAVOY, BOEMA ! — ora 19.30 ; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA 
— ora 19.30 : Teatrul „Ion Crean
gă" : IANCU JIANU — ora 9 ; 
Circul „Globus" : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC — ora 19,30.

I eveniment"]

Azi se deschide sesiunea știin
țifică cu participare internațio
nală pe tema -Probleme ale 
făuririi și dezvoltării bazei eco
nomice a socialismului**. Mani
festarea se desfășoară sub egida 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice. Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu*1 și a Academiei de 
Studii Economice.

Cuvintul de deschidere va fi 
rostit de Mihnea Gheorghiu, 
membru al CC. al P.C.R.. pre
ședinte al Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

In ©rima zi de lucru a sesiunii 
vor fi susținute trei referate cu 
teme dintre cele mai interesan- 

.Semnificația naționalizării 
ipalelor mijloace de pro- 
î in România44 de Gheorghe 

Doglu. rector al Academiei de 
studii economice. ..Schimbări 
structurale economico-sociale in 
procesul de edificare a socialis
mului- de Roman Moldovan, 
membru al C.C. al P C.R.. vice- 
preaedinte al Academiei de 
Științe Social'’ și Politice și 
.Procesul de făurire a societății 
ocia’iste multilateral dezvoltate 
n . România41 de Leonte Râutu. 

membru al Comitetului Executiv 
al C.C. a! P.C.R. — președintele 
Consiliului de Conducere si rec
tor al Academie: ..Ștefan Gheor
ghiu-.

A doua zi a sesiunii va fi con
sacrată discuțiilor In ședință 
plenară joi. 25 octombrie, la 
orele 11J0 va fi organizată o 
masă rotundă pe tema ..Dubla 

ite a oamenilor muncii de 
xcători și proprietari ai mii
lor de producție : democra- 

conomică*1. ..Socializarea 
■elor de producție și locul 
transformarea revolutîo-

va constitui
3tută în ca- 

mesei rotunae. organizată 
la orele 16. Lucrările sesiunii se 
vor încheia vineri. 26 octombrie.

le 18—20,30. Pentru că și re- 
programarea citorva dintre me- 
dun. duminică după amiază, și 
aceea strecurată pe undeva, pe 
parcursul „Magazinului sportiv44, 
nu a satisfăcut pe deplin preten
țiile amatorilor de box ale căror 
preferințe și pasiuni, dat fiind 
numărul lor mare, nu sînt de ne
glijat. Ce nu înțelegem este că 
boxul românesc, care ne-a adus 
succese internaționale de presti
giu, e tratat inechitabil, în ra
port cu alte sporturi, uneori chiar 
cu meciurile de box din alte țări. 
Așa, de pildă, spre mulțumirea 
noastră, desigur, televiziunea a 
făcut efortul să transmită în di
rect sau în reluare ifitegral me
ciuri cum ar fi cele dintre Joe 
Bugner și Ken Northon etc. 
Foarte bine, dar de ce nu și fi
nalele naționale pentru care n-ar 
fi trebuit să se plătească taxe în 
valută ?

S. SPIREA

HULIGANUL „CUMSECADE"
(Urmare din pag. I)

trală de stat discutăm cu direc
torul acestei instituții, tovarășa 
Angela Popescu-Brădiceni.

— Poate vă surprinde faptul 
că întreprinzînd o anchetă des
pre huligani ne adresăm și dvs., 
rugîndu-vă să ne furnizați unele 
nume, date, fapte care să fie su
puse opiniei cititorului.

— Este și nu este firesc să 
vă adresați instituției noastre ; 
este firesc, poate, fiindcă institu
ția este frecventată anual de 
zeci și zeci de mii de tineri și 
printre ei s-ar putea întîlni și 
unii care încalcă normele socia
le de comportare. Nu este firesc 
pentru că mediul livresc și 
scopul pentru care acești tineri 
frecventează biblioteca, și anu
me studiul și lectura, se opun 
parcă de la sine noțiunii de hu
liganism. Pentru a răspunde di
rect întrebării dvs. trebuie să 
mărturisesc că într-adevăr prin
tre cei care vin aici se întîl- 
nesc adesea și tineri recalcitran
ți, vexați de normele de func
ționare pe care trebuie să le 
respecte oricine folosește servi
ciile unei instituții publice. Sînt 
necuviincioși față de personalul 
bibliotecii, folosesc cuvinte și 
gesturi urîte, deteriorează bu
nuri materiale. Se ajunge une
ori pină acolo îneît putem a- 
minti și de sustrageri de cărți 
dar atunci nu mai este vorba de 
simple deficiențe de comporta
ment. Ne aflăm în fața furtului 
și problema depășește cadrul 
convorbirii noastre.

Am notat pentru completarea 
cuvintelor interlocutoarei cîteva 
nume oferite de serviciul de re
lații cu cititorii. Iată-le : Ion 
Raiciu permis 0/1471, Mictat 
Girlan permis N/8684, Stelian 
Raiciu, student — atitudine ne
cuviincioasă, insulte, indisci
plină.

O primă 
am vizitat 
restaurant, 
central al 
Fundației (pentru acest loc am 
primit invitația unui cititor : to
varășul Știrbeanu Gh. din stra
da Mendeleev), Piața Obor etc.: 
huliganul nu se manifestă în 
locuri anume, el poate fi întil
nit aproape în toate locurile pu
blice. A doua: nu are o anume 
înfățișare, așa cum era văzut cu 
ani în urmă, adică un tip eu pri-

concluzie după ce 
un cinematograf, un 
o bibliotecă, ghișeul 
telefoanelor, parcul

Acolo unde se naște 
frumosul

Puțini știu că in clădirea brăi- 
leană pe frontispiciul căreia 
scrie „Arta populara4* se nasc 
cele mai frumoase covoare ro
mânești. Tn Franța. Anglia, Bel
gia. Austria. S.U.A., Iran etc. 
produsele executate aici de cei 
peste 1 700 de uteciști au primit 
calificative excelente. Mariana 
Nicula, Smara Catrachile, Stana 
Dumitra. Roza Ignat au miini de 
aur. Rodul fanteziei înseamnă 
peste 2 000 de modele, multe 
create după fotografii.

In 18 ani nici un refuz. în 18 
ani nici o reclamație. Cea mai 
mare parte a produselor, mă in
formează Dumitra Bădulescu, 
secretara comitetului U.T.C., 
s-au încadrat la calitatea I. Co
lectivul ? economisit fire din 
care se po« țese peste 200 mp 
covoare O deosebită atenție a 
fost acordată pregătirii profesio
nale. criteriu principal în în
trecerea „Tineretul — factor ac
tiv in realizarea cincinalului 
înainte de termen44.

— Am încheiat, relatează D. 
Bădulescu, patru cursuri de per
fecționare la care au fost în
scriși 120 de tineri. concursul 
„Meseria, brățară de aur" la 
care au fost antrenați 1 300 de 
cooperatori. Primele trei locuri 
au reveni» fetelor de la ..cen
tru*1 : Ioana Mocanu. Maria 
Gheorghe și Alexandrina Pe- 
truș. în cele 24 organizații 
U.T.C. a fost declanșat con
cursul „Miini măiestre".

Acțiuni devenite tradiționale. 
Lor 11 se adaugă întilnirile cu

ATENȚIUNE ELEVI I
Viitoarea profesiune se alege din timp

EXAMENUL DE ADMITERE SE PREGĂTEȘTE ACUM !

Dacă v-ați decis pentru o profesiune economică și doriți să 
candidați la una din facultățile economice vă măriți șansele de 
a realiza acest proiect începînd de ps acum pregătirea pentru 
examenul de admitere.

Deoarece una din probele*de admitere o constituie examenul 
Ia economia politică, revista PROBLEME ECONOMICE a ini
țiat. cu începere din nr. 5’1973 publicarea unei rubrici ce vă este 
adresată — In sprijinul candidaților la admiterea în invățămin- 
tul economic superior.

Tn fiecare număr revista PROBLEME ECONOMICE pu
blică consultații pe teme din programa de economie po
litică aprobată de Ministerul Educației $i Invățămintului 
pentru examenul de admitere

Consultațiile publicate de revista PROBLEME ECONOMICE 
vă aduc un spor de cunoștințe și informare la zi, necesare și 
utile obținerii unor rezultate bune la examenul de admitere în 
învâțămintul economic superior.

Urmăriți cu regularitate rubrica In sprijinul candidaților la ad
miterea in invățămintul economic superior din PROBLEME 
ECONOMICE.

Fiecare număr al revistei PROBLEME ECONOMICE repre
zintă un instrument indispensabil pentru cei care și-au propus 
să îmbrățișeze o profesiune economică.

Cel mai sigur mijloc de a vă procura revista este abonamentul

ABONATI-VĂ LA

REVISTA PROBLE.
ME ECONOMICE

PE ANUL 1974

virea tîmpâ, cămașă rufoasă sau 
mai știu eu ce alte semne ale 
unei decăderi reale sau confec
ționate. Nu seamănă unui ase
menea portret. Ca tip social el 
nu este neapărat un parazit : 
printre huligani găsești uneori 
muncitori, elevi sau chiar sta- 
denți (fiindcă studentul din bi
bliotecă care are o atitudine hu
liganică nu poate fi numit alt
fel decit huligan). La școala 31 
din Crîngași a fost de curînd ju
decat public pentru huliganism 
și condamnat, tînărul Nicolae 
Vlad. N. V. este lăcătuș la 
Uzina Vulcan. Și, firește, exem
ple în sprijinul acestei afirma
ții se mai pot da. S-ar părea că 
e vorba de un dualism în com
portare. Pină la actul său huli
ganic — agresiune directă îm
potriva unui alt tînăr — Vlad 
fusese cunoscut la uzină ca un 
muncitor ce-și „cunoaște mese
ria** și „se ținea serios de mun
că4*. Cecilia Niculescu, condam
nată cu prilejul aceleiași ședințe 
publice, pentru vagabondaj și 
prostituție, era cunoscută de ve
cinii de cartier ca o tinără „cu 
scaun la cap44, „civilizată44.

Care sînt atunci mijocul sau 
mijloacele cele mai eficace pen
tru a bara calea huliganismului 
manifestat, cum se vede deja, 
în jurul nostru și nu neapărat 
în împrejurări speciale ? Am 
discutat cu tovarășa Clara Ca- 
ragea, judecător, președintele 
judecătoriei din sectorul 7, ins
tanță care judecă cu precădere 
contravențiile prevăzute în de
cretul 153.

— Pentru a bara calea huliga
nismului. societatea se apără 
prin legile sale. Instanța con
damnă actele huliganice. Un 
act firesc de deratizare. Dar 
sînt huligani care nu ajung în 
instanță sau a căror comporta
re nu poate fi încadrată în ar
ticole de lege, care îmbracă, a- 
parent formele unui comporta
ment legal. Ce propuneți îm
potriva lor ?

— Mai înainte aș dori să mă 
refer totuși la cei pe care îi 
judecăm aici. Huliganul de 
azi începe să poarte pecetea u- 
nei evoluții ; el a mers 
merge la școală, deprinde 
noștințe. uneori de ordin 
perior. Și este cu atît mai 
damnabil un act asocial cu cît 
cel care-1 comite realizează 
gravitatea lui. Am mai remarcat 
că martorii în aceste procese, in

sau 
cu- 
su- 

con-

țesătoare vîrstnice, concursuri 
pentru „cea mai bună țesătoa- 
re", „cea mai bună ucenică**. 
Fiecare acțiune ridică frumosul 
pe o treaptă superioară. (P. LI-

• Printre aniversările acestui 
an recomandate de UNESCO,
se află și arhitectul român Pe
tre Antonescu, de la a cărui
naștere s-au împlinit 100 de ani. 
Creator de școală națională, pro
fesor. arhitect, constructor și 
restaurator, Petre Antonescu, 
este autorul Arcului de Triumf, 
al Facultății de drept, Băncii de 
investiții. Institutului de istorie 
Nicolae Iorga, Casei Kretzulescu 
(azi sediul UNESCO). Casei 
Oprea Soare din Apolodor nr. 1 
(azi Restaurantul Bucur). Cazi
noului de la Sinaia, Palatului 
Administrativ din Craiova, Aca
demiei di Romano din Roma (azi 
Biblioteca romană) etc. • La 
Casa Arhitectului, din București, 
b-a aesenis o expoziție de ît>- 
tografii ale lucrărilor premiate 
de Uniunea arhitecților pe anul 
1972. S-au acordat premii în do-/ 
meniul arhitecturii Industriale, 
construcțiilor de locuințe și so- 
cial-culturale, în domeniul siste
matizării, restaurării monumen
telor istorice și în domeniul stu
diilor și publicațiilor • Pe 
Șoseaua Olteniței, pe locul fos
tului complex Sportiv Construc
torul. s-a pus fundația noii săli 
de sport cu o capacitate de 
8 000 locuri. (ION PASAT).

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUVĂ

Costul unui abona
ment anual este de

120 lei

special persoanele mature, a- 
tunci cînd văd acuzații în boxă 
încearcă să reducă din gravita
tea declarației. Este un senti- 
fnent de compasiune față de 
tinerețea celui in cauză, dar 
care vorbește, totodată, despre 
lipsa de fermitate în formula
rea unei opinii cetățenești îm
potriva huliganismului. Ce sâ 
mai cerem cetățeanului de pe 
stradă dacă chiar martorul sau 
chiar cel^ lovit sau insultat de 
huligan. începe să cedeze atunci 
cînd vede pe vinovat în fața 
instanței ?!

— Deci «înteți pentru o com
portare mai drastică.

— Ca om al legii spun da. De 
altfel, și acum revin la între
barea dv., ce trebuie făcut ? și 
aș dori să subliniez lipsa de 
opinie â unor cetățeni. Intîlnim, 
din păcate destul de des, tineri 
cu o comportare necivili- 
zhtă, dar foarte rar inter
vin oamenii pentru a tem
pera, pentru a da o lecție. Dar 
cred că aici trebuie făcută o pre
cizare. în fața unui huligan în
răit este necesar să intervenim 
cu fermitate. Se poate începe 
cu discutarea lui în fața colec
tivului din care face parte — 
după cum este cazul — și ajun
ge în fața instanței. Sînt însă 
momente cind un tînăr este nu
mai nepoliticos, actele lui îl si
tuează la începutul alunecării.

Trebuie intervenit cu 
îmi amintesc o scenă în 
vai. O femeie în etate a cerut 
locul unui flăcău. Acesta s-a 
sculat imediat adăugind gestu
lui un cuvînt : scuzați. Femeia 
a continuat însă să vorbeas
că : „auzi la el, nesimțitu’, nici 
un pic de educație4*... și lucruri 
de acest gen. O asemenea in
tervenție creează tînărului un 
reflex de împotrivire care 
înseamnă pentru el și autoapă
rare.

După cum spuneam, aceas
tă opinie ar fi de dorit să în
ceapă de acolo unde tînărul 
este cel mai bine cunoscut ; o 
puternică opinie este de fapt 
bine venită din partea oricui. 
Dar dacă este vorba de o opinie 
» tinerilor împotriva huligani
lor, care și ei sînt tineri, aceas
ta înseamnă cu adevărat un act 
eficient.

tact, 
tram-



de peste hotare Conferința pentru
securitate și cooperare

u

MILITARE
Consiliul de Securitate s-a în

trunit in ședință extraordinară 
în noaptea de duminică spre 
luni pentru a lua în dezbatere 
un proiect de rezoluție, supus de 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te, vîzînd încetarea ostilităților 
militare în Orientul Apropiat și 
începerea imediată a negocieri
lor între Israel și statele arabe 
implicate, în vederea stingerii 
conflictului.

După invitarea delegațiilor 
Egiptului, Israelului, Siriei, Ăra- 
biei Saudite și Nigeriei de a par
ticipa la dezbateri, a luat cu- 
vîntul ambasadorul John Scaii, 
reprezentantul permanent al 
S.U.A. la Națiunile Unite. El a 
prezentat Consiliului de Securi
tate proiectul de rezoluție sovie- 
to-american, care are următoa
rea redactare :

„Consiliul de Securitate,
1. Cere tuturor părților parti

cipante la luptele actuale sâ în
ceteze complet focul și să pună 
capăt imediat tuturor activităților

pe 
in

să

militare, în maximum 12 ore de 
la adoptarea acestei hotâriri, in 
condițiile răminerii trupelor 
pozițiile pe care le ocupă 
prezent ;

2. cere părților interesate
înceapă, imediat după încetarea 
focului, aplicarea tuturor preve
derilor rezoluției Consiliului de 
Securitate numărul 242 din no
iembrie 1967 ;

3. hotărăște ca imediat și con
comitent cu încetarea focului să 
se înceapă negocieri intre păr
țile interesate, sub auspicii co
respunzătoare, in scopul stabili
rii unei păci juste și durabile in 
Orientul Apropiat".

După intervenția reprezentan
tului S.U.A., au luat cuvintul Ia
kov Malik, adjunct al ministrului 
de externe al U.R.S.S., ambasa
dorii la O.N.U. ai Marii 
— Donald Maitland, 
Louis de Guiringaud, Indiei 
Samar Sen, ministrul 
externe al Kenyei. Njorcge Mun- 
gai, ambasadorii la O.N.U. ci

ii Britanii 
Franței —

o facerilor

Ordine de încetare
CAIRO 22 (Agerpres). — Pre

ședintele Anwar Sada . in cali
tatea sa de co.nandant suprem 
al forțelor armate egiptene, a 
dat Comandamentului general 
ordinul de încetare a focului, la 
ora prevăzută de rzolutia votată, 
luni, de Consiliul de Securitate, 
cu condiția ca trupele israeliene 
să acționeze în același sens — in
formează o declarație dată publi
cității de postul de radio Cairo 
și reluată de agenția M.E.N.

Un purtător de cuvint oficial 
a anunțat că încetarea focului 
a devenit efectivă de-a lungul 
întregului front al Canalului de 
Suez, la ora 16,52 G.M.T. (18,52, 
ora locală).

Această rezoluție a fost, de 
menea, examinată de 
menteie regional și 
ale Partidului Baas 
unei reuniuni comune___
avut loc luni după-amtazâ.

com an da- 
intexarab 
in cursul 
care a a-

Agerpres).AMMAN 22
„Guvernul Regatului hașemi: al 
Iordaniei a accepte: hotârirea 
Consiliului de Securitate privind 
încetarea focului in Orientul 
AproDiat și reafirma necesitatea 
aplicării rezoluției 242 c - 22 
noiembr.e 1967“ — a declara*.

APROPIAT
statului Panama - Aquilino Boyd, 
Indoneziei - Chaidir Anwar Sâni, 
Perului — Javier Perez de Cuel
lar, Israelului — Yosef Tekoah, 
R.P. Chineze — Huan Hoa, mi
nistrul afacerilor externe al Su
danului, Mansur Khalid, amba
sadorul Austriei la O.N.U., Peter 
Jankowitsch, ministrul afacerilor 
externe al Egiptului, Mohamed 
Hassan El Zcyyat, și ambasado
rul Guineei la O.N.U., Jeanne 
Martin Cisse.

Pus la vot, proiectul de rezo
luție a fcst adoptat la oro 4,50 
GMT, cu 14 voturi pentru, și o 
nepcrticipare la vot

★
Imediat după încheierea

crăriior Consiliului de Securita
te. secretarul general a! O.N.U., 
Kurt Waldheim, a salutat rezo
luția adoptată. El și-a exprimat 
speranța că acțiunile militare 
din Orientul Apropiat vor inerta 
și câ in c uri nd vor incepe tra
tative in vederea unei regle
mentări trainice.

lu-

a focului
lufci seara. Zeîd
io

hașenut a acceptat 
rexoiuțta 242 ș. cor.s.derâ că a- 
pâîcarea sa completă stabilește 
haze soLde pentru 
tari p*ct juste. dur 
rabiie in regiune 
premierul xxrdantar.

■darJaz

alizarea 
ci ono- 
a spus

TEL AVIV 22 (Agerpres). — 
Reunit, luni dimineața. în sesiu- 
ne urgentă extraordinară, gu
vernul israelian a hotărît în u- 
nanimitate să anunțe că Israelul 
este gata să accepte o încetare 
a focului, în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate bazată pe propunerile pre
zentate în comun de S.U.A. și 
U.R.S.S. — anunță un comuni
cat oficial israelian, citat de a- 
gențiile de presă.

Un al doilea comunicat oficial 
precizează că forțelor israeliene 
li s-a dat ordin să înceteze focul, 
pe frontul egiptean, la ora sta
bilită prin rezoluția Consiliului 
de Securitate. Un purtător de 
cuvint militar israelian a preci
zat, totodată, că in absența unei 
reacții siriene, operațiunile pe 
frontul înălțimilor Golan conti
nuă — relatează agențiile Reuter 
și France Presse.

Deschiderea lucrărilor sesiunii
Consiliului Interparlamentar

La Palatul Națiunilor din Genera s-su deschis lucrările celei 
dc-a 113-a sesiuni a Consiliatei IiterpirLiaKnuz. la care stat 
reprezentate peste W de țâri : dta Răii aii partâcipă • dele
gație. compusă din Corneli» Mânesm. președtateie grapotai 
român din Uniunea Irierparia—si depaxatii ton Mirri* 
neanu și Mircea Angetescu. Pentru prima oară, la teerâri iau 
parte delegațiile R.P.D. Coreene. ArgeotiatL Cniuabâei ș> Me
xicului afiliate la Uniunea Interparlamentari.

DAMASC 22 (Agerpres). — 
Postul de radio Damasc, citat 
de agenția FRANCE PRESSE, 
anunță că adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a rezo
luției americano-sovietice pre- 
conizînd încetarea focului a 
fost examinată, luni dimineață, 
de Comandamentul Central al 
Frontului Național Progresist.

Situația 
din Chile
După cum relatează agen

țiile de presă, pe Stadionul 
național din Santiago de 
Chile continuă să se afle 
peste 2 000 de arestați, despre 
care autoritățile militare au 
declarat că „urmează să fie 
judecați". Junta militară a 
anunțat câ alți 300 de rezi- 
denți străini au primit per
misiunea să părăsească Chile, 
în timp ce alți 300 continuă 
să fie deținuți pe Stadionul 
național și amenințați cu ju
decarea de către tribunale 
militare.

Agențiile de presă relatea
ză câ un număr de corespon
denți străini au fost expul
zați din țară pentru vina de 
a fi difuzat știri care nu au 
convenit autorităților mili
tare, sau au fost arestați și 
supuși unor îndelungate inte
rogatorii, ca de pildă cores
pondentul în Chile al zia
rului italian „L’Unita", Guido 
Vicario.

Sesiunea Consiliului a fost 
convocată după ce Uniunea In
terparlamentară a hotărît. ca 
urmare a evenimentelor tragice 
petrecute în Chile, anularea ce
lei de-a 61-a conferințe a sa. 
C2re trebuia să aibă loc la 
Santiago de Chile în perioada 
4—12 octombrie.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează o serie de puncte 
privitoare la probleme impor
tante ale vieții internaționale, 
intre care curitatea și coope
rarea in Europa, evenimentele 
din Orientul Apropiat, situația 
din zona Asiei de Sud-Est. pro
movarea principiilor fundamen
tale menite să guverneze relați
ile dintre state cu sisteme so
ciale diferite. intensificarea 
cooperării științifice între state 
în interesul păcii și securității. 
Participanții la reuniune au 
păstrat un moment de reculege
re în memoria președintelui 
Republicii Chile. Salvador 
Allende, și a altor personalități 
ale vieții politice chiliene care 
si-au pierdut viața în timpul 
loviturii de stat militare.
’ Adresindu-se partidpanților. 
șeful Departamentului Politic 
Federal al Elveției. Pierre 
Graber, a deplins profund ..îm
prejurările care au dus la anu
larea celei de-a 61-a conferințe 
a Uniunii Interparlamentare*.

Privitor la problemele euro
pene. Pierre Graber a subliniat 
că obiectivul Conferinței pentru 
securitate și cooperare este ..de 
a face un prim pas spre stabi
lirea unei păci durabile in Eu
ropa. a unei păci mai sigure 
decît cea pe care o oferă astăzi 
echilibrul între arsenale militare 
de proporții gigantice-.

Participanții la sesiune au re
ales — pentru o nouă perioadă 
de trei ani — ca secretar gene
ral al Uniunii Intemarlamenta- • 
re. pe Pio Carlo Terenzio. în 
cadrul lucrărilor s-a hotărît ca 
Uniunea Interparlamentară să 
fie reprezentată la Congresul 
mondial al forțelor păcii de la 
Moscova (25—31 octombrie a.cj.

pa"mentele progresiste patriotice și 
democratice din Chile. Luird 
cuvintul. reprezentantul Româ
niei. Cornelia Mănescu, a ex
primat f 
a opiniei 
noastră 1 
rea eveni 
Ie. față

da îngrijorare 
dice dir. țara 
de desfășură

tor din Chi- 
persecutiile la 

care sir.t supuși membrii parla
mentului. alți oameni 
deținuți in închisori și 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
restabilirea drepturilor și liber
tăților constituțior.ale in Chile, 
pentru respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului in a- 
ceastâ țara, pentru intensifi
carea acțiunilor in vederea 
salvării vieții senatorului Luis 
Corvalan și a celorlalți patrioți 
chilieni, supuși persecuțiilor re

de la Sa

REZULTATELE ALEGERILOR
PARȚIALE DIN AUSTRIA

La Viena și in Austria supe
rioară s-au desfășurat, duminica, 
alegeri pentru reînnoirea celor 
100 de mandate în Consiliul Mu
nicipal și, respectiv, pentru de
semnarea celor 56 de membri ai 
Dietei locale. La urne s-au pre
zentat peste 2 milioane de ale
gători, reprezentind aproxima- 
tiv 40 la sută din totalul electo
ratului austriac.

După cum informează agenția 
FRANCE PRESSE, in urma ale
gerilor pentru Consiliul Munici
pal al Vienei, Partidul Socialist, 
de guvernămînt. a ieșit întărit, 
obținînd 66 din cele 100 de man
date, cu 3 mai mult decit avu
sese anterior.

Partidul Populist a obținut 31 
de mandate, cu 1 mai mult față 
de alegerile din 1971.

Cele 4 mandate obținute . în 
plus de socialiști și populiști au

fost pierdute de Partidul Libe
ral. care și-a redus de la 4 la 3 
numărul mandatelor, și de alte 
mici formațiuni politice care nu 
mai sint reprezentate acum in 
Consiliul Municipal al Vienei.

în ce privește Austria supe
rioară, Partidul Populist a în
registrat un avans substanțial în 
fața Partidului Socialist, obți- 
nind 28 din cele 56 de mandate, 
cu 3 mai mult față de alegerile 
legislative din 1971. Partidul So
cialist a obținut 24 de mandate, 
pierzind unul, iar Partidul Li
beral obține 4 mandate. In urma 
adestor alegeri. Partidului Popu
list — care întrunește cel mai 
mare număr de mandate — îi 
revine, potrivit Constituției, 
dreptul de a numi guvernatorul 
provincial pentru Austria supe
rioară.

IN JAPONIA a fost marcată, duminică, Ziua internațională de luptă împotriva războiului, prin 
mitinguri |i demonstrații organizate in 222 de localități din 33 de prefecturi, la care au participat 

circa 60 000 de persoane.

român la Atena
și-a prezentat 

scrisorile 
de acreditare

ruDoiențiar ai 
rialiste Romă

ibli-
Rc- 

ra Elenă. Ion Brad, și-a 
itat. luni. scrisorile 

acreditare președintelui 
Gheorghios Papadopoulos.

Cu acest prilej ambasado
rul român a transmis pre
ședintelui Papadopoulos, din 
partea președintelui Consiliu
lui de

P-

Stat al
Nicolae Ceaușesci

fei

pn

r-

și stima reciprocă, 
nânia și Grecia, se 
Lot mal mult, co

laborarea dintre ele consti
tuind o contribuție importan
ță ia cauza păcii internațio
nale și. îndeosebi. în Pe
ninsula Balcanică.

itâ mai

• ÎN CUMUL UNOR OPE
RAȚIUNI of «sive și ambusca
de organizate împotriva trupe
lor regimului rasist de la Sa
lisbury in perioada 29 iulie—30 
septembrie a.e., luptătorii Uniu
nii Naționale Africane Zim
babwe au ucis 77 de aoidați ina
mici și au rănit alte citera sute 
— anunță un comunicat publi
cat la Lusaka de această organi
zație. Se menționează că atacu
rile au fost organizate, în spe
cia] intr-o serie de zone din 
districtul nordic al țării.

REPUBLICA GUINEEA-BISSAU :lln detașament al forțelor 
patriotice pregătindu-se pentru o nouă misiune de luptă.

în Europa
La Centrul internațional de conferințe din Geneva au conti‘ 

nuat lucrările celei de a doua z “ "
citate și cooperare în Europa.
In subcomisia pentru princi

piile relațiilor 
s-au desfășurat, 
discuțiile privind nerecurgerea 
la forță și la amenințarea cu 
forța. Delegația Iugoslaviei a 
prezentat pe larg propunerile 
sale privind conținutul acestui 
principiu, accentuînd asupra ne
cesității de a se include preve
deri potrivit cărora statele par
ticipante trebuie să se abțină 
de la orice acțiune care ar duce 
la folosirea directă sau indirec
tă a forței și ar antrena o vio
lare a drepturilor suverane ale 
altor state. Potrivit punctului de 
vedere al Iugoslaviei, statele 
participante trebuie să se anga
jeze să adopte măsuri în scopul 
încetării cursei înarmărilor și a 
începerii procesului de dezar
mare, contribuind astfel la efor
turile desfășurate în vederea în
făptuirii dezarmării generale și 
totale. Reprezentanții diferitelor 
state au subliniat, în interven
țiile lor, importanța principiului 
nerecurgerii Ia forță și necesita
tea formulării cit mai precise a 
acestuia. în 
principiile și scopurile Chartei
Națiunilor Unite.

In organul special de lucru au

faze a Conferinței pentru secu-

dintre state,
în continuare,

conformitate cu

continuat dezbaterile generale 
asupra proiectului elvețian pri
vind elaborarea unei metode de 
•reglementare pașnică a diferen
delor.

Delegația elvețiană a adus de
talii suplimentare asupra prin
cipalelor prevederi cuprinse în 
proiectul prezentat de ea. pe 
baza întrebărilor formulate de o 
serie de delegații participante.

In subcomisia pentru coope
rare industrială au început dis
cuțiile asupra proiectelor de coo
perare în domenii de interes co
mun, cum sînt : energia electri
că, transporturile, resursele na
turale. utilizarea energiei ato
mice in scopuri pașnice etc. De
legația R.P. Ungare a prezentat, 
în acest context, propunerile 
cuprinse în documentul comun 
al Ungariei și R.D. Germane 
prezentat Conferinței, privind 
cooperarea în aceste domenii. 
A avut loc un prim schimb de 
vederi în legătură cu posibili
tățile de executare a unor ase
menea proiecte, stabilirea unor 
forme specifice de colaborare, 
precum și în legătură cu contri
buția Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa la reali
zarea cooperării în aceste do
menii.

pe probleme ale tineretului muncitoresc
Gurjav Zavediușim,
secretar al Comitetului 

Central al Uniunii 
Tineretului Revoluționar 

Mongol

— Tineretul din țara 
noastră cunoaște eforturile 
pe care le întreprinde po
porul mongol prieten, sub 
conducerea partidului, 
pentru continua dezvoltare 
a țârii, pentru construirea 
socialismului în Republica 
Populară Mongolă. V-am 
ruga să punctați citeva din 
preocup ările rja ZI** ale ti
neretului mongol, in prin
cipal ale uneretului mun
citoresc ?

— As fi vrut să nu încep cu 
istoricul dezvoltării societății 
mongole pentru că așa cum spu
neați și dumneavoastră, tinere
tul din România, m-am convins 
și eu. este destul de bine fa
miliarizat cu istoria noastră tre
cută și prezentă. Dar măcar în 
treacăt trebuie să reamintesc că 
in trecut Mongolia era o țară 
înapoiată sub aspect economic- 
social. predominind pină la re
voluția populară, relațiile de 
producție feudale. Nivelul de 
viață al poporului era extrem 
de scăzut. Tocmai aceste condi
ții economice și sociale au de
terminat masele populare să se 
ridice cu arma in mină și să 
înfăptuiască in 1921. sub condu
cerea Partidului Revoluționar 
Mongol, revoluția populară care 
avea să schimbe radical și de
finitiv destinele țării și ale po- 
poporului muncitor.

Republica noastră se dezvoltă 
rapid atit din punct de vedere 
agrar cit și industrial. Se dez
voltă și se modernizează intr-un 
ritm susținut toate ramurile in
dustriei ușoare și alimentare 
precum si anumite ramuri ale 
industriei grele. Ponderea prin
cipală în colectivele de muncă 
din industrie o au tinerii, ei re
prezentând peste 60 la sută din 
efectivul salariaților.

Se înțelege că din aceste con
diții, din sarcinile „la zi“ cum

spuneați dumneavoastră, ale in
dustriei, decurg sarcinile tinere
tului muncitoresc, sarcinile or
ganizației Tineretului Revoluțio
nar Mongol. In ce constau aces
te sarcini ? In primul rind in 
pregătirea profesională temeini
că a fiecărui tinăr pentru a face 
față exigențelor mereu crescin- 
de pe linia calității și cantității 
muncii. în al doilea rind, in asi
milarea noilor produse cerute 
cu predilecție pe piața externă, 
însușirea metodelor și tehnolo
giilor moderne de lucru iar in al 
treilea rind, in străduința fiecă
ruia pentru reducerea cheltuieli
lor materiale, pentru economisi
rea materiilor prime și ale ma
terialelor. Fără îndoială însă, că 
n-aș putea rezuma doar in cite- 
va cuvinte toate sarcinile, preo
cupările și inițiativele tineretu
lui nostru muncitoresc, în stră
duințele sate pentru a-și aduce 
o contribuție cit mai însemnată 
la înfăptuirea programului sta
bilit de cel de al XVI-lea Con
gres al partidului nostru. în e- 
sența sa. acest program prevede 
transformarea R.P. Mongole din- 
tr-o țară agrar-industrială, în- 
tr-o țară industrial-agrară. Și, 
repet, întregul nostru tineret 
este puternic angajat în înfăp
tuirea acestui program revoluțio
nar.

— Cum apreciați desfă
șurarea întâlnirii de la 
București, modul în care 
a fost organizată și cum 
vi se pare România, pe 
care o vedeți pentru pri
ma dată ?

— In privința întâlnirii aș pu
tea spune că fiecare referat pe 
care l-am ascultat constituie 
pentru noi o sursă de idei, o ex
periență interesantă, pe care 
ne vom strădui s-o preluăm, a- 
colo unde se potrivește specifi
cului nostru. Plecăm deci, de 
aici cu multe învățăminte dar și 
cu impresii dintre cele mai mi
nunate.

N-am cuvinte suficiente pen
tru a-mi exprima marea bucu
rie de a fi primiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Această pri
mire memorabilă rămîne în a- 
mintirea fiecăruia dintre noi. In 
privința organizării întâlnirii, a 
atmosferei de caldă prietenie, 
deplină înțelegere și cooperare, 
în care s-a desfășurat, nu pot 
decît să mulțumesc din toată 
inima. în numele delegației 
noastre, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.
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• UNITĂȚILE DE GUERI
LA ALE PATRIOȚILOR 
RHODESIENI au doborît. în 
ultima vreme, șase avioane 
și un elicopter aparținînd 
guvernului de la Salisbury, 
anunță un comunicat al Uniu
nii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.), dat pu
blicității la Dar es Salaam. 
Documentul relevă că în lu
nile august și septembrie a.c., 
patrioțiî au scos din luptă 
numeroși soldați și ofițeri ai 
regimului rasist ilegal al lui 
Ian Smith.

Conferința Națională 
a P.M.U.P.

• IN PREZENȚA A PESTE 
2 090 de delegați aleși de organi
zațiile de partid și invitați din 
întreaga țară, la Varșovia s-au 
deschis, luni, lucrările Confe
rinței Naționale a Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Raportul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez „Cu privire la îndepli
nirea consecventă a hotărîrilor 
Congresului al VI-lea referitoa- 
la creșterea în continuare a efi
cienței conducerii economiei** a

fost prezentat de Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

• LUNI AU LUAT SFlRȘIT 
lucrările celui de-al VUI-lea 
Congres Sindical Mondial, la 
care au participat 574 de dele
gați, observatori și invitați re
prezentind peste 200 milioane de 
oameni ai muncii din 93 de țări.

Congresul a desemnat noul 
Consiliu General al Federației 
Sindicale Mondiale, compus din 
71 membri titulari și 72 membri 
supleanți din 60 de țări și 11 
uniuni sindicale internaționale. 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România este reprezen

tată în Consiliul General de că
tre tovarășii Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central.

Naționalizări în Irak
• CONSILIUL COMANDA

MENTULUI REVOLUȚIEI din 
Irak a- hotărît să naționalizeze 
cota de participare și interesele 
companiei olandeze „Shell“, re
prezentind 23,7 la sută din tota
lul capitalului, în cadrul socie
tății „Basrah Petroleum Co“ 
(B.P.C.) — a anunțat postul de 
radio Bagdad.

Krzysztof Warchol, 
secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tine

retului Socialist din 
R. P. Polonă

— Vă rugăm să ne vor
biți despre participarea ti
neretului polonez la înde
plinirea sarcinilor trasate 
de cel de-al VI-lea Con
gres al P.M.U.P., despre 
formele și metodele utili
zate de organizația do. 
pentru atragerea tinerilor 
la realizarea acestui pro
gram.

— Programul elaborat de Con
gresul al Vl-lea al P.M.U.P. a 
formulat sarcina intensificării 
ritmului de construire a socialis
mului în Polonia atât în sfera 
producției cit și în ce privește 
nivelul de trai al populației. Ti
neretul polonez privește acest 
program ca pe un program al 
său, căci aceste hotărîri privesc 
viitorul, iar viitorul este tânăra 
generație. Este deci firesc faptul 
că în întreaga sa activitate poli
tică, economică și socială tine
retul polonez se inspiră din ho- 
tărîrile ultimului Congres al 
partidului nostru. Tineretul nos
tru s-a unit într-un front larg 
în jurul acestor mari sarcini ela- 
borîndu-și, pe baza lor, un pro
gram propriu care se desfășoară 
sub deviza „Tineretul pentru 
progres**.

în cadrul acestui program, că
utăm să realizăm educarea ti
nerilor prin muncă și pentru 
muncă, stabilind acțiuni și sar
cini concrete și preocupîndu-ne 
de aducerea lor la îndeplinire. 
In afară de aceasta, avem 
îndeplinit sarcinile trasate 
Plenara a Vil-a a C.C. 
P.M.U.P. din anul 1971, referi
toare la educarea în spirit so
cialist a tineretului. Dintre sar
cinile și realizările concrete ale 
tineretului nostru, voi menționa 
în primul rind sprijinirea de 
către organizația noastră a unor 
șantiere de construcții de locu
ințe în Polonia. In fiecare oraș 
mai mic sau cartier al unui oraș 
mai mare tinerii contribuie la

construirea unei clădiri de locuit 
peste plan. In acest fel, numai 
de la începutul anului trecut și 
pină în prezent s-au realizat 
5 000 de apartamente suplimen
tare. Pină la sfirșitul anului 1975 
ne propunem să ridicăm numă
rul acesta la 25 000 — echivalen
tul unui oraș de aproximativ 
100 000 de locuitori. In altă ordi
ne de idei, ne-am propus ca. 
pină in 1975, cel puțin 25 la sută 
din tineri să devină r^ționaliza- 
tori, pentru a putea contribui in 
mod eficient la modernizarea 
procesului de producție. In ace
lași scop am hotărît să determi
năm o participare sporită a tine
rilor ingineri la cercetarea ști
ințifică și am organizat un „For 
național al tinerilor creatori** în 
cinstea „Anului științei polone* 
și a. „Anului Copernic**. Pionierii 
au participat 
rea vechiului 
bork — legat de numele lui 
Copernic — iar în prezent par
ticipă la o acțiune similară de 
restaurare a relicvelor națio
nale la Zamosc. Tinerii partici
pă, de asemenea, la realizarea 
proiectelor de construcții rutie
re, la reintroducerea în circuitul 
agricol a unor terenuri din zo
nele miniere, Ia întrecerea so
cialistă care are loc în economie. 
Numai în cursul anului trecut, 
în industrie s-a realizat, ca ur-

o 
cinci

la reconstrui- 
oraș From-

mare a întrecerii socialiste, 
producție suplimentară de 
miliarde de zloți.

— Cum apreciați 
nirea la care ați 
parte ?

întâl-
luat

de 
de 
al

— Țin să adresez mulțumiri 
călduroase U.T.C. pentru organi
zarea acestei întîlniri, care ne-a 
dat prilejul să facem un util 
schimb de păreri și experiență 
în jurul problemelor tineretului 
muncitoresc, pentru amabilitatea 
și prietenia cu care am fost în
tâmpinați și înconjurați în tim
pul desfășurării acestei reuniuni, 
întâlnirea a relevat experiența 
bogată de care dispun organiza
țiile noastre în acest domeniu 
și-și va găsi, desigur, expresia în 
colaborarea pe viitor a organi
zațiilor participante.

Interviuri realizate de 
ROMULUS LAL 
BAZIL ȘTEFAN

• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA la Lagos, Octavian Căra
re, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare șefului statului nige
rian, generalul Yakubu Gowon.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Nigeriei, Yakubu Gowon, un 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 
rîndul său, generalul Yakubu 
Gowon a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de să
nătate și succese, iar poporului 
român prosperitate.

Convorbirea dintre șeful sta

tului nigerian și ambasadorul 
român s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate.

• PLOILE TORENȚIALE care 
s-au abătut asupra regiunii Mun
ților Himalaya, urmate de pu
ternice inundații și alunecări de 
tern, au provocat moartea a 80 
de persoane și pieirea a sute de 
vite — s-a anunțat oficial in ca
pitala nepaleză, Katmandu. Pe 
apele învolburate ale riului Kali 
Gjandaki, o ambarcațiune, în 
care se găseau mai multe per
soane, s-a răsturnat, șapte din
tre ele pierind în valuri.
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