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După cum v-am informat și organizațiile 
U.T.C. din județul Constanța, prețuind ini
țiativa uteciștilor ialomițeni, au început rea
lizarea unui amplu program de activități me
nite să mobilizeze energiile tinerilor la în
făptuirea importantei sarcini puse de partid 
în fata oamenilor muncii de pe ogoare de a 
face ca ANUL 1974 SĂ FIE UN AN AL PRO
DUCȚIILOR RECORD TN TOATE DOMENI

ILE AGRICULTURII.

UN RECORD
• Brigada lui ION ATODIRESEI își propune 

să egaleze recordul de 8 tone pe post în timpul 
unui schimb deținut de mai mult timp de orta
cii lui PETRU MORARU ® „O pușcare în plus 
în fiecare zi și... vom realiza cincinalul în 3 ani 
și 9 luni". ® Revelionul minerilor „sărbătorit 
cu 87 zile mai devreme.
Un tinăr miner, șef de bri

gadă la Leșu Ursului, susține 
că va ajunge, în curînd, din 
urmă celebra brigadă condusă 
de Petru Moraru, deținătoarea 
recordului de 8 tone de mine
reu pe post în timpul unui 
schimb. Desigur, multi mineri, 
nu doar de la Leșu Ursului ci 
și din alte mine de neferoase 
din țară tind spre acest record. 
Dar el n-a fost încă egalat de 
nimeni. La ultima adunare ge
nerală a organizației U.T.C. de 
la galeria 38. Leșu Ursului, ION 
ATODIRESEI, a anunțat că 
brigada lui a hotărît să reali
zeze cincinalul în 3 ani și 9 luni, 
adică la fel de repede ca bri
gada lui Moraru.

— Am hotărît să încărcăm în 
vagonete tot minereul ce ne re
vine nouă în acest cincinal, pînă 
la 1 octombrie 1974, spunea el 
în fața adunării.

Faptul a stîmit vii discuții în
tre minerii Exploatării de la

Leșu Ursului. Mulți susțin 
„Atodiresei nu-1 va putea ajun
ge din urmă pe Moraru. Mai 
sînt și alți mineri foarte buni, 
sint multe brigăzi bune la Leșu 
Ursului, dar de aici pînă la a-1 
egala pe campion... e mult. Asta 
nu a îndrăznit încă nimeni să-și 
propună". De ce ? Abatajele în 
care lucrează brigada lui Mo
raru nu sint deosebite de cele
lalte. Aceeași muncă pentru a- 
ceeași cantitate de minereu. Și 
aceleași condiții. Da, dar oa
menii sînt alții, ni se răspunde. 
Moraru știe să se organizeze, 
ortacii lui sînt foarte serioși și 
uniți, au randament". Dar de 
ce nu ar putea întruni aceleași 
calități și tinerii din brigada lui 
Atodiresei ? „8 tone pe post nu-i 
lucru de șagă", vine răspunsul. 
Pentru a afla cu ce argumente 
își susțin hotărirea băieții din 
brigada lui Atodiresei, am pă
truns în miezul muntelui, „acolo 
unde cîntă piatra",', trezită din 
somnul ei de perforatoare, ex
plozii și respirația apropiată a 
celor veniți să-i smulgă como
rile. Am parcurs, împreună cu 
MIHAI CHIRIBUCĂ. secretarul 
comitetului U.T.C., drumul mi
nerilor din brigada lui Atodi
resei la intrarea lor în schimb. 
Mai întîi 6 km cu trenulețul, 
pînă Ia MINA SUD, alți 2 km. 
pe sub muntele BÎTCA POPII 
prin galeria 32, pînă la Pietrele 
Roșii, de unde în fața ochilor 
deprinși cu întunericul se arată 
deodată pădurea de fagi aprinsă 
de toamnă și Bistrița limpede 
sub priveliștea îndepărtată a 
Pietrelor Doamnei și Rarăului. 
Un alt kilometru de galerie stră
bătută la pas, cu lampa de mi
ner în mînă, și o „suitoare" de 
14 m urcată pe o scară de lemn, 
umedă, pînă să ajungem la locul 
unde lucrează Atodiresei și or
tacii lui. Adică la orizontul 
plus, minus zero, abatajul 117, 
sectorul trei. Aceasta este „a-

dresa exactă" a brigăzii pe care 
o căutam. Dar Atodiresei lip
sește !

— Astăzi lucrează în schimbul 
de noapte, ne spune Dumitru 
Zaharia, șeful schimbului 
dimineață.

— El întotdeauna vine 
schimbul care merge mai slab, 
care are greutăți, adaugă mais-

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a lll-a)
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Reportajul nostru din pagina a lll-a
ARGUMENT PENTRU
IZBÎNZILE VIITOARE

vă prezintă un succint bilanț al acțiunilor ti
nerești care au avut loc duminică în satele 
județului, inaugurînd „luna muncii patrio

tice".
In aceeași pagină, rubrica „DIN CRONICA 
ÎNTRECERII" vă prezintă inițiativele și rea
lizările tinerilor de la Oțelul Roșu, întreprin
derea de Aparataj Electric pentru instalații 
Titu și întreprinderea de utilaj terasier 

Buzău

PRIMĂ

DEOSEBIT DE

VALOROASĂ

O MATERIE FIERUL
VECHI

IN DIZGRAȚIE?
O materie primă de cea mai 

mare valoare pentru producția 
noastră de oțel se risipește cu 
consecințe extrem de păgubitoa
re. La Timișoara, la Pitești și în 
alte județe am aflat că impor
tante cantități de șpan au fost 
aruncate din motivul că I.C.M. 
refuză preluarea sa. în județe-

le Sibiu, Covasna. Arad etc. or
ganizațiile U.T.C. reclamă de 
asemenea mari greutăți în li
vrarea fierului vechi adunat 
prin muncă patriotică de către 
tineri.

— Unele I.C.M. au început în 
ultimul timp să refuze primi
rea metalelor vechi colectate

COMPETENȚA
Șl PASIUNEA

PROPAGANDISTULUI

Urcăm încet pe Valea Tarcău- 
lui pentru că în dimineața asta 
și drumul și munții, și casele ri
sipite pe coaste, totul este în
văluit în ceața lăptoasă și cu
rată. Ceață de toamnă. Și ceața 
e mai frumoasă aici, la munte. 
Jos, pe drum, pietrele sînt ume
de și sticloase iar pneurile „ime- 
seului" alunecă tare. Umblăm a- 
șadar în împărăția sfătoșilor 
eroi ai lui Sadoveanu, în ținu
turile aprigei Vitoria Lipan, și 
oricît am dori-o, nu ne putem 
desprinde de permanenta tenta
ție de a face comparații, referiri 
de a ne aduce aminte frînturi 
de lecturi. Iată-1 pe acest Ne- 
culai Ghelase, maistru de ex-

REPORTAJ
ploatare a pădurilor, roșu în o- 
braz, cu ochi jucăuși și luminoși 
de jder, care ne întimpină la 
sfirșitul drumului auto.

— Apoi dacă ați urcat pînă 
aici (citiți „aiși"), în împărăția 
noastră, e păcat să nu mergem 
mai întîi de toate să vedeți tur
nul de piatră și după aceea tot 
ăți vedea pădurea și oamenii de 
prin ea ; așa și-aici, nu poți 
spune că ai fost la Pofoci, a- 
șa-i zice locului ăsta, dacă n-ai 
văzut turnul de piatră.

— Da’ nu știu ce te-a găsit 
b.ădie ? Tovarășu’ a venit să 
vadă cum lucrează tinerii în pă
dure, nu pietrele dumitale.

Și-apoi, șoptit, Mihai Cozma 
îmi spune :

— Așa-i obiceiul lui. Oricine 
vine pe-aici, îl duce la piatra 
aceea înaltă. Ii place.

începem urcușul, întretăind 
mereu firul de apă cristalină 
care susură încet. Mă țin aproa
pe de bădia Neculai care nu 
contenește o clipă din vorbă. 
„Uite, aici în scorbura asta își 
are culcușul un jder. Nu e aca
să, altfel ar fi ieșit să mă vadă“. 
..Vedeți colo strînsoarea ceea, 
în ea ne-a murit un

OCTAVIAN
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• Conf. univ. dr. loan Anghel și 
conf univ. Jean Popescu, de la 
Facultatea de biologie din 
București ne-au vorbit despre: 
TREISPREZECE PE UN LOC 
SAU ILUZIA FACULTĂȚILOR 
„UȘOARE"

• Liceul în perspectiva anului 
școlar 1974—1975

• Viața bate la ușa (poșta ru
bricii)
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de tineri dacă nu sînt ... sor
tate, ne declară tovarășul Galin, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C. O astfel de pretenție 
ni se pare exagerată pentru că 
noi nu putem cere tinerilor să 
iacă probe de laborator crati- 
țelor, cutiilor de conserve, me
talelor scoase din uz, strînse de 
prin gospodăriile cetățenilor. 
Dar și mai mari dificultăți în
timpină organizațiile U.T.C. în 
momentul în care trebuie să 
predea cantitățile colectate. Sînt 
necesare apeluri peste apeluri 
la I.C.M. pentru a se prezenta 
și ridica fierul vechi din locu
rile de depozitare provizorii a- 
lese de '/__ 1. ___ i 1__
de zile pînă I.C.M. răspunde a- 
cestor :

Ce se întîmplă cu fierul vechi ? 
A căzut cumva în dizgrația o- 
țelarilor și furnaliștilor ? Cum 
s-a ajuns la un excedent care 
îngreuează și păgubește econo
mia ? Iată o primă explicație a 
Ministerului ” ' ’
ultimul timp industria construc
toare de mașini s-a dezvoltat 
mult, deci implicit prelucrarea 
metalelor, proces din care re
zultă cantități crescînde de șpan 
și resturi de metal. Consumul 
în schimb a rămas aproximativ 
același pentru că în siderurgie 
au intrat în funcțiune mai pu
ține capacități noi. Situația se 
va inversa însă din nou. în 
curînd va începe să producă

tineri. Uneori trec luni
solicitări.

Metalurgiei : în

ROMULUS LAL

(Continuare tn pag. a V-a)

— Cum acționează comitetul 
U.T.C. de sector ca să asigure 
muncii propagandiștilor ma
ximum de eficiență ?

— încă din prima jumătate a
lunii septembrie, 
U.T.C. din fiecare 
au început acțiunea de .
ționare a propagandiștilor, 
făcind mai întii o evaluare 
atentă asupra activitățiiw celor 
care îndepliniseră această sar
cină în anul de învățămînt po
litic anterior. S-a pornit atunci 
în primul rînd de la necesitatea 
unei trieri pe baza competenței 
și pasiunii dovedite în această 
muneș, față de exigențele căre
ia, după un an de activitate, 
unii rămăseseră datori. De ase
menea, s-a avut în vedere o 
riguroasă selecționare după 
virstă și după locul de muncă, 
în așa fel încit să rămînă pro
pagandiști cei mai buni uteciști 
și membri de partid, bine cu- 
noscuți tinerilor, cu prestigiu 
în colectivele de muncă respec
tive. Aceștia cunosc nemijlocit 
problemele de (muncă și viață 
ale tineretului, sarcinile organi
zației U.T.C. în rîndurile căreia 
sînt propagandiști.

în multe locuri a fost nevoie 
de noi propagandiști, în primul 
rînd datorită faptului, că a 
crescut numărul participanților 
la învățămîntul politico-ideolo
gic U.T.C. : după cum se știe, 
începînd din anul acesta parti
cipă toți tinerii în virstă pînă 
la 30 de ani, în cadrul unor 
adunări U.T.C. deschise. în nu
meroase organizații cam jumă
tate din actualii propagandiști 
îndeplinesc pentru prima oară 
o asemenea sarcină.

— S-a impus, prin urmare, 
un program adecvat pentru 
prima instruire a propagandiș
tilor. în ce măsură conținutul 
acesteia s-a dovedit un bun 
reper pentru cele viitoare ?

— „Formula", ca să zic așa, a 
fost verificată și în trecut, do- 
vedindu-se corespunzătoare. 
S-au făcut expuneri, reco
mandări bibliografice și meto
dice pentru primele două teme 
de dezbatere, acestea fiind sus
ținute de specialiști compe
tent. De asemenea, a fost pre
zentată o informare politică de 
sinteză, s-au desfășurat, pe 
grupe restrînse, discuții privind 
rolul propagandistului. Au fost 
aduse la cunoștința participan- 
ților sarcinile care decurg pen
tru învățămîntul politico-ideo
logic din preocupările colective
lor de tineri din sectorul 3 pen
tru îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen. Rămi- 
ne, în continuare, o preocupare

comitetele 
organizație 

seiec-

pentru activiștii comitetului 
U.T.C. de sector îndrumarea 
concretă, pe teren, a noilor pro
pagandiști in primul rînd. Pen
tru instruiri viitoare se impune 
utilitatea prezentării de către 
unii propagandiști a unor in
formări privind aspecte ale 
activității lor, ca punct de ple
care pentru 
periență- pe 
și metodice, 
și indicațiile

schimburi de ex- 
. tenie de conținut 
Atit instruirile, cit 
directe, le consider

Tovarășul STELIAN 
ANGHEL, prim secre
tar al comitetului U.T.C. 
al sectorului 3 din Ca
pitală, ne prezintă unele 
preocupări actuale pri
vind desfășurarea învă- 
țămîntului politico- 
ideologic U.T.C.

însă doar punctul de plecare 
pentru efortul individual de 
pregătire al propagandistului. 
Depinde de fiecare să probeze 
cu _ succes, în activitatea efec
tivă, pasiunea și priceperea 
pentru care a fost ales în ca
litate de propagandist.

— în actuala fază de pregă
tiri in vederea deschiderii anu
lui de învățămînt politico-ideo
logic U.T.C. au fost și situații 
de neconfirmare a încrederii 
inițiale în competența și 
nea unora dintre tinerii 
ționați ca propagandiști ?

— în ceea ce privește 
nea — da. în materie de com
petență problema urmează să

pasiu- 
sclec-

pasiu-

Al tintilea Etuator al
A

Trandafirei Fabricanții
doud antre- 

în
Un alergător de mare fond parcurge la cele 

namente zilnice cam 24 km., un pădurar vrednic, umblă, 
medie, vreo 22 km. pe zi iar poștașii care deservesc cele mai 
întinse cartiere ale unui mare oraș nu scapă fără sâ „calce" 
aproximativ 20 km. In orele de muncă.

O țesătoare de elițq, una din acele Arachne contemporane 
care manevrează cu dezinvoltura 10 sau 12 războaie lasă în 
urmă, la^ încheierea fiecărui schimb, cel puțin 25 de kilometri I

E drept, această jumătate de maraton este parcursă în 8 ore, 
dar un calcul sumar ne relevă cifre de necrezut la capătul unui 
an de muncă : peste 7 200 km. pe jos.

Femeia mărunțică și modestă cu care stau de vorba mun
cește aici, la „Țesătura" din 17 septembrie 1953, dată pe care 
o scoate cu sfințenie dintr-un colț al memoriei. Cînd îi spun

câ in aceste zile „merge" pe... al patrulea Ecuator se mira 
sincer : „Nu am făcut niciodată socoteala asta. Nici nu mi-am 
dat seama", zice, cu un calm de uriaș. Și pe urma : „Noi nu 
avem timp să ne măsurăm pașii. Noi sîntem cu ochii la țesă
tură, la războaie. Să iasă pinza bună, asta ne interesează".

Simt nevoia sâ-mi cer scuze. Furat de spectaculosul celor vreo 
150 000 km. adunați în picioare de Trandafira Fabricantu am 
uitat pentru o clipa de al cincilea Ecuator, de miile, zecile de 
mii de kilometri de pînzâ care au ieșit din mîinile neostenite 
ale țesătoarei.

De fapt, acestea sînt argumentele vieții și muncii sale, aceste 
valuri de țesături care ar putea ușor acoperi suprafața unei 
țări mai mici sînt însemnele aurite de pe blazonul sau de E- 
roină a muncii socialiste.

O FATA SĂRITOARE...
— Secretara Comitetului 

U.T.C. de aici, de la „Țesătu
ra", spunea despre dumneavoas
tră că sînteți o fată foarte să
ritoare. Vă convine o asemenea 
caracterizare ?

— Mă emoționează. Am a- 
proape 38 de ani. acasă mă aș
teaptă o fată care a împlinit 
de curînd 16 ani. e în clasa a

OV. PĂUN

(Continuare în vas. o IV ~a)

se pună mai tîrziu. Am făcut 
unele constatări nefavorabile 
în legătură cu interesul unora 
față de prezența la instruirea 
care a avut loc și fată de an
samblul îndatoririlor ce le re
vin în această perioadă ca pro
pagandiști. Ca urmare, o serie 
de comitete U.T.C. au primit 
indicația de a discuta în
deaproape cu fiecare dintre 
propagandiști. De la caz la caz, 
s-au luat măsuri pentru ca în 
această activitate să avem 
oameni dornici de treabă, cu 
adevărat apropiați tineretului si 
acțiunilor organizațiilor U.T.C. 
E bine să știm, de la început, 
cu cine pornim la drum...

— Fiind nu numai un atribut 
potențial, ci o calitate care se 
dezvoltă prin experiență și e- 
fort de pregătire, ce criterii de
finesc competența propagan
distului în activitatea cu ti
nerii ?

— Consider esențial faptul că 
propagandistul acționează pen
tru formarea unui ideal de 
viață, a unor convingeri comu
niste. El determină cunoașterea 
și înțelegerea aprofundată a po
liticii partidului de către tineri 
în directă legătură cu munca 
lor, cu cerințele perfecționării 
profesionale și de comportare 
moral-cetățenească, stimulînd pe 
această cale o participare dina
mică, responsabilă la efortul 
creator de făurire a valorilor 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. A fi bine informat, 
în actualitate, apropiat tinerilor, 
într-un dialog viu, deschis și 
permanent cu aceștia, fără a 
ocoli întrebările lor, sînt, în ac
tivitatea propagandistului, ce
rințe care decurg din necesita
tea de a convinge, de a forma 
trăsături morale, o concepție

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IV-a)

OMUL
POTRIVIT

de ȘTEFAN DIMITRIU

Ideea, devenită proverb, după care omul potrivit trebuie 
să ocupe, dacă se poate fără excepție, locul potrivit în 
viața societății, este o admirabilă anticipare a ceea ce as
tăzi ne-am obișnuit să numim, și nu numai să numim, poli
tică de recrutare, creștere și promovare a cadrelor. Factor 
al reușitei depline, ferment al progresului, omul înzestrat cu 
priceperea și tactul impuse de cerințele unui anume loc de 
muncă, omul capabil să realizeze în acel loc maximum sau, 
în orice caz, cit mai mult din ceea ce se poate realiza și, 
în același timp, el însuși aflat în situația de a-și afirma cu 
plenitudine personalitatea sa umană, de a pune în operă 
întreaga sa capacitate creatoare, omul acesta potrivit la 
locul potrivit este nu numai o idee frumos exprimată, ci și 
un ideal către care avem datoria să tindem.

Desigur, fericita coincidență dintre om și loc are rădăcin’ 
adînci în vreme și, fără a fi totdeauna nevoie să afișăm liste 
unor nume sonore care au izbîndit, de-a lungul veacurilor, 
în artă, în știință, în strategie militară, în politică, este de 
ajuns să privim atent în noi înșine sau în jurul nostru pen
tru a ne convinge de acest adevăr.

Numai câ timpul nostru, timp grăbit sâ recupereze un han
dicap moștenit fără voie, sâ apropie de ziua de azi cotele 
unei civilizații înalte, matematic posibile, timpul acesta pe 
care-l trăim pe deplin conștienți de răspunderea noastră 
gravă, de menirea noastră istorică, timpul acesta, care u- 
nește într-un șuvoi de energii creatoare tot ce-i mai bun 
în fiecare din noi nu mai poate îngădui întîmplarea ca po
sibilitate de realizare a acestui principiu, formulat de ne
cesități generoase și categorice, lată de ce criterii riguros 
științifice, și de aceea absolut sigure, încep tot mai mult să 
opereze nu numai în cazul recrutării unor specialiști în fizică

(Continuare în pag. a EV-a)
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consecință a obo- 
dopajului pentru 
se spune — dar 

că sînt puțini cei 
explice credibil.

sau iluzia

Liceul în perspectiva

ne-

urmeze.

L. L.

BA TE LA UȘĂVIATA

de SEN ALEXANDRU .R JURIDIC

Ia absolvire actualii elevi ai 
mai jos își propun să aducă

în-
am

și
Ifl

care pot fi 
clasele I— 
de lucru, de 
la clasele I— 
arfă, care

numim intr-un 
— concuren- 

pe un

___ r ~ cadrul 
licee umaniste se va orga- 
studierea intensivă a lim- 
moderne și limbilor cla- 
iar la unele vor fi orga-

mea vîr-
elev, de

face 
tră- << 
care <<

5-0
s-o y

Conf. univ. dr. ION ANGHEL și conf. univ. JEAN 
POPESCU, de la Facultatea de biologie din București 

ne-au vorbit despre:

TREISPREZECE PE UN LOC
facultăților „ușoare

ZACCENTE_Z

PRĂJITURI

Ne dăm seama după corespondența pe care o primim ta 
redacție, că in rindul unor părinți și chiar elevi ai școlii ge
nerale. mai stăruie o serie de confuzii in ceea jșe privește 
posibilitățile ee le vor avea 
clasei a VIII-a. Rîndurile de 
unele clarificări.

Pină acum, absolvenții clasei 
B. VlII-a se despărțeau în mai 
multe categorii : unii urmau 
liceul, alții școala profesiona
lă. O asemenea modalitate de 
organizare crea multe dificul
tăți : ducea la dispersarea for
țelor. declanșa multe confuzii 
privind opțiunile școlare și pro
fesionale la vîrsta adolescenței. 
Hotărîrea partidului stabilește 
cu claritate organizarea liceu
lui in două trepte, realizindu-se, 
în acest mod,- o indicație a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
care preciza că : „Trebuie să 
inargem pe un sistem unitar de 
10 ani urmînd ca după aceea, 
să se facă separarea celor care 
merg la liceu și a celor care 
merg în invâțămintui profesio
nal*'.

în lumina acestei indicații, 
începînd cu anul școlar 1974 - 
1975, toți absolvenții clasei a 
VlII-a vor fi cuprinși. în r " 
obligatoriu, în prima treaptă ar 
liceului, constitută din anii I și 
II. Aceasta înseamnă că, în
treaga generație' pînă la vîrsta 
de 16 ani, va fi pregătită in 
mod unitar, dobindind aceeași 
formație științifică care să le 
ofere posibilitatea opțiunilor 
viitoare.

Cum se va realiza această 
cuprindere ? Admiterea pro- 
movaților clasei a VIII-a de a 
urma prima treaptă de liceu, se 
va face, potrivit prevederilor 
documentelor de partid, de re
gulă. fără concurs. Prima treap
tă de liceu se organizează atit 
în cadrul liceelor existente și 
al celor care se vor mai crea, 
precum și in școli generale și 
profesionale care vor fi afiliate 
liceelor, elevii pot opta pentru 
un liceu ori altul, pentru o școa
la afiliată ori alta în funcție de 
posibilitatea de cuprindere . a 
acestora.

După prima treaptă de liceu, 
se obține titlul de absolvent al 
invățămintului obligatoriu de 
10 ani, tinărul avînd posibilita
tea să urmeze treapta a doua a 
liceului formată din anii III și 
IV și III—V, in funcție de pro
filul liceelor — la învățământul 
de zi — și anii III—V la invă- 
țămintul seral și fără frecven
ță. Cei care nu urmează treap
ta a doua de liceu, vor fi ori
entați spre diferite Jorme de 
calificare unde se vor pregăti 
pentru încadrarea in producție, 
avînd și posibilitatea să-și con
tinue studiile liceale — treapta 
a Il-a în învățămîntul seral și. 
fără frecvență. Cursuri de 
scurtă durată — pentru meserii 
simple ori fracțiuni de meserii 
— scoli profesionale și uceni

cîa, cu o durată care nu va 
depăși un an și jumătate — în 
cazul meseriilor mai complexa 
— iată formele care pot fi ale
se de către absolvenți ai pri
mei trepte de liceu, in cazul 
cînd nu urmează treapta a 
doua. E bine de știut că, întru- 
cît în cei doi ani 81 primei trep
te liceale li se asigură elevi
lor o pregătire diversificată, 
conform profilului urmat, pre
cum și o pregătire practică în 
diverse meserii, se creează pre
misa c.a cei care nu urmează 
treanta a doua de liceu să fie 
îndrumați să urmeze formele 
de calificare amintite tocmai 
în meseriile care fac parte din 
profilul liceelor pe care le-au 
urmat pe treapta I.

întregind răspunsul, precizăm 
că. potrivit documentelor de 
partid, s-a stabilit perfecționa
rea liceelor și lichidarea fărî- 
rpițării actuale a specialităților 

mod (jfj^rinse in învățămîntul li- 
■a? "deal, incft: vom avea un liceu 

reașezat pe criterii mai judici
oase, capabil să pregătească ti
neretul pentru muncă și viața. 
Vor ființa :• licee reale, care 
asigură în principal pregătirea 
în domeniul matematicii, fizi
cii, chimiei și biologiei și în 
profesiuni legate de această 
pregătire ;• licee umaniste, 
care asigură pregătire in dome
niul limbii și literaturii româ
ne, al limbilor moderne și știin
țelor social-politice. în 
unor 
niza 
bilor
sice,_ _  — . . _
nizate secții cu profil de edu- 

/ rație fizică. (Meseriile în care 
se vor pregăti elevii din aceste 
două tipuri de licee, vor fi sta
bilite pe plan local, potrivit ne
cesităților de cadre).: • licee in
dustriale. care pregătesc mun
citori calificați pentru diverse
le ramuri ale industriei, precum 
și cadre cu profil industrial pen
tru celelalte ramuri ale econo
miei — construcții, transporturi 
și telecomunicații etc. ; • licee 
agricole și silvice, care pregă
tesc muncitori calificați pentru 
conducerea și exploatarea uti
lajelor din agricultură, culti
varea plantelor, creșterea ani
malelor, mecanizarea agricultu
rii etc. : • licee economice, care 
pregătesc cadre calificate pentru 
comerț, evidență economică etc. 
Ele vor pregăti elevii într-un 
profil larg, asigurindu-le cu
noștințe economice generale, de 
comerț, contabilitate, finanțe și 
credit : • licee pedagogice, care 
pregătesc educatoare pentru 
învățămîntul preșcolar. învăță
tori pentru clasele I—IV și în-

vățătoare maistre 
atît învățătoare la 
IV. cit și maistre 
mină și gospodărie 
VIII : • licee de 
cuprind tinerele talente în do
meniul muzicii,, artelor plastice 

, și coregrafiei, asigurindu-le cul
tivarea aptitudinilor și însușirea 
unor profesiuni necesare vieții 
artistice și satisfacerii exigen
țelor institutelor superioare 
de profil.

Rubrica noastră vă va oferi, 
la solicitările cititorilor, și alte 
informații dorite de tineri pri
vind treptele de învățămint pe 
care doresc să le

Un grup de cititori. Nu 
putem răspunde decît în co
loanele ziarului. Dorim ca un 
număr cît mai mare de citi
tori să beneficieze ele cele 
publicate aici. Cît despre 
profesiunile . mării, în nume
rele viitoare vom publica un 
material cuprinzînd informa
țiile dorite.

S. C. — jud. Dolj — 
M-au îndurerat mult cele ce 
mi-ai scris. Sînt firește greu
tăți mult prea mari pentru o 
fată care n-a împlinit încă 
vîrsta de 16 ani. Deși stilul 
dumitale este cam dificil de 
înțeles datorită înclinației 
deosebite pentru „vorbitul 
radical" este limpede că ai 
nevoie de un sfat.

Nu mi se par potrivite hici 
umil dintre planurile dumi
tale. Sînt hotărît împotriva 
întreruperii cursurilor liceu
lui. Vor fi necesare eforturi 
mari dar ele își vor afla răs
plata. Cursuri de calificare 
pentru profesiuni interesante 
vei putea urma și ca absol
ventă de liceu. Și cît despre 
întrebarea cu privire la ges
tionari ea mi se pare o copi
lărie.

Părerea mea este că, în
fruntând orice risc, să ceri aju
torul tovarășei diriginte și 
conducerii școlii care nu vor 
lăsa fără un sfat o elevă 
care este „prima calificată la 
învățătură din generația mea" 
așa cum spui. Profesorii au 
experiență în astfel de pro
bleme și vor ști ce să facă 
spre a te ajuta.

• • • • • e

Vrem să le oferim elevilor 
care se află acum la mai puțin 
de trei trimestre distanță de 
admiterea in facultate posibi
litatea să cunoască experien
țele promoțiilor anterioare, mai 
ales greșelile săvîrșite, pentru 
care au plătit cu un eșec ori 
chiar cu mai multe. Vom în
cepe prin a le prezenta miste
rul — ca să-l . ..... ' ’
fel mai plăcut __
ței de peste 10 candidați 
loc la anumite facultăți.

Deci, de ce 13 pe un 
Biologie, în București ? 
cordă o consultație în

Ioc la 
Ne â- 

_ ___ _ acest
sens decanul și prodecanul fa
cultății, conf. univ. dr. Ion An- 
ghel și respectiv conf. univ. 
Jean Popescu.

Există iluzia facultăților u- 
șoare, la care concursul de ad
mitere nu e dificil intrucit ma
teria se poate pregăti rapid. 
Printre ele este inclusă Facul
tatea de biologie. Anatomia 
este considerată ceva mai difi
cilă, dar și această disciplină 
poate fi memorată intr-un timp 
relativ scurt. Celelalte două 
discipline, botanica ori zoologia, 
din care candidatul poate alege 
una. reprezintă, în orice caz, 
două manuale subțiri pe care 
oricipe. se spune, le parcurge și 
le învață într-o lună, o lună și 
jumătate. Tovarășul decan con
sideră paradoxal faptul că e- 
levii tac cîteva sute de ore de 
matematică și fizică în timpul 
școlii și doar cîteva zeci de 
ore de anatomie, zoologie și bo
tanică, dar raportul de candi
dați este maximum de 2 pe un 
loc la matematică și fizică, 
cam tot atiția la politehnică, și 
13 la biologie ori 30 la pedago
gie. Nu, nu este paradoxal, e o 
realitate tristă, completa tova
rășul prodecan. Pe cînd la Ma*

tematică și Fizică vin candidați 
care au dorit să urmeze mate
matică ori fizică, și numai a- 
ceste domenii, cam de prin fi
nul II de liceu, la biologie și 
alte facultăți suprasolicitate — 
ca pedagogia, istoria, dreptul, 
filozofia se înscriu cei care se 
decid in ultimul an de liceu, 
uneori spre sfîrșitui lui.

îndrăznim să cerem un pro
cent : cam cîți la sută din cei 800 
de candidați de anul acesta de la 
Biologie au optat pentru facul
tate intrucit n-ar fi conceput să 
urmeze altceva, profesia ca atare 
constituind pasiunea lor. Răs
punsul tovarășului decan : poate 
vor fi fiind 25 la sută. Ni se par 
puțini față de afluența de can
didați, de insistența cu care u- 
nii repetă examenul, de media 
minimă ridicată cu care se in
tră aici : anul acesta a fost de 
7.66. dar in anii trecuți a de
pășit nota 8. Primim insă argu
mente convingătoare pentru 
procentul mic de pasionați. Mai 
întîi neconsistența lucrărilor 
scrise. Ni se oferă o statistică 
de-a dreptul îngrijorătoare. în 
dezacord total cu iluzia candida- 
ților că manualele acelea mici, 
pot fi înghițite într-o lună. 
La Anatomie,. 288 lucrări au fost 
notate cu 1, 93 cu nota 2, 84 cu 
nota 3.82 cu 4,67 cu 5 ; la Bo
tanică și Zoologie au fost 123 no» 
te de 1, 145 note de 2, 106 note 
de 3, 79 note de 4, 73 note de 5. 
Cum este posibil ? Din analiza 
făcută de cei doi conducători de 
facultate, extragem răspunsul. 
Pentru o categorie de candidați, 
aceste note penibile devin posi
bile intrucit nu au acordat de
loc atenție acestor discipline în 
timpul școlii și și-au propus 
să le recupereze învățîndu-le 
concomitent, de la un canat la 
altul, într-o perioadă scurtă —

B. EMILIAxN — Acest fel 
de mdîrjre vă face cinste dar 
îndrumătorul prevede o 
școală care ar putea fi cea 
dorită, la nivel profesional și 
nu postliceal. Cereți informa
ții mai ample la Școala pro
fesionala Tulcea str. Babadag 
nr. 146, telefon 12999 și la

cea din aceeași localitate, str. 
Victoriei nr. 9 telefon 
11038. Poate veți afla mai 
multe. Și succes!

SĂNDULESCU FLORICI
CA — Pitești — Școala post- 
liceald de specialitate ți-ar a- 
corda calificarea pe care ori
cum o vei avea așa că nu-ți 
mai este necesară, iar studiile 
superioare în această profesiu
ne mi au fost încă socotite 
necesare.

Examenul de admitere la 
Facultatea de comerț exterior 
se dă în două etape: prima 
etapă este eliminatorie și 
constă din examen scris și 
oral la una. din următoarele 
limbi străine, la alegere: en
gleză, franceză, germană sau 
rusă, după programa limbii

respective. Cei ce reușesc se 
prezintă la a doua etapă in 
care li se cere: matematică 
(algebră, trigonometrie) scris 
și oral, economie politică sau 
Elemente de comerț exterior, 
la alegere, scris. După cum 
vezi, stenodactilografia nu se 
cere la acest examen.

L. M. — Drăgășani În
trebările pe care mi le pui mie 
astăzi ar fi trebuit să ți le pui 
dumitale însăți și asta cu mai 
mulți ani în urmă. Firește că 
efortul făcut de dumneata 
dar și de profesorii dumitale 
în cei 12 ani de școală repre
zintă un capitol care ar fi 
trebuit investit cu mai mult 
folos. Sînt încredințat că ran
damentul pe care l-ai fi dat 
ar fi fost mai mare dacă ai fi 
lucrat ca laborantă. Mă*  în
treb de ce n-ai pus-o condu
cerii fabricii întrebarea, cred 
eu justificată, în legătură cu 
utilizarea dumitale conform 
studiilor. Sau, sînt unele îm
prejurări ale vieții personale 
pe care nu le cunosc și care 
te-au determinat să acbepți 
situația.

Școli postliceale și cursuri 
de calificare nu lipsesc. Te
as sfătui însă ca, mai întîi să 
discuți cu conducerea fabricii ■ 
care cunoaște desigur legisla
ția în vigoare privind înca
drarea conform cu studiile. 
Comunică-mi rezultatul aces
tei discuții într-o viitoare 
scrisoare. Intre timp mă voi 
gîndi la o școală potrivită.

să învețe, nu să repete 
materie cunoscută. Pentru o 
altă categorie, notele se justi
fică deoarece fiind supuși unui 
dopaj forțat, cu meditatori, în 
fața subiectelor de concurs, s-au 
dovedit dezorientați, fără o ca
pacitate de sinteză, incapabili 
de a se concentra ; în memo
ria lor exista un preamult din 
care nu au știut ce să aleagă. 
Am văzut, de altfel, p lucrare, 
a unej candidate care după vreo 
20 de rînduri scrise corect, a 
așternut puncte, puncte și o 
paranteză în care recunoaște 
sincer : „nu pot să mă mai con
centrez11.

întrebăm dacă nu poate fi 
temperat zelul de a concura cu 
orice chip la facultățile consi
derate. fals, ușoare. Răspunsul 
este gîndit demult de conduce
rea facultății, și soluția este 
propusă tot demult. Biologia 
are nevoie de pasionați, nu de 
tineri care optează pentru acest 
domeniu fiindcă e mai comod. 
Argumentul pledează în favoa
rea propunerii de a se adăuga 
la actualele discipline de con
curs biologie generală și chimie. 
Iar concursul să constea doar 
în lucrări scrise.

Insistăm pe linia avantajului 
ce-1 are, totuși, o facultate ca- 
re-și poate alege viitorii stu- 
denți dintr-un număr atît de 
mare de candidați. Sintem însă 
corectați că dimpotrivă, avan
tajul este de partea celorlalte 
facultăți cu candidați mai pu
țini.

Știind doar cite pagini au ma
nualele din care trebuie să în
vețe pentru concurs, cind ajung 
studenți și intră în intimitatea 
facultății, a profesiei, mulți de
clară că nu-i interesează dome
niul ales : le displac disecțiile 
pe animale, n-au răbdarea mi- 
galei pentru cunoașterea plan
telor etc. Dovadă : după semes
trul I al anului universitar tre
cut din 65 de studenți — media 
minimă de intrare in facultate 
fiind aproape 9 — doar patru au 
obținut note de nouă și zece, 26 
avînd note de 5 și 6. iar 43 — 
7 și 8. E și o 
selii datorată 
concurs — ni 
și o mărturie 
care, știu să 
faptic, mai ales, de ce se așează 
în banca de concurs cu 13 can
didați pe un loc.

Nu ne dăm în lături să a- 
dăugăm aici și critica fa cultă- 
ții adresată școlii, profesorilor, 
mai ales diriginților care-și 
lasă elevii să ajungă în ultima 
clasă de liceu fără să știe ce 
vor să facă mai departe. Dacă 
n-ar fi așa, nu s-ar repeta an 
de an concurența exagerată la 
aceleași și aceleași facultăți 
pentru simplul motiv că acolo 
„nu se cere matematică11.

LUCRETIA LUSTIG

terasa unei 
cofetării ctțiva co
pii, să tot fi avut 
între 12 șl 14 ani 
fiecare, își vedeau 
în liniște de prăji- 
turile lor. Spectaco
lul nu avea în sine 
nimic deosebit dar 
îmi plăcea tocmai 
pentru firescul lui, 
pentru imaginea o- 
dihnitoare pe care 
ți-o dau întotdea
una prăjiturile vîr- 
stei acesteia. Nimic 
mai frumos și mai 
calm, îmi ziceam, 
decît zgomotul lin
gurițelor lovite din 
cînd în cînd de 
marginea farfurioa
rei și întregul ri
tual al gesturilor 
care întîrziau înde
lung asupra prăjitu
rilor sau în preajma 
unor gînduri ... 
desprinse încă de 
copilărie.

Deodată liniile 
armonioase ale ta
bloului s-au frînt 
ascuțit, prea repe
de și prea brutal 
pentru a-mi mai 
putea stăpîni șocul. 
Unul din ei și-a a- 
prins o țigară. Se 
vedea limpede și de 
acolo de unde pri
veam eu că a a- 
prins-o stîngaci, fu
rișat, căutînd să 
înșele dtenția trecă
torilor ocazionali, ca 
nu făcuse încă prea 
des gestul acesta, 
însă nerăbdarea și 
nervozitatea cu care 
a dat drumul pri
mului fum con
trastau vizibil cu 
imaginea idilică de 
pînă atunci. Parcă 
dînd ascultare unui 
semnal tacit, ceilalți 
și-au aprins și ei 
imediat cite o țiga*  
ră, iar scena la care 
asistam acum era 
de-a dreptul stra-

nie, vrînd cu orice 
chip să alăture în
tre ele elemente ce 
nu puteau fi apro
piate. Țigflrile ace
lea nu se potriveau 
deloc cu decorul 
prăjiturilor rămase 
neterminate, și nu 
pentru că s-ar fi 
exclus cu desăvâr
șire unele pe altele, 
nu pentru că ar sta 
scris undeva că cel 
care mănîncă prăji
turi nu are voie să 
fumeze sau invers, 
ci pentru că cei ce 
se îndeletniceau cu 
amîndouă lucrurile 
deodată erau totuși 
niște copii.

Intr-un autobuz 
care s-a oprit pen
tru un minut-aouă 
la stop, in dreptul 
terasei, călătorii au 
început să comen
teze între ei. Le ve
deam din locul meu 
gesturile intrigate 
și înțelegeam foarte 
bine ce-și spun, 
fără să-i aud. l-au 
văzut, desigur, șt 
copiii din jurul me
sei și și-au ascuns 
jenați țigările în 
pumn, ca soldații, 
apoi, intimidați de-a 
binelea, și-au virîi 
din nou nasul în 
farfurioare, iar unul 
din ei a început 
5d tușească, îneefn- 
du-se abia atunci, 
cu ultima înghițitu
ră de prăjitură. Și 
mi-am adus aminte 
în clipa aceea de 
propria 
stă de
țigările pe care eu 
însumi le fumam 
in grădina liceului 
sau în locuri meii, 
puțin îmbietoare, nu 
dintr-o nevoie iin^ 
perioasă, ci din do
rința de a semăna 
cu cei mari. Mai 
tîrziu am avut de-

seori prilejul sa
gret începutul ace- y 
la, graba mea de Y 
a-mi părăsi vîrsta << 
printr-o credință y 
naivă că țigara din << 
colțul gurii mă ma- y 
turizează mai repe- << 
de și eram chiar y 
convins că dacă << 
mi-aș fi început din y 
nou viața aș fi oco- << 
lit momentul acela, y 
las&nd fiecare etapă << 
să se adauge de la y 
sine, fără nici un ' << 
îndemn artificial, y 
Acum, mă simțeam c 
tentat să repar o y 
greșeală pe care o c 
făcusem eu însumi, y 
încetând s-o previn c 
la alții. Îmi venea y 
să mă duc la copii << 
și să le explic că y 
nerăbdarea lor n-are <- 
nici un rost, că e y 
mat bine să mai tn- Z 
tîrzie cît de mult în y 
zilele acelea, că ori- /< 
cum ceea ce doreau y 
ei nu va veni nici 6 
mai devreme, nici V 
inai tîrziu, ci exact ' 
la momentul potri 
vit, iar ei ar 
mai bine să-și 
iască vîrsta pe 
o aveau, fără 
complice fi 
scurteze inutil.

După o ezitare 
de cîteva momen
te, m-am hotărît să 
intervin. M-am 
dreptat spre ei, 
tras un scaun 
m-am așezat 
masa lor și, văzîn- 
du-i deodată pe 
toți îiispăimintați, 
dinainte îngroziți 
de cuvintele care 
puteau veni de la 
mine, m-am pome
nit, eu însumi sur
prins, că le zic:

— Terminați, mai 
băieți, prăjiturile a- 
lea mai repede l

D. MATALA

• ••••••••••• •••••

Stabilirea paternității
mele său de către mamă (chiar 
dacă este minoră ori decăzută 
din drepturile părinților) sau în 
lipsa acesteia de către tutore. 
Copilul care a împlinit vîrsta 
de 14 ani (pînă la împlinirea 
vîrstei de 18 ani) poate porni 
și el o asemenea acțiune cu 
condiția însă de a avea încuvi
ințarea mamei sau a tutorelui. 
$i, în fine, măjorul poate intenta 
singur acțiunea în stabilirea pa
ternității din afara căsătoriei.

Această acțiune se introduce 
împotriva pretinsului tată sau, 
dacă acesta a decedat, împotri
va moștenitorilor pretinsului tată 
(chiar dacă au'renunțat la moș
tenire), la instanța în a cărui 
circumscripție domiciliază pîrî- 
tul. Trebuie însă făcută men
țiunea că acțiunea poate fi por
nită numai în termen de un an 
de Ia nașterea copilului. Există 
însă și situații, prevăzute de 
lege, în care termenul de un an 
nu se socotește de Ia naștere ci 
de la un alt moment. Astfel: 
dacă mama a conviețuit cu pre
tinsul tată punctul de plecare al 
termenului de un an este data 
la care a încetat conviețuirea; 
dacă pretinsul tată a prestat în
treținerea copilului (întreținere 
benevolă, substanțială și cu ca
racter de continuitate astfel îneît 
să satisfacă nevoile . copilului), 
termenul începe să se. socoteas
că din ziua în care a încetat 
prestarea întreținerii; dacă în 
urma unei acțiuni în tăgăduirea 
paternității copilul e privit ca 
clin afara căsătoriei, termenul de 
un an începe să curgă din mo
mentul în care a rămas defini
tivă hotfirîrea prin care s-a ad
mis acțiunea în tăgăduirea pa
ternității.

Prin împlinirea termenului 
menționat copilul este decăzut 
din dreptul de a introduce ac
țiunea în stabilirea paternității 
din afara căsătoriei, rămînînd 
posibilitatea recunoașterii 
condițiile și formele pe ___
le-am expus mai sus. Dacă însă 
acțiunea este pornită în terme
nul de- un an, copilul se va pu
tea servi în dovada acțiunii de 
orice mijloc de probă (martori, 
înscrisuri, probe științifioe etc.), 
urmînd ca în situația în care s-a 
stabilit paternitatea să se facă 
mențiune despre hotărîrea pe 
marginea actului de naștere al 
copilului căruia i se va elibera 
un alt certificat de naștere.

Paternitatea sau filiația față 
de tată este legătura juridică 
dintre un copil și tatăl său, din 
căsătorie sau din afara ei. în 
cele ce urmează, răspunzînd u- 
nor scrisori sosite la redacție, 
vom înfăfișa o serie de dispozi
ții cuprinse în Codul familiei în 
legătură cu stabilirea paterni
tății din afara căsătoriei.

în stabilirea filiației față de 
tată este interesat, în primul 
rînd, copilul care, din momentul 
în care își stabilește paternita
tea, va avea aceeași situație le
gală ca și copilul din căsătorie, 
adică va fi beneficiarul unor 
drepturi (dreptul la nume, la în• •••••
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MAESTRU INTERNA
TIONAL LA 18 ANI

Anul 1:)61 a continuat să mă decepționeze, fiind un an „rău11 
pină la sfîrșit. Jucind foarte nervos și inegal, am pierdut titlul de 
campion național (pe care-1 cucerisem cu un an in urmă), 
clasindu-mă în cele din urmă, după emoții, pe locul III. Totuși, 
in urma rezultatelor acelei finale am fost inclus in lotul olim
pic al țării noastre ce urma să ne reprezinte la Olimpiada de 
la Varna din 1962. Alături de cele două mari „ratări* 1 — cam
pionatul mondial de juniori și finala țării *-  anul 1961 mi-a 
adus, totuși, prima mea victorie asupra unui mare maestru ! 
(intr-un meci susținut la Karl Marx Stadt l-am învins într-o 
partidă pe Uhlmann, iar echipa noastră a ciștigat cu 10.5—9.5.,.).

Lunile s-au scurs, echipa noastră a continuat să se pregă
tească intens pentru campionatul mondial și în cele din urmă 
am ajuns cu totii la Varna, gazda celei mai mari întreceri din

1962, Olimpiada. Renumita stațiune ș litoralului bulgar se în
frumusețase, special pentru această ocazie, cu o nouă salbă 
de mari hoteluri inaugurate în acele zile de septembrie. Vre
mea era foarte frumoasă, iar marea îmbietoare i-a creat multe 
probleme... dr. Costăchel, președintele in acea vreme a F.R. 
Șah. care căuta zilnic să ne demonstreze pericolele expunerii 
la un soare atit de puternic ! Faptul că avea, probabil, dreptate, 
era demonstrat de lipsa de pe plaja a lui Botvinnik, cel mai 
metodic dintre marii campioni sovietici, pe care-i vedeam la 
Varna pentru prima oară de aproape.:. In schimb, Spasski. Tal 
și Gheller încingeau zilnic pasionante miuțe cu... amatorii de 
autografe, iar alături, pe terenurile de tenis, Keres și Gligorici 
iși acordau în fiecare zi o altă revanșă (de unde se vede că, 
și în șah. rolul temperamentului și al personalității fiecărui 
jucător este foarte important). Sala de joc era foarte pito
rească, acoperișul de sticlă fiind aproape „sprijinit11 de către 
copacii ce se aflau în încăpere, amănunt ce dădea fiecărei 
runde un caracter exotic meridional. \Poate și din această 
cauză, olimpiada din 1962 de la Varna a fost una din cele 
mai reușite ediții desfășurate în ultimul timp din punct de 
vedere al calității partidelor. Maeștrii și marii maeștri prezenți 
la Varna au creat numeroase partide excepționale, iar lupta 
pentru primele locuri a fost aprigă, cu toate că superioritatea 
echipei sovietice nu a putut fi pusă nici un moment la în
doială. Echipa noastră s-a calificat destul de ușor în finala 
olimpică, clasindu-.se in serii pe locurile 2—3 la egalitate cu 
reprezentativa Bulgariei Partida cîșțigată contra maestrului 
ișraelian Czerniak reprezintă, cred, cea mai bună realizare a 
mea din prima olimpiadă la care am luat parte. Iată cum s-a 
desfășurat această partidă :

Gheorghiu — Czerniak :
1 e4 g6 2 d4 Ng7 3 Cc3 c5 4 d!5 d6 5 Cf3 Cf6 6 Ne2 00 7 00 Ca6 
8 h3 Cc7 9 a4 b6 10 Nf4 aS 11 Dd2 Te8 12 Tfe 1 Cd7 13 Nfl Rh8 
14 e5 ! dxe.5 15 Cxeâ Cxe5 16 Nxe5 Nb7 17 Nxg7 Rxd7 18 Tadl Dd7 
19 b4 ! e6‘ 20 d6 Cd5 21 bxc5 bxcS 22 Ce4 ! Dc6 23 c4 Cb6 24 d7 
Tf8 25 Db2-ț-f6 26 Cxf6 ! și negrul a cedat din cauza pierde
rilor materiale.

învingătoare în grupa noastră a ieșit echipa Statelor Unite, 
al cărei lider Bobby Fischer ocupa încă de pe atunci coloa
nele de senzație ale multor ziare occidentale. Actualul cam
pion mondial, atunci în vir.stă de 19 ani. devenise rapid favo
ritul tinerilor ce formau majoritatea publicului, iar popularita
tea lui o amenința pe cea a lui Tal. ce-și Incinta în fiecare zi 
suporterii prin extraordinare combinații de atac.. încă de pe 
atunci, Bobby a ridicat numeroase pretenții, cum ar fi liniște

absolută în sală, distanța spectatorilor față de jucători, vizibi
litate perfectă în sala de joc — lumină foarte bună in timpul 
după-amiezelor. lucruri care pe acea vreme au fost conside
rate drept ciudățenii sau extravaganțe ale copilului minune al 
șahului american, dar care, odată cu scurgerea timpului a de
venit clar că erau condiții indispensabile pentru desfășurarea 
în condițiuni perfecte a oricărui mare turneu internațional I 
Partida iui Bobby cu Botvinnik, care in 1962 a jucat pentru 
ultima oară la prima masă a echipei sovietice, va rămîne pro
babil in antologia șahistă. ca prima și ultima confruntare în 
fața mesei de șah dintre două personalități de prim rang al 
șahului modern, personalități contradictorii și total diferite din 
multe puncte de vedere. Marele maestru american a obținut 
poziție net ciștigată, insă prea sigur de victorie a jucat puțin 
superficial și Botvinnik, grație unei extraordinare analize rea
lizată într-o adevărată „noapte albă1, s-a salvat obținir.d re
miză. Urmarea a fost că Bobby, amabil pină atunci cu zia
riștii. a refuzat orice declarații, a părăsit foarte nervos sala 
de joc și s-a închis în camera de hotel timp de două zile, ana- 
lizind finalul partidei devenit de-acum celebru, în timp ce 
Botvinnik, marcat de oboseală, și-a făcut apariția pe plajă, 
spre surpriza tuturor ! A doua zi, Fischer a declarat că-l pro
voacă oriei nd pe Botvinnik la un meci pentru titlul mondial, diu- 
dv.-i două puncte avans... Sigur că în acele momente, declarația 
sa a părut puțin deplasată. însă... exact peste zece ani, Fischer 
a pornit de la 0—2 la Reykjavik, învingindu-1 apoi pe Spasski 
de-o manieră impresionantă și devenind campion mondial ! 
Pentru mine, olimpiada de la Varna a constituit un mare eve
niment șahist. Vedeam pentru prima oară de aproape pe toți 
marii jucători ai lumii, discutam cu Tal. Fischer. Botvinnik. 
Gheller. Panno, Najdorf. Gligorici, Evans și mulți alții, cu 
care apoi mă voi intîlni în alte turnee, mereu și mereu în 
altă parte. în finala olimpică, cea mai grea partidă am avuț-o 
in meciul susținut contra U.R.S.S. cînd a trebuit să-1 în
frunt pe ..idolul11 anilor mei de ucenicie șahistă, Paul Keres' 
(îmi amintesc că la începerea partidei, cind mi-a strins mina, 
m-am înroșit de emoție)... Am obținui o remiză prețioasă și 
continuind să joc bin*  pină la sfirșitul turneului am realizat 
punctele necesare (peste 67 la sută) acordării titlului de 
maestru international ! I.a 18 ani. eîstigsrea acestui înalt titlu 
morezenta cea mai bună performanță din scurta mea cariera 
internațională ți in același timp ..revanșa" pentru campionatul 
mondial de juniori. întors in țară, am reușit apoi, în luna 
decembrie, să redevin campion național... Anul 1962 se dove
dise pentru mine un „an bun" 1

treținere, educare, învățătură, 
drepturi succesorale etc.). Nu 
mai puțin adevărat este că și 
tatăl poate avea interes în sta
bilirea filiației și e suficient să 
amintim în acest sens obligația 
de întreținere pe care o au co
piii față de părinții lor în con
dițiile prevăzute de lege.

Conform dispozițiilor cuprinse 
în art. 56 din Codul familiei, 
filiația față de tată se poate 
stabili prin recunoaștere sau 
hotărâre judecătorească. Recu
noașterea se poate face de că
tre tată sau de către un man
datar al acestuia cu procură 
autentică și specială însă numai 
prin formele expres prevăzute 
de lege (art. 52, alin. 2, Codul 
familiei) ; declarația la serviciul 
de stare civilă; înscris autentic 
și testament. Declarația la ser
viciul de stare civilă se poate 
face fie odată cu înregistrarea 
nașterii fie ulterior. în prima 
ipoteză recunoașterea va fi cu
prinsă în actul de naștere al 
copilului, act care face dovada 
filiației față de tată. în cea de-a 
doua situație recunoașterea se poa
te face Ia orice serviciu de stare 
civilă de la locul de naștere al 
copilului prin mențiunea pe 
marginea actului de naștere. Re
cunoașterea prin înscris auten
tic se poate face fie în fața no
tariatului dș stat, fie în fața co
mitetelor executive ale consilii
lor populare din comunele și 
orașele în care nu funcționea
ză organe notariale, fie în fața 
instanței de judecată. în legă
tură cu cea de-a treia formă 
menționăm ca recunoașterea se 
poate face prin oricare din ti»- 
purile de testamente reglemen
tate de Codul civil.

. Legea prevede că recunoaște
rea nu se poate revoca dar ea 
poate fi contestată dacă se dor 
vedește că nu corespunde ade
vărului, de către orice persoană 
interesată (copilul recunoscut, 
cel care a făcut recunoașterea, 
bărbatul care a recunoscut an
terior pe același copil, mama 
copilului, moștenitorii celui ca
re a făcut recunoașterea, procu
rorul). Codul familiei cuprinde, 
în articolele 59 și 60, dispoziții 
în legătură cu acțiunea în sta
bilirea paternității din afara că
sătoriei acțiune care aparține 
copilului. însă care se pornește 
diferit, după cum acesta este 
minor sau major. Pentru copi
lul minor, pină la vîrsta de 14 
ani, acțiunea se pornește în nu-

în
care

VIOREL CIOBANU
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DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

I. A. E. I.

TITU

Ne aflăm la una din cele 
mai noi unități economice de 
pe meleagurile dimbovițene
— întreprinderea de aparataj 
electric și instalație din Titu. 
In perioada scursă de la in
trarea în funcțiune a unității
— ceea mai mult de un an
— harnicul colectiv, format 
din tineri și tinere (media de 
vîrstă 20 de ani) a reușit să 
se afirme printr-o bună or
ganizare a producției și a 
muncii, prin calitatea și di
versitatea aparatajelor elec
trice și instalațiilor livrate 
beneficiarilor interni și ex
terni. Paralel cu diverși- 
floarea produselor, în fie
care sector al întreprinderii se 
desfășoară o largă acțiune 
pentru confecționarea cu po
sibilități interne a unui nu
măr tot mai mare de scule 
și dispozitive necesare locu
rilor de muncă. Ideea „Fie
care inginer, maistru și teh
nician să confecționeze, în 
afara orelor de servici, după 
concepții proprii, cel puțin 
două scule sau dispozitive pe 
lună* *,  apărută la început în 
secția a doua, a devenit, la 
scurt timp după lansare, 
obiectiv de întrecere pentru

Un oțelar, unul dintre cei 
peste douăzeci de tineri de la 
cuptorul IV — care, împreună, 
pe primele 9 luni ale lui
*73 au dat peste plan 1599,55 
tone oțel, adică cu 749 tone mai 
mult decît își propuseseră să 
facă pe întregul an. Acum cup
torul se află în reparații și bă
ieții au pus umărul alături de 
zidari ; pentru a fi mai repede 
terminat și pentru a fi convinși 
că reparațiile la toate comparti
mentele cuptorului sînt de ca
litate. Inginerul Nicolae Vă- 
căcescu, șeful secției pe schimb, 
nici nu se gîndește că băieții se 
vor opri aici. „Apoi, să știți, de 
pe acum, cuptorul a devenit 
pentru noi o școală de promova
re, de trecere, cum vreți să-i 
spuneți, a proaspătului absol
vent spre dificila meserie de 
oțelar. Notați-i acum pe cîțiva 
care anul trecut nu erau: Milici 
Nicolae, Gheorghe Durunda și 
Petru Bojin. Ei vor lua locul 
celor care peste un an, doi, vor 
lucra la celelalte cuptoare".

Electricienii s-au organizat, de 
asemenea, într-o echipă și 
într-o după masă 30 de tineri 
au lucrat voluntar fiecare cîte 4 
ore. Normînd acțiunea, valoarea 
lucrării este de circa 2 000 lei.

ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ 
TERASIER 

DULĂU
Evident, darea în exploatare 

cu două luni mai devreme a sec
țiilor sculărie și autoutilare din 
cadrul întreprinderii de utilaj 
terasier Buzău a reprezentat 
pentru colectivul de muncă a a- 
cestei tinere unități industriale 
o premisă favorabilă pentru de
butul său productiv. Nu mai pu
țin adevărat este însă că, sin
gură, această premisă*ar  fi fost 
cu totul insuficientă pentru ob
ținerea succesului înregistrat 
aici în timpul relativ scurt de la 
data cînd la noul obiectiv a fost 
demarată activitatea de con
strucții de mașini, succes ma
terializat în realizarea și livra
rea primelor 64 rulouri com- 
presoare cu un avans de 60 dc 
zile. Pentru a se ajunge la a- 
cest rezultat mai erau necesare
— și au fost — preocupările 
proprii ale beneficiarilor pentru 
rezolvarea unor probleme ne
mijlocit legate de deipararea și 
continuarea fabricației sub cele 
mai bune auspicii. Care anume?

în primul rînd — relevă to
varășul inginer Cristian Gon- 
țescu, directorul întreprinderii,
— asigurarea cu cadre calificate, 
altfel spus, oameni capabili din 
prima zi să-și onoreze îndatori
rile profesionale ce le revin. Ei 
bine, pot să afirm cu satisfac
ție,' la data cînd constructorul, 
respectiv. Trustul de construcții 
industriale Ploiești, Șantierul 
nr. 6 Buzău, și-a încheiat lu-

„OȚELUL

ROȘU“

CUPTORUL IV 
O ȘCOALĂ A 

RĂSPUNDERII La Cobadin, tinerii au fost prezenți și pe șantierul viitoarei 
construcții a căminului cultural.

Apel la gindirea 
tehnica proprie

întregul colectiv al întreprin
derii. Săptărriinal, pe panoul 
prin care se urmărește înde
plinirea angajamentelor asu
mate de fiecare și-au înscris 
numele tot mai mulți ingi
neri, tehnicieni și maiștri 
care, în colaborare cu colec
tivele de muncitori au reușit 
să realizeze după terminarea 
programului, o gamă largi 
de S.D.V.-uri, de o impor
tanță indiscutabilă pentru ti- 
năra unitate industrială.

Este un lucru foarte obiș
nuit să vezi la I.A.E.I. Titu 
ingineri, tehnicieni sau maiș
tri lucrind la banc, cu pila în 
mină, sau la strung, freză sau 
raboteză scule și dispozitive 
pentru nevoile producției. 
Registrul în care sînt înregis
trate roadele valorificării, pe 
această cale, a inteligenței 
tehnice și experienței oame
nilor întreprinderii este deja 
foarte voluminos. Spicuim, 
din cuprinsul lui, cîteva 
exemple. Împreună cu mun
citorii Nicolae Ionescu, 
Gheorghe Bălan și Ion Ioniță 
— maistrul Octavian Rațiu a 
executat o mașină de filetat 
prin roluire. Eficiența : costul 
unei asemenea mașini realiza

PRIMELE 64 RULOURI- 
COMPRESOARE 

AU AJUNS LA BENEFICIAR
crările și a permis accesul în 
cele două secții mai întii, apoi 
în hala monobloc, acolo au pu
tut fi repartizați muncitori care 
să poată efectiv produce.

— Aș vrea să adaug — preci
zează tovarășul Stelian Boacă, 
secretarul comitetului U.T.C. — 
că marea lor majoritate sînt ute- 
ciști, vîrsta medie a personalu
lui întreprinderii însăși nedepă
șind 23 de ani.

— Pe 5 iulie — ne spune tînă- 
rul șef de echipă Ion Ionescu 
— ruloul compresor cu nr. 1, 
purtînd marca întreprinderii 
noastre, era deja „în rodaj", el 
mareînd pentru noi toți cei care 
am pus umărul la realizarea lui, 
obținerea certificatului de mun
citor constructor de mașini.

— S-a „mers" in continuare 
cu subansamblele procurate de 
la Uzina „Progresul" Brăila ?

— Nu — interzice categoric în
trebarea tovarășul inginer Gon- 
țescu. S-a procedat astfel nu
mai în cazul primelor 20 de ru
louri compresoare. începînd de 
la al 21-lea, toate cele peste 
1.000 de repere ale utilajului 
fiind deja integrate, s-a renun
țat la această colaborare, colec
tivul de muncă de aici devenind 
de fapt și de drept autor deplin 
al acestui produs.

Și dacă acest lucru a fost 
posibil, dacă timpul a pu
tut fi comprimat pe mă

Tinerii lăcătuși de la mecanic- 
energetic, realizează multe din 
piesele ce îi sînt necesare ace
luiași obiectiv în timpul din 
afara orelor de program.

La secția bare-trase unde pînă 
nu demult slabele rezultate în 
producție și abaterile disciplinare 
se asociau în alcătuirea temei 
de bază a muncii organizației, 
în prezent bătălia se desfășoară 
împotriva ultimilor mohicani ai 
abaterilor: Hahn Francisc și 
Ion Radu. Coaliția împotriva 
lor o alcătuiesc chiar colegii de 
odinioară din școala profesiona
lă.

Numărul inițiativelor luate 
de tineri menite să sprijine pro
ducția este mult mai mare iar 
cifrele înscrise în graficele de 
urmărire a întrecerii socialiste 
în cadrul inițiativei „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen" 
ținute de către fiecare organi
zație din secții, participă sub
stanțial la realizarea și depășirea 
ritmică a principalilor indicatori 
de producție ai uzinei.

Acestea se completează de 
cele 7 brigăzi ale muncii vo- 
luntar-patriotice afectate în în
tregime realizării investițiilor 
în termenii planificați. Ele au

te în fabrică s-a ridicat la 
58 400 lei, iar dacă ar fi fost 
importată — 220 000 lei.
Subinginerul Ion Galan a 
conceput și realizat un dis
pozitiv pentru tăiat bare ro
tunde dintr-o singură prinde
re, ceea ce s-a concretizat di
rect asupra sporului de pro
ducție (se execută de 10 ori 
mai multe piese pe oră decît 
înainte) și asupra creșterii 
productivității muncii la e- 
chipa respectivă cu peste 25 
la sută. „In prezent, caut so
luția de îmbunătățire a ope
rației de filetate la șurubu
rile de calibrate" ne-a spus 
el la bancul de lucru, unde 
îmbrăcase, după orele de 
program, salopeta de munci
tor. Și ca el sînt mulți: in
ginerii Ion Belisar, Nicu 
Constantin, Pantazi Simeanu, 
maiștrii și tehnicienii Florea 
Necuț, Ion Stan, Dumitru 
Stanciu și bineînțeles, munci
torii din formațiile de lucru 
pe care le conduc. Cert este 
că s-au executat pînă acum, 
în afara orelor de program, 
550 scule și dispozitive, fără 
de care planul de producție 
nu s-ar fi putut realiza.

M. ROGOJAN

sura exigențelor pe care le-au 
avut în față, faptul se datorește 
atmosferei de muncă intensă și 
responsabilă pe care colectivul 
întreprinderii de utilaj terasier 
a știut să și-o creeze. Fiecare 
muncitor cu mai multă expe
riență, printre ei lăcătușii Ni
colae Alecu, Nicolae Boriceanu, 
sudorul Ion Lazăr, ni se spune, 
îndrumă activitatea profesională 
a patru absolvenți ai cursurilor 
de calificare de scurtă durată. 
Dată fiind necesitatea existen
tei unui decalaj între secțiile de 
prelucrare și cea de montaj, 
aflăm, uteciștii au rămas după 
program atîta vreme cită a fost 
nevoie pentru a pregăti săptă- 
mîna aceasta, reperele săptămi- 
nii viitoare. Chiar în după- 
amiaza zilei în care ne găseam 
în întreprindere aici a avut loc 
un „proces al minutului", pro
ces in cadrul căruia muncitori
lor Ionel Bratosin, Ioniță Sabău, 
Nicolae Pompiliu „le-a fost ex
plicat concret că timpul pe care 
ei nu l-au folosit înseamnă 253 
bolțuri. 480 garnituri, 183 filtre 
așa incit este de dorit să nu mai 
repete astfel de abateri.

Și exemplele de acest fel ar 
putea continua, toate ilustrind 
pregnant eforturile depuse pen
tru ca la întreprinderea de uti
laj terasier Buzău promițătorul 
debut in producție să fie con
tinuat cu rezultate pe măsură.

GH. GHIDRIGAN

împrejmuit uzina pe o distantă 
de 2 km. Economii circa 50 000 
lei. «Tot ele sînt cele care s-au 
angajat în curățirea canalului 
de alimentare cu apă al lamino
rului, prilej cu care vor fi 
adunate cîteva zeci de tone de 
metale vechi.

Pretutindeni, discuțiile despre 
prezența activă a tineretului în 
producție s-au referit aproape 
inevitabil și la problemele pe 
care ei le ridică ; unele mai 
dificile, de viața, altele de or
din profesional, unele în apa
rență minore. „Toate, se expri
ma Gheorghe Smadu, noi ne 
străduim să le rezolvăm, să le 
dezbatem și cînd nu putem, ce
rem sprijinul celor care ni-1 pot 
da. Și nu mă pot plînge că 
nu-1 primim". Cele spuse — 
dialogul notat la început — ilus- 
trînd o confirmare din foarte 
multe altele — conturează e- 
xistența unui stil de muncă al 
organizației din care, ca ele
ment principal se detașează a- 
cordarea de priorități faptelor. 
Ele sînt cele care conving și 
angajează pe fiecare.

ION DANCEA

Concomitent cu lucrările de bază în vii tinerii au sprijint acțiunea de recoltare Citeva mii de tineri au participat la recoltatul porumbului, depănușatul lui și
a strugurilor de pe ultimele suprafețe transportul noii recolte în hambare.

1974 — 
UN AN AL 

PRODUCȚIILOR 
RECORD ÎN 

TOATE 
DOMENIILE 

AGRICULTURII

Tinerii satelor constănțene au 
răspuns „concret, prin fapte", 
chemării lansate de uteciștii Bă
răganului, de a face din 1974 — 
un an al producțiilor record în 
toate domeniile agriculturii. Du
pă ce vineri și simbătă, in in- 
tilnirile cu conducătorii de uni
tăți, cadrele tehnice și primarii 
comunelor, tinerii cooperatori 
mecanizatori și lucrători din 
I.A.S. și-au fixat obiectivele de 
îndeplinit pentru această toam
nă, duminică a fost prima zi 
de cuprinzătoare acțiuni in ca
drul „lunii muncii patriotice". 
Peste zece mii de tineri au lu
crat, iar efortul lor a vizat recol
tarea și depozitarea furajelor și 
întreținerea pășunilor naturale, 
punerea la punct a adăposturi
lor zootehnice, fertilizarea su
prafețelor destinate culturilor 
de primăvară, depistarea și exe
cutarea de arături pe terenurile 
nelucrate anul acesta, eliberarea 
cîmpului de coceni în vederea 
asigurării frontului de lucru 
pentru mecanizatori, continua
rea aplicării udărilor de apro
vizionare acolo unde specialiș-
tu o indică etc. Echipe formate coceni și, deci, implicit, asu-

(Urmare din pag. I)
trul principal Ovidiu Ionescu. 
De fapt, el rămine de multe ori 
și cite două schimburi în conti
nuare, s-a întimplat de cîteva 
ori să rămînă și 24 de ore. Așa 
e el. nu pleacă acasă pînă nu e 
convins că cei din schimbul ur
mător au tot ce le trebuie, pot 
scoate cantitatea de minereu pe 
care și-au propus-o.

Perforatoarele merg din plin, 
piatra „cîntă" ca-n zilele bune 
in timp ce trei lămpi cu carbid 
luminează filele carnetului pe 
care scriem : „Lucrăm în contul 
lunii februarie 1974. Mai avem 
doar 11 luni din cincinal. Adică, 
pînă la 1 octombrie 1974 trebuie 
să-1 terminăm. Pînă acum am 
dat peste plan 3 600 tone de mi
nereu. Brigada lui Moraru, de
pășește norma în medie lunară 
cu 50%. Să nu vă înșele însă 
faptul că media noastră lunară 
de realizare a normei este doar 
de 132%. Ne-am apropiat trep
tat de realizările brigăzii pe 
care vrem s-o ajungem. In mai 
depășeam norma doar cu 27%, 
dar în august făceam deja două 
norme. Nu-i fiecare lună atit de 
bună ca august, darzin ultimul 
timp am reușit să-I egalăm ca 
ritm, pe Moraru. Doar să ni se 
asigure lemn de mină suficient,

ARGUMENT PENTRU 
IZBlNZILE VIITOARE

din tineri au lucrat la construc
ția și repararea căminelor cul
turale. a cluburilor și a monu
mentelor istorice ; la înfrumu
sețarea fermelor zootehnice și 
a sediilor unităților agricole. La 
Albești, acolo, in sudul Dobro- 
gei, tinerii satului au recoltat 
furaje, au depănușat porumb 
și au depozitat aproape zece 

ORGANIZAȚIILE U. T. C. DIN UNITĂȚILE AGRICOLE 

ALE JUDEȚULUI CONSTANTA AU PRELUAT 
INIȚIATIVA UTECIȘTILOR IALOMIȚENI

tone din prețioasa hrană pentru 
animalele proprietate obștească. 
Au lucrat din zori și pînă către 
seară ; în toate zilele următoa
re — efortul lor, al celor aproa
pe o sută de uteciști din coope
rativa agricolă fiind concentrat 
asupra eliberării terenurilor de 

vagonete destule și capuri deta
șabile, de schimb, pentru per
foratoare. în rest las’ pe noi. 
Știm cită muncă înghite o tonă 
de minereu și cîte trebuie să 
dăm in plus zilnic pentru a 
termina cincinalul in octombrie 
anul viitor. A fost totul calcu

BĂTĂLIE PENTRU UN RECORD
lat. Sănătoși să fim și să avem 
tot ce ne trebuie".

Aflăm pe urmă că aceste cal
cule au fost „verificate" și dis
cutate mai întii atit cu maistrul 
Ovidiu Ionescu, cit și cu ingi
nerul Vasile Sorescu, șeful sec
torului III producție.

— La început, drept să spun, 
nu eram nici eu convins că vor 
reuși să termine cincinalul în 3 
ani și 9 luni, ne spune ingine
rul Vasile Sorescu, dar, după 
ce i-am văzut cum lucrează, 
cum se organizează și mai ales 
cit reușesc să extragă pe schimb, 
a trebuit să le dau dreptate, 
în brigada lui Atodiresei, schim- 

pra depozitării acestui prețios 
furaj. Circa o mie de tone au 
posibilitatea să depoziteze și nu 
precupețesc munca pentru ca 
această resursă, să fie valorifi
cată întocmai. De asemenea, 
inițiativa s-a materializat în 
cifre de bilanț meritorii și la 
Cobadin unde tinerii au lucrat 
la culesul porumbului, la reali

zarea unor lucrări de moderni
zare la complexul porcin, la 
transportul în cîmp a îngrășă
mintelor și la construcția că
minului cultural. Aproape cinci 
sute de tineri au lucrat dumi
nică zi lumină, și așa o vor 
face, după cum ne spunea to
varășul Hristu Chiriță, in toată 
această toamnă pentru că ,«an
gajamentul solemn al coopera
torilor din Cobadin este, ca în 
1974, unitatea lor să obțină tit
lul de Erou al Muncii Socialiste 
pentru producția de grîu de cel 
puțin 6 000 de kilograme la hec
tar ; să realizeze ca producții 
medii, recordurile acestui an“.

La Chirnogeni, din cîmp po
rumbul se strîngea de pe ulti
mele suprafețe ; și acolo forța, 
tînăra era o... forță. Nicolae 
Plumbu, Viorel Stănimir, Marin 
Manta, Ion Vasile, Gheorghe 
Cocoțan, Nicolae Olteanu și toți 
ceilalți pînă la 150 au lucrat cu 
spor, expediind către pătule 14 
autocamioane și 20 de remorci 
încărcate cu porumb. în plus, 
pe pășunea din marginea satu
lui, uteciștii au deschis un șan
tier al lor. Cele o sută cincizeci 
de hectare de pajiște naturală 
vor produce, după cum ne-au 
dat asigurări uteciștii din Chir
nogeni, cel puțin șapte mii de 
kilograme masă verde la hec
tar. adică dublul producțiilor 
medii înregistrate in ultimii 
cinci ani. în felul acesta, fie
care hectar de pășune naturală 
se va înscrie în bilanțul coope
rativei agricole, începînd chiar 
de anul viitor, cu o producție 
echivalentă de cel puțin o mie 
de litri lapte în plus față de 
reușitele din anii precedenți. 
Totodată, tinerii din Chirnogeni 
au început, duminică dimineața, 
transportul în cîmp al îngrășă
mintelor ce vor fi administrate 
pe suprafețele destinate cultu
rilor de primăvară. într-o sin
gură zi au transportat în cîmp 
peste a sută de tone gunoi de 
grajd, precum și însemnate can
tități de superfosfat și sare po- 
tasică ; iar echipa de motopom- 
piști formată din elevii Liceului 
de Îmbunătățiri funciare Cerna

burile se predau aici, în abataj 
nu la gura minei. Uneori, se și 
suprapun cîte un sfert de oră. 
Apoi, fiecare știe foarte exact 
ce și cit are de făcut. Și pentru 
a putea folosi cit mai bine tim
pul pe care-1 petrec aici, noi le 
asigurăm vagonete, lemn de 

mină și tot ce le mai trebuie, 
așa cum le-am promis. Altfel 
n-ar putea scoate atîta minereu.

— Gataaa 1 strigă cineva din 
fundul abatajului 117. Galeriile 
multiplică ecoul acestui strigăt, 
iar perforatoarele amuțesc. A- 
jutorul de miner MIHAI HU- 
ȚUPAȘU se apropie de noi cu o 
bucată de minereu „proaspăt" 
în mină.

— Se poate introduce explo
zivul, anunță el. Am cîștigat o 
oră. Vom pușca mai repede cu 
o oră.

Lanterna pe care o avem a- 
tîrnată la centură, luminează de 
jos în sus chipurile tinerilor 

vodă (între cei mai harnici a- 
flindu-se Dumitru Mocanu, 
Constantin Mantea, Mihai Co
jocar u și Vasile Catană) au în
cheiat acțiunea udărilor de acu
mulare pe suprafețele semănate 
cu grîu. Am amintit despre con
tribuția lor pentru a evidenția, 
totodată, faptul că în această 
toamnă, la chemarea Comitetu

lui județean U.T.C., două sute 
zece tineri din unitățile econo
mice și școlile constănțene au 
venit în sprijinul cooperative
lor agricole în desfășurarea 
campaniei de udare. Circa cinci
zeci de mii de hectare au fost 
irigate în această perioadă deo
sebit de secetoasă — de șase 
luni n-a căzut un strop de 
ploaie — prin contribuția tine
rilor mobilizați de către organi
zațiile U.T.C. în cadrul acțiunii 
uteciste : „1974 — un an al pro
ducțiilor record în toate dome
niile agriculturii".

Totodată, vecinii celor din 
Chirnogeni, tinerii din Plopeni, 
peste două sute la număr, au 
lucrat duminică pînă-n seară la 
eliberatul „ultimelor colțuri din 
cîmp de recolta acestei toamne", 
cum remarca președintele uni
tății. în același timp, șoferii, 
avindu-1 ca șef de coloană pe 
Constantin Nanu, au transpor
tat din cîmp circa o sută de 
tone porumb, iar uteciștii Ma
rian Barbu, Ștefan Cupeș, Ma
ria Manta, Ioana Mogaș, Corne
lia Bleau, Gheorghe Corciog 
s-au remarcat pentru hărnicia 
lor.

încercind o hartă a punctelor 
de lucru ce au concentrat, du
minică, forța . de muncă a ute- 
ciștilor constănțeni, ar trebui, 
de fapt, să însemnăm toate lo
calitățile județului. Iar în drep
tul fiecărei organizații de tine
ret să înscriem cifre deosebit 
de semnificative. în cazul unor 
unități încercăm să nominali
zăm aceste succese :

• I.A.S. Medgidia —- o mie 
cinci sute de tineri au lucrat in 
vii, la recoltatul strugurilor de 
pe ultimele suprafețe, la execu
tarea tăierilor de ușurare și a 
îngropării, la fertilizarea cu 
gunoi de grajd. Concretul mun
cii lor : fertilizarea a douăzeci 
și cinci de hectare și pregăti
rea pentru iernat a altor opt 
hectare.

care se adună în jurul nostru 
din toate cele 4 abataje, (fron
turi de lucru active, cum li se 
mai spune) ale brigăzii despre 
care vorbim. Toți sînt sub 30 de 
ani : MIHAI DONTEA și IOAN 
ȚARCĂ, ajutori de miner, iar 
GHEORGHE MOȚCU, COSTA-

CHE GAVRIL și GHEORGHE 
SÎNGEPAN — vagonetari. De la 
ei aflăm că „pe luna octombrie 
au dat deja peste 300 tone de 
minereu peste plan. în fiecare 
schimb realizează un ciclu și 
ceva, astfel incit la sfirșitui zilei 
rezultă o pușcare în plus. De 
aici și depășirile. Sînt tineri și 
mereu împreună. Familiștii locu
iesc în blocuri, la Broșteni, iar 
ceilalți la căminele de la Leșu 
Ursului, Broșteni sau Ostra. Sînt 
in total 24 și, minerii mai vechi 
s-au obișnuit să-i vadă împreu
nă. între ei, chiar dacă toți sînt 
foarte buni, IOAN BRUNA, 
GHEORGHE DOMNIȘORU, DU

• I.A.S. Cernavodă — opt 
sute de tineri din localitate și 
120 de elevi de la Școala sani
tară din Constanța au recoltat 
struguri, permițind mecaniza
torilor și lucrătorilor din I.A.S. 
să desfășoare campania lucră
rilor specifice toamnei în vii.

• C.A.P. Rasova — patru sute 
opt zeci de elevi și tineri din 
sat au lucrat în vie ; au ferti
lizat peste zece hectare, au cu
les strugurii de pe ultimele 
parcele.

• C.A.P. Alimanu — șase sute 
nouăzeci de tineri au recoltat 
furaje, au eliberat ultimele 
hectare de porumb, au depănu
șat circa zece tone de știuleți 
pe care i-au expediat spre ba
zele de= recepție.
• C.A.P. Mihail Kogălnicea- 

nu — două sute cinci zeci de 
tineri au depozitat peste 30 de 
tone de furaje, au transportat 
în cîmp peste o sută treizeci de 
tone gunoi de grajd și au exe
cutat muncile specifice expedie
rii spre bazele de recepție a 
trei sute de tone de porumb.

• C.A.P. Ostrov — două sute 
optzeci de tineri au eliberat ul
timele suprafețe de teren și au 
fertilizat cincizeci de hectare.

Bilanțul încheiat la sfirșitui 
zilei la Comandamentul „lunii 
muncii patriotice" a tinerilor 
constănțeni, include între altele, 
eliberatul a peste două sute de 
hectare cultivate cu porumb, 
depănușarea a 231 tone știuleți 
și expedierea către bazele de 
recepție a peste cinci sute de 
tone ; recoltarea a 149 tone 
struguri, depozitarea a cinci su
te șaptezeci tone furaje, aplica
rea lucrărilor de întreținere pe 
180 hectare pășuni naturale, cu
lesul a 10,5 tone legume. De a- 
semenea, tinerii mecanizatori 
constănțeni au executat, dumi
nică, arături de bază pe mai 
bine de o mie de hectare, cu 
sprijinul tinerilor din sat au 
recuperat pentru producția a- 
gricolă 19 hectare de drumuri 
și terenuri din preajma con
strucțiilor agro-zootehnice, ne
cultivate în anii precedenți, au 
fertilizat peste trei sute de hec
tare și au participate ca mese- 

. riași, la executarea lucrărilor 
de întreținere a instalațiilor 
mecanice în 29 de adăposturi 
zootehnice.

...Duminică a fost prima zi 
de muncă a tinerilor constăn
țeni în cadrul lunii acțiunilor 
patriotice în agricultură. O zi 
în ca»e s-au obținut succese de 
prestigiu.

GH. FECIORU 
foto : O. PLECAN

MITRU ZAHARIA și desigur, 
ION ATODIRESEI nu sînt doar 
exemple de conștiinciozitate, dar 
stăpînesc, se spune, toate se
cretele meseriei de miner. De 
la ei a pornit „îndrăzneala" de 
a-1 egala pe Moraru. Ca volum 
de minereu extras, brigada lui 
Moraru, nu se poate compara 
cu nici una. Ea lucrează în a- 
cesț ritm de câțiva ani, astfel 
ineît, acum, extrage minereu în 
contul lunii octombrie 1974. Poa
te fi însă egalată ca procent de 
depășire a normei lunare. Alte 
brigăzi, cum sint cele conduse 
de Dumitru Smărăndescu de la 
sectorul I, Ilie Aherghelegiței de 
la mina nord, sau Vasile Bel- 
dianu de la galeria 29 se apro
pie tot mai mult de nivelul pro
ductivității atinse de ortacii lui 
Moraru. în fruntea acestui „plu
ton de urmărire" se află acum 
Atodiresei. Dar nu atit egala- 
rea unei performanțe cit roade
le acestei întreceri interesează 
în primul rind. Pînă acum mi
nereul extras în plus înseamnă 
pentru exploatarea de la Leșu 
Ursului un avans de 87 de zile. 
De unde se vede că angajamen
tul minerilor de aici de a în
cheia cincinalul în 4 ani și 5 
luni este în curs de materiali
zare.
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR, SPIRITUL CULTURII DL MASA
N-aî nevoie de prea mult timp 

ca să-ți dai seama de cîteva tră
sături tipice ale formulei sub 
care se prezintă astăzi ideea de 
tehnic-club la Pitești. în primul 
rind se percepe o taxă de in
trare ca să poți pătrunde intr-un 
locaj fastuos, cu mochetă verde 
de jos pînă sus. cu orgă de lu
mini. practicabile din plastic 
portocaliu și, la subsol, înghe
suite. cenușăresele — cercurile 
de electronică aplicată, de cea
sornicărie și mecanică fină, de 
aeromodelism și pavomodelism. 
Opinia cadrelor metodice este 
că accesul plătit in club, fie cu 
bilet cumpărat la poartă, fie pe 
bază de abonament anual repre
zintă obstacolul cel mai serios 
în calea dobindirit unei popu
larități largi. în situația aceasta, 
intersul pentru activitatea de la 
Tehnic-Club. ni s-a spus, scade. 
Al cui interes și pentru care 
activitate, ne-am intrebat noi ? 
Iată chestiunea care pretinde un 
răspuns deschis și corect pen
tru stabilirea adevărului.

Să pornim de la o investigație 
statistică sumară. Piteștiul este 
posesorul unei platforme care 
asociază întreprinderi economice 
cu profile aparținind celor mai 
diverse ramuri. Oricine. își poa
te da seama nu numai cit este 
de variat aici nomenclatorul pro
fesional ci și că la registru] o- 
cupațiilor oarecum tradiționale 
se asociază cele indispensabile, 
astăzi, procesului modern de 
producție.

Creșterea gradului general de 
calificare si cultură reprezintă, 
indiscutabil, un factor de omo
genizare colectivă, profitabil 
pentru un așezămînt educativ 
de tipul celui din Pitești. Vom 
mai preciza. în încheiere, că e- 
xistă un accentuat echilibru al 
proporțiilor intre diferitele ca
tegorii de vîrste ale tinerilor 
ceea ce implică, evident 
necesitatea sporirii nivelului 
calitativ al dialogului cu . ma
rea majoritate a acestora. 
Adeziunea zecilor de mii de ti
neri din Pitești la un număr 
oarecare de preocupări prefe
rate, adevăr verificat statistic, 
trebuie să cunoască facilitări 
permanente prin reacții „la zi“ 
dictate de cunoașterea aspecte
lor particulare ale intereselor 
,.la zi“. Pot fi probate astfel 
de reacții de către Tehnic-Clup?

Să presupunem că am avea 
pasiunea chimiei. Ne imbie cu 
ceva Tehnic Clubul ? Din pă
cate. luni de zile dorințelor 
noastre nu li se oferă un răs
puns satisfăcător.

Mă rog, se prea poate ca 
Iuerind la Combinatul petrochi
mic să ne aflăm în culpa unei 
pasiuni unilaterale, totuși, soli
citarea vine din partea unor ca
tegorii profesionale înrudite re- 
prezentînd aproximativ a zecea 
parte din numărul total al tine
rilor angajați din oraș.

Dar dacă interesului nostru 
profesional nu-i rezervă prea 
mult, atunci cui și ce anume o- 
feră Tehnic-Clubul ? Tehnic- 
Clubul pune la dispoziția ama
torilor un videomat. Cartușele 
eu diapozitive (0.50 lei viziona
rea unui cartuș) cuprind ex
cursii fotografice sau ilustrări 
de popularizare pe domenii — 
istorie, științele naturii, artă, 
probleme sociale. Amatorii sint, 
însă, foarte rari pentru că teh
nica videomatului nu asigură o 
calitate convenabilă imaginii. 
Tehnic-Clubul mai dispune de o 
fonotecă cu 8 fotolii individuale 
de audiție. La o medie lunară 
de peste 400 de iubitori ai mu- -

zicii imprimată pe discuri sau 
pe benzi magnetice (2 lei ora de 
audiție), 90 la sută preferă mu
zica ușoară. Afecțiunea pentru 
melodia de consum este, in u- 
nele perioade, chiar mai mare. 
Fonoteca dispune, totuși, de un 
repertoriu distins de muzică in
strumentală, vocală, simfonică, 
de teatru și poezie, alcătuit cu 
grijă, pentru toate gusturile. în 
rest, poți învăța cum se joacă 
bridge ; poți urmări filme tu-

strucții hidroenergetice pe Ar
geș, dinamismul politicii ex
terne a României etc.), la cite 
o seară de poezie ; poți asista 
la conferințele „tehnoramei44 
— ritmul lor e determinat 
de interesul cercurilor teh- 
nico-aplicative (plătite). su
biectele acestor agende tehnice 
urmînd, îndeaproape, necesitățile 
progreselor teoretice ale celor ce 
urmează mai cu seamă cursurile 
de electronică aplicată. De aici

TEHNIC CLUB - PITEȘTI

SI TOTUȘI, 
UNDE S-A ASCUNS 

TEHNICA ?
ristice (acvariumul natural din 
Madagascar, Marsilia, pachebo
tul „France14. țărmurile Corsicei), 
sau de documentare diversă 
(despre modernizarea mijloace
lor de transport și avionul su
personic „Concorde14, vestigii 
romane din Provence etc) ; poți 
lua parte la manifestările clu
bului Artis44 (cuprinzind pre
zentări de pictori, școli și cu
rente muzicale, trasee turistice 
externe și, din cînd în cînd, 
monumente de arhitectură etc.), 
la cite un simpozion ocazional 
de informare generală (con-

și rarefierea subiectelor de con
sultații de altă natură. Totuși, 
„tehnoramele* 4 rămin, deocam
dată, singurele gazde consecven
te ale unei problematici mai a- 
propiate de profilul ca atare al 
instituției. Pentru că, în rest, 
neînțelegerea caracterului prac
tic al activității tehnice a născut 
un hibrid care se visează bun la 
toate. Atributul autocritic a fost 
formulat mai intii de către to
varășii Emil PLAPCEANU și 
Nicolae GHEORGHIU, primul 
director, celălalt metodist al

Tehnic-Clubului din Pitești. Așa 
se și explică faptul că necunos- 
cind datele profesionale carac
teristice pentru publicul său, ne
interesat să le afle, pornind de 
la o zestre informativă redusă, 
Tehnic-Clubul s-a înscris pe tra
iectoria unui dilentantism ris
cant.

Absența oricărui sistem știin
țific, oricărei structuri viabile 
de adecvare a obiectivelor sale 
la interesele categoriilor profe
sionale interesate în noutatea 
tehnică, preluarea, tale quale, a 
metodologii lor intr-o instituție 
de promovare a culturii tehnice, 
consacrarea unui rol de prim 
plan muzicii ușoare, biliardului, 
propagandei turistice sau chiar 
artelor duce inevitabil la limi
tarea cîmpului de influență. Pu
blicul actual al Tehnic-Clubului 
este, intr-o proporție copleșitoa
re, alcătuit din elevi (150 Iei 
abonamentul anual) doritori in 
special să-și asigure deconecta
rea cu diverse șlagăre le modă.

Tovarășa Alexandrina IONES- 
CU, secretară a Comitetului jude
țean Argeș al U.T.C.. ne vorbea 
cu amărăciune de refuzul mul
tor întreprinderi productive d’m 
Pitești de a întinde o mină_ de 
ajutor Tehnic-Clubului. Fără a 
pune la îndoială adevărul aces
tor afirmații, trebuie să măr
turisim că o mai veche expe
riență a noastră în stabilirea 
unei colaborări ca aceea la care 
se aspiră acum la Pitești. ne\ 
demonstrat cit de important este 
să poți desfășura. în fața celui 
care te poate sprijini, nu pur 
și simplu cereri lipsite de aco
perire ci, odată cu ele. argu
mentele capabile să probeze ca
racterul echitabil al schimbului, 
tiparul precis în care acesta își 
va ocupa locul, scadența viitoare 
favorabilă în mod direct parte
nerului.

Din păcate, astăzi, Tehnic-Clu
bul nu este în măsură să se an
gajeze la așa ceva și ca să o 
poată face, el trebuie să-și re
găsească obiectivele fundamen
tale undeva, foarte aproape de 
începutul ipotetic al drumului 
său, acolo unde le-a părăsit.

MIRCEA TACC1U

Călușarii din Vîlcea.

Foto : EM. TÎNJALÂ

și 
creativitate
Recent apărută in Editura 

științifică, cartea Anetei Bu
suioc, „Politicul și conducerea 
societății" relevă faptul că 
perspectiva filozofică este 
necesară atît sub raport teo
retic cit și sub cel metodolo
gic pentru cercetarea, orga
nizarea și conducerea activi
tății politice concrete. Exami- 
nînd politica ca o determina
re ce ține de însăși existen
ța oamenilor, începind cu o 
anumită treaptă a societății 
și mai ales în cea contem
porană, autoarea face o ana
liză științifică, avînd in ve
dere funcția politicului, a 
conducerii societății în an
samblul ei, din cadrul siste
melor sociale existente in 
prezent și in viitorul previ
zibil (de pînă la sfirșitul a- 
cestui mileniu).

Trebuie precizat că lu
crarea capătă un caracter a- 
tractiv tocmai prin faptul că 
autoarea examinează. într-o 
confruntare critică cu teore
ticienii occidentali nemar- 
xiști, în perspectivă filozofi
că, semnificația politicului, a 
conducerii sistemelor sociale 
moderne. Cartea reliefează 
rolul politicului în viața șl 
activitatea omului contempo
ran : cititorul întîlnește In 
paginile sale explicații pri
vind semnificația metodolo
gică a categoriei de politic 
in proiectarea și realizarea 
procesului de dezvoltare 
multilaterală a societății so
cialiste în România. Relevînd 
rolul conducător al partidului 
și folosirea plenară a științei 
în acțiunile politice — lu
crarea „Politicul și conduce
rea societății44 demonstrează 
modul în care democrația so
cialistă își dezvăluie semni
ficația umanistă de stimulare 
a- creativității, de activare și 
mobilizare a tuturor poten
telor sistemului social socia
list, ale națiunii socialiste 
și ale individului pentru 
crearea condițiilor de făuri
re a socialismului și comu
nismului.

IOAN VOICU

*) Aneta Busuioc : ..Poli
ticul și conducerea societă
ții14

POTRIVIT
OMUL

(Urmare din pag. I)

nucleara sau în calculul cibernetic, ci chiar și atunci cînd e 
vorba de stabilirea aptitudinilor pentru profesii ca acelea 
de strungar, cazangiu, operator chimist etc., profesii mai 
mult sau mai puțin obișnuite, dar de care depinde, în ultimă 
instanță, realizarea vastului program de dezvoltare econo
mică și socială a țării.

Am văzut, de curînd, un laborator de psihologie 
funcționează de cîțiva ani 
mic, un laborator a cărui 
părtașă la materializarea, 
frelor de plan înscrise în 
secțiilor de producție, un 
mecanism grandios, un organ viu și viabil, și nu o grefă 
pe care timpul ar putea-o respinge. Laboratorul acesta, 
specialiștii care i-au dat viață și-au pus, antrenînd treptat si 
conducerea întreprinderii, nu numai problema numărului de 
vagoane, încărcate cu prețioasele produse chimice, care ies 
zilnic pe porțile combinqtului. Ei și-au pus, inainte de toate, 
problema încadrării fiecărui loc de muncă cu oameni care 
- probat prin mijloace meticulos științifice - sînt în mă
sură să satisfacă în cel mai înalt grad cerințele de exploa
tare ale diverselor instalații, să răspundă cit 
cesităților de supraveghere a complicatelor 
nologi.ee.

Indrumînd către fiecare loc de muncă nou 
care ou însușiri certe pentru a-l ocupa, selectind, pentru 
școlile profesionale din subordine, tinerii cu calitățile cele 
mai proprii meseriilor pe care vor să le practice, punînd, 
intr-un fel sau altul, pe fiecare dintre salariații combinatu
lui în situația de a-și cheltui, cit mai folositor, zestrea lor 
de aptitudini, specialiștii laboratorului de psihologie de
monstrează, cu realizări meritorii, virtuțile unei științe deve
nită, ca toate științele, factor activ de producție.

In mod firesc, „omul potrivit la locul potrivit" începe să nu 
mai fie astăzi numai un proverb înțelept, așa cum sînt în
deobște proverbele, ci și un principiu ferm care se extinde, 
cu mijloacele științei, la .scara întregii țări, permițînd valo
rificarea, la parametrii superiori; a energiilor creatoare ale 
fiecărui membru al societății noastre.

,care 
pe lingă un mare combinat chi- 
activitate a devenit de pe acum 
cu un ceas mai devreme, a ci- 
palmaresul demn de invidie al 

laborator pe deplin integrat unui

mai exact ne- 
procese teh-

creat oamenii

(Urmare din pag. I)
IX-a la liceu și e ea însăși ute- 
cistă de vreo doi ani. Sigur că 
e plăcut ca. totuși, tinerii să te 
numere printre ei.

— Ce argumente au ?
— Eu știu ? Poate unde sint 

prietenă cu multe din tinerele 
care se angajează la noi. poate 
pentru că le încurajez citeodată, 
cind dau de greu. Sau poate 
pentru că am obiceiul să merg 
pe la acțiunile uteciștilor. deși 
nu-mi văd capul de treabă. Dar 
simt că nu aș putea face altfel.

— De ce ? V-ați gindit. v-ați 
întrebat de ce ?

— Cred că noi. cei care înce
pem să încărunțim, trebuie să 
păstrăm tot timpul legătura cu 
cei tineri. E o condiție ca să 
fini în pas cu ei, să-i înțelegem 
și să ne facem înțeleși.

— Numai atît ?
— Mai este și altceva. Parti

dul ne cere să fim tineri, să 
muncim tinerește, să gindim ti
nerește. Pentru asta e nevoie, 
citeodată. să-ți realimentezi 
„bateriile44 cu prospețimea, cu 
voioși» tinerilor, cu entuziasmul 
lor.

— Deci, tinerii vă sint de fo
los...

—- Dacă am cintări așa. sigur 
ne sint mai de folos uneori de- 
cit le sîntem noi lor. Noi Ie 
oferim experiența noastră, pri
ceperea noastră — și uneori ce 
știm noi, mai ales in meserie, 
poate să fie pentru ei deja 
vechi, neinteresant. Pe cînd ei 
ne dau curajul să ne privim 
vîrsta. Ne obligă să ne perfec
ționăm ca să nu ne lăsăm de
pășiți. Ne îndeamnă să ne pu
nem întrebări care ne-au scăpat 
din vedere. De aceea mă mîn- 
dresc că sint socotită, cum spu
neați ? ’

— O fată săritoare.
— Da, o fată săritoare...

SARBATOARE DIN MERS

■ — Cu cîteva zile în urmă ați 
împlinit 20 de ani de muncă. 
V-au sărbătorit colegii ?

— Nu. Știu că spun ceva o- 
bisnuit. dar noi avem plan, nu 
prea ne dă timpul, pe dinafară, 
așa că sărbătorim asemenea 
date numai nrin muncă.

— Și. practic, cum ati sărbă
torit-o acum ?

— Sinwlu. In ziua aceea lot 
ce-am țesut a fost de calitatea 
I-a.
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DE CUL TURĂ

SAPTAMINA MUZEULUI LITERATURII ROMANE"

UN VERITABIL

Cu puțin timp în urmă s-a 
desfășurat „Săptămîna Mu
zeului Literaturii Române" 
acțiune organizată în preaj
ma datei nașterii fondatoru
lui muzeului, regretatul cri
tic și istoric literar Dumitru 
Panaitescu-Perpessicius. A- 
ceasta a fost a doua ediție, 
prima desfășurîndu-se anul 
trecut, odată cu sărbătorirea 
celor 15 ani de existență ai 
muzeului. Dacă acțiunea pre
cedentă a rămas în conștiința 
participanților în primul rînd 
prin înființarea „Asociației 
Perpessicius" și prin acorda
rea premiului „Manuscrip- 
tum" pentru cea mai bună 
ediție critică din anul res
pectiv, acțiunea prezentă a 
luat proporțiile unui verita
bil act de cultură.

După consumarea momen
tului final de la Băbeni-Vîl- 
cea o retrospectivă permite a 
se evidenția, mult mai lucid 
și riguros în același timp, 
semnificația celor mai im
portante momente ale ac
țiunii. Prima remarcă ține, 
dincolo de amploarea dez
baterilor cuprinse pe par
cursul cehr 7 zile, de ca
racterul cuprinzător, complex 
pe care l-au cunoscut. Mu
zeul este al literaturii ro
mâne. Cuvintele de pe fron
tispiciu i-ar fi putut încor
seta pe organizatori în gra
nițele strimte ale unor acțiuni 
cu specific pur literar. Dar, 
și acesta este unul din marile 
lor merite, s-a avut în vedere, 
lucru pe deplin reușit, pre
zentarea tuturor artelor în 
interferența dintre ele.

Literatura și-a făcut simțit

ecoul prin două manifestări 
legate de viața și opera lui 
Tudor Arghezi și Ion Barbu. 
Particularitatea lor a consti
tuita modalitatea specifică 
de desfășurare. Prezența unor 
personalități marcante ale 
culturii, a unor scriitori și 
critici de prestigiu, precum și 
a celoi care i-au cunoscut în
deaproape, au imprimat acți
unilor consistență și nebănui
tă valoare. Pentru că rigidi
tatea studiului de bibliotecă 
a fost înlocuită în felul a- 
cesta cu evocarea caldă, iar 
traiectoria biografică de ma
nual, cu amănuntele deseori 
semnificative atît pentru cei 
ce studiază personalitățile în 
cauză, cit și pentru marele 
public.

Actrița Silvia Popovici, 
tr-un recital extraordinar, 
regie proprie, susținut 
sala Studio a Teatrului „l.L. 
Caragiale", a întregit, am pu
tea spune, manifestările ți- 
nînd de sfera proprie litera
turii. In cuvîntul introductiv 
al recitalului, criticul și isto
ricul literar Șerban Ciocules- 
cu a pledat pentru teatru, 
considerațiile criticului s-au 
reflectat în excelentele inter
pretări ale Silviei Popovici din 
piesele „Orfeu în infern", 
„Hamlet", „Coana Chirița", 
„Romeo și Julieta" etc.

„Filmul și literatura" — 
dezbatere organizată în cola
borare cu revista „Cinema", 
prezidată de criticul D.I. Su- 
chiariu — a reliefat cu preg
nanță intimitatea relației din
tre aceste două modalități

în- 
în 
în

specifice de reflectare artis
tică a realității. Iar retrospec
tiva „Portrete ale unor scrii
tori" a Miliței Petrașcu a 
constituit omagiul artelor 
plastice adus literaturii. N-au 
fost excluse, de asemenea, 
nici acțiunile cu participa
rea muzicii și folclorului, pre
cum și spectacolele de poezie 
română clasică și contempo
rană. Încă o dată în cadrul 
lor rapsodul Tudor Gheorgh? 
a făcut dovada remarcabilu
lui său talent, seriozității și 
consecvenței artistice care-l 
caracterizează. Actul final, 
așa cum aminteam mai înain
te, l-a constituit colocviul 
despre „Folclorul ți poezia 
modernă" desfășurat la Bă- 
beni-Vîloea, precum și spec
tacolele susținute cu a- 
ceasta ocazie de formația 
„Păstorii din Carpați.

Prin numărul considerabil 
de acțiuni, printr-o partici
pare numeroasă „Săptămina 
Muzeului Literaturii Române1* 
a luat amploarea și dimensiu
nile unui autentic și intere
sant act de cultură. Renunța-, 
rea la festivism, la regia 
spectacolului de interior au 
creat învelișul necesav unei 
accesibile și valoroase mani
festări culturale. Desigur, re-> 
vista „Manuscriptum" ar rea-*  
liza un act deosebit de util, 
dacă ar publica în paginile 
ei chestiuni legate de mo
mentele esențiale ale eveni
mentului, venind astfel în în- 
tîmpinarea dorinței celor ce 
n-au putut fi martorii aces
tei prestigioase ediții.

DUMITRU ION DINCĂ

cei cu care corhănim brazii. A- 
dică îi cărăm din locul unde se 
taie spre funicular sau tractoa
re". Explicația e replica Ia pri
vările mele ce trădează necu
noașterea in materie. „Băiatul 
aista, Petru Ilaș. e in practică. 
A terminat școala de mecaniza
tori forestieri. E de pe la Ră
dăuți de tel. Tot om al pădurii, 
de-al nostru. Băiat bun. îl o- 
prim aici dacă o vrea44. „U.P.-8 
este cea mai grea exploatare. A, 
nu știți ce înseamnă U.P.-8. Uni
tatea de producție numărul 8. 
Și e grea pentru că n-ai dom’le, 
pe unde să scoți brazii ! Trebuie 
sâ-i cari cu țapina, cu animale
le. Șase perechi de cai avem 
noi. Se chinuie bieții prin șiștu- 
rile aistea pietroase. în fiecare 
zi. Ar trebui să-i ținem numai 
pe ovăz. Iarna e mai ușor că pe 
zăpadă alunecă bradul, se pot 
duce la vale. Iți pică plocon 
drept la locul de apropiere. 
Chiar dacă se mai oprește prin 
vreun colț îi dai un brînci cu 
țapina și gata. O ia iar la goa
nă". „N-aveți dumneavoastră

că e sfirșit de trimestru și vrem 
să ne mărim depășirea de 1000 
metri cubi care o avem pină a- 
cum, 110 la sută am făcut pla
nul. ca să știți și asta, zic că 
dacă aveam o leacă jie răgaz vă 
arătam cum stau păstrăvii sub 
pietre. Trebuie să ai răbdare 
multă, ce mai ! Ca domnul Sa- 
doveanu. Nu, nu l-am cunoscut. 
N-am avut norocul. L-am vă
zut cum pescuia dar n-am stat 
de vorba cu el așa... așezat. Ceea 
ce se cheamă că nu l-am cu
noscut. așa-i ? Dar i-am citit 
toate cărțile. O parte. Mai~ toți 
băieții ăștia tineri citesc cărțile 
lui Sadoveanu, seara, la cabană44.

Și-așa ajungem la piatră bă- 
diei Gh^lase. Un colț de stîncă 
înalt, rămas stingher in mijlo
cul văii.

— Așezați-vă și priviți-o în 
tihnă -r- ne îndeamnă omul pă
durii. Și de-abia după cîteva 
minute zice : Așa că-i măreață ? 
Asta înseamnă multe. Trebuie 
să știi să le vezi. Eu le știu pen
tru că am petrecut multe cea
suri aici. Ultima dată le-am 
spus la niște ingineri vietnamezi

— Bine, dar asta e ceva nor
mal.

— E adevărat că e normal, 
doar asta-i datoria noastră. Dar 
practic e greu, e foarte greu ca 
in fiecare zi absolut toată țesă
tura să iasă de cea mai bună 
calitate. Citeodată mai greșesc 
chiar și mașinile, uneori ne pă
călește firul, se intimplă să mai 
scăpăm și noi din atenție o bu
cată de pinză cu defecte...

— Adică un rebut ?
— Un fel de rebut. De fapt, 

o pinză de calitate mai slabă, 
cu defecte, uneori, aproape de 
neobservat, chiar pentru un cu-

RITMUL Șl AMBIȚIA

— Spuneți-mi. de c.e credeți 
că ați primit titlul de Erou al 
Muncii Socialiste ?

Trandafira Fabricantu este o 
femeie modestă. Iată de ce în
trebării de mai sus — trâdind 
lipsa de tact a reporterului — 
a refuzat să-i răspundă.

Răspunsul l-am adunat eu, 
de la tovarășii ei de muncă, de 
la tovarășii de organizație ai 
comunistei de la „Țesătura44;

O întreprindere fruntașă cum 
e întreprinderea ieșeană are, 
firește, nenumărați’ muncitori de

AL CINCILEA 
ECU A TOR

noscător. Dar, totuși, defectele 
există și pinza scade în valoare. 
Eu, una, caut să am cit mai 
rar așa ceva pe răboj. Adică 
să am cit mai multe „sărbători41 
posibile. Oricum. în fiecare lună 
din ’73 am dat cu 12 la suta mai 
multă pinză de calitatea întâi 
decit aveam planificat. Cam 
așa-i cu sărbătorirea.

— Iertati-mă că insist asupra 
calității. Este chiar imposibil să 
se producă numai de calitatea 
I-a ?

— Pinza. produsul nostru este 
un produs finit. Dacă ar depin
de numai de țesătoare, poate că 
unele ar reuși. încordîndu-și a- 
tenția. să producă numai de 
prima calitate. Dar asta ar în
semna ca firul să fie absolut 
uniform, ceea ce nu prea se in
timplă. ar însemna ca și mași
nile să funcționeze perfect, ceea 
ce iarăși nu prea se intimplă. 
Ceea ce putem noi este să mic
șorăm cit mai mult numărul 
țesăturilor de calitate mai slabă, 
să ne apropiem cu calitatea cea 
mai bună de procentul cel mare, 
de sută la sută...

valoare, foarte multe cadre ca
pabile. Trandafira Fabricantu 
s-a distins în compania acestor 
piscuri ale hărniciei și pricepe
rii profesionale prin știința or
ganizării timpului, prin iscu
sința cu care își planifică fie
care operație, prin ambiția cu 
care se concentrează asupra ce
lor 12 războaie.

— Contează foarte mult rit
mul muncii. îmi spunea. Un 
ritm Pe care să-l calculezi di
nainte și pe care să nu-l pără
sești. orice s-ar intimplă. Să 
știi exact cite minute, cite fe
cunde faci intre un război și 
altul, să știi precis cit timp îți 
cere fiecare operație. Să-ți for
mezi reflexele pentru acele 
mișcări care sînt mai impor
tante. care se repetă mai d?s. 
Și să fii foarte, foarte atentă...

— întreprinderea numără și 
multe muncitoare tinere, abia 
venite din școli sau calificate 
chiar aici. Respectă și ele acest 
„regulament44 al bunului țesă
tor ?

— Cele mai multe, da. Pun 
interes în muncă, vor să ja de 
la noi tot ce Știm mai bine și

asta mă bucură tare mult. Sînt 
și ambițioase, vor să se ia la în
trecere. Și asta e bine, asta le 
face să invețe mai 'mult. Cîte- 
odată nu prea sint atente. A- 
tunci greșesc. Cu neatenția, cu 
oboseala e greu să lupți. Mai 
ales cind nu ai experiență.

— Vorbeați de interes și de 
ambiție. Am văzut că vă inte
resează tot ce e în jur. că mun
ciți cu interes, că vă gîndiți 
munca. Sinteți și ambițioasă ?

— Dacă e vorba de muncă, 
da. Altfel, nu cred...

— Nu vreți să fiți mai mult 
decit o simplă muncitoare ? în 
țesătorie nu poțjucra și maiștri 
femei ?

— Nu, asemenea ambiții nu 
am. Gindesc că ambiția nu poa
te rodi pe loc gol, că dacă îți 
pui in cap să faci ceva, să a- 
jungj intr-un punct, trebuie să 
socotești cu temei înainte de 
toate. Eu vreau să muncesc mai 
bine, să dau numai țesături din 
cele mai bune. Este o ambițe a 
mea, și știu sigur că pot să o 
îndeplinesc. Și zic că ar fi bine 
ca toți cei ce sînt ambițioși să 
vadă al cui interes îl vor îm
plini prin munca lor, să caute 
să fie de folos prin ambiția lor.

CARE IMI ESTE 
FAMILIA DINȚII ?

— Un titlu de erou al muncii 
este, de fapt,y o formă de a 
onora printr-un om un colectiv 
— cel în care muncește — și o 
familie — aceea care l-a for
mat. în ce vă privește, cum se 
leagă munca de obligațiile fa
miliale ?

— îmi iubesc întreprinderea. 
Pe oamenii cu care lucrez. 
După atît ia ani de lucru vă dați 
seama că mă simt ca intr-o 
adevărată familie.

Și cei de-acasă m-au ajutat 
și mă ajută încă. îmi creează 
condiții ca să pot munci bine, 
cind e nevoie, fie soțul meu., 
fie fata mă înlocuiesc în gospo
dărie. Citeodată mă uit la uce
nicele care vin să le învățăm 
meserie și parcă o văd pe fetița 
mea și îmi sînt cu atît mai 
dragi, mai cu seamă că mun
cesc fetele astea cu o rivnă 
extraordinară. Unele învață și 
liceul la *eral  și e tare greu, 
le simt, cit sînt de trudite și le 
respect pentru stăruința lor Ș» 
aș vrea să fac totul, tot ce de
pinde de mine lor să le fie 
bine și să izbutească în viață...

TARCAULUI
care făceau o lucrare de docto
rat în geologie, pe-aici, pe la 
noi. Acum vi spun și dumnea
voastră, așa... pe scurt : ..Piatra 
asta e țara noastră. România, 
iar brazii ăștia frumoși sîntem 
noi. românii. Asta înseamnă. 
Uitați-vă în jur. Au fost furtuni 
mari, au doborît toată pădurea 
de brazi dimprejur. Pe cei de 
pe piatra noastră nu. Știți, care
va să zică, ce înseamnă asta, că 
sinteți băieți tineri și deștepți44.

♦
Iustin Păvăleanu este unul din 

tinerii șefi de echipă din briga
da lui Neculai Ghelase. Unul 
din băieții tineri și deștepți care 
știu cum e piatra aceea, băieți 
care au împins spre vale, către 
fabricile de cherestea sau mo
bilă o mie de metri cubi de 
lemn în plus. Adică vreo 300 de 
brazi în plus. 300 de brazi dobo-, 
rîți, fasonați, corhăniți. Și aici, 
în această exploatare, are drep
tate maistrul Ghelase, corhăni- 
rea e foarte dificilă datorită 
locurilor foarte accidentate. Tre
buie să se lucreze cu cea mai 
mare atenție. Pericolele se află 
peste tot. Ca și Iustin Păvălea
nu. ceilalți băieți nu se vaită 
însă că e greu. Li se pare ceva 
firesc. Asia e meseria de foi co
lier. Doar ei și-au ales-o. nu i-a 
silit nimeni. Despre Dumitru 
Țupu se spune că e cel mai bun 
conducător de atelaj cu cai. Prin 
ce se deosebește el de alții ?

— E drept, toți lucrează bine, 
dar ol e mai priceput, duce 
brazi mai mulți la vale, are gri
jă de vite, le ține frumoase. Lui 
nu i s-a răsturnat niciodată 
vreun cal44.

Lucrurile sînt simple. Ca vor
ba acestor bărbați ai munților, 

. care înfruntă zilnic greul, peri
colul. De ce să te mai mire Mi
hai Cozma că adunările genera
le ale celor 160 de uteciști din 
unitatea de exploatare și in
dustrializare a lemnului Tarcău 
țin foarte puțin timp ? Recu
noști că se spune totul, pe scurt. 
Și ce e bine, și ce e rău. Gin- 
dește-te că flăcăii ăștia, acolo 
in pădure, sint doar cu gîndurile 
lor, și posibilele lor conversații 
sint tot tăcute, cu brazii, cu ce
rul, cu apele de izvor. în pri
măvară s-au angajat să dea 500 
metri cubi de lemn peste plan. 
Atît au spus. Și iată că acum, 
Grigore I. Andoneasa, Andrei 
N. Toader, Vasile Huian, Andrei 
N. Gheorghe, Dumitru Țupu, și 
ceilalți 60 de oameni din briga
dă au dat dublu față de cit au 
zis. Nu știu nici măcar să se 
laude cu rezultatele lor bune. 
Nu simt nevoia. Mulțumiți sint, 
fii sigur, dar nu-și spun bucuria 
decit greu și în cuvinte puține. 
Ar trebui să vii mai des pe la ei, 
aici în pădure, și să stai mai 
mult de vorbă. Ești doar secre
tarul organizației lor U.T.C. și 
poți afla multe lucruri, ți-o ga
rantez. Crezi că pentru Constan
tin Juncu, momentul acela cînd 
a fost primit în ripdurile comu
niștilor a trecut așa... ca o în- 
timplare oarecare ? De ce a- 
tunci cind l-am intrebat ciți ani 
are a spus mai intii ..acum două 
luni am fost primit în partid44 și 
de-abia după aceea a ziș și 
vîrsta ?

Mai sînt sfătoși oamenii Tar- 
căului ? Aici în pădure, la lu
cru nu sînt. Poate că la petre
ceri, poate că în ceasurile de 
noapte ale iernii. Trebuie să 
revin printre ei Așa ir»'-ani 
spus în timp ce coboram încet 
pe valea Taicăuiui pentru că m 
seara aceea și drumul și mun
ții. și casele presărate pe coas
te,, erau învăluite în ceața 
lăptoasă și curată. Ceață de 
seară, ceață de toamnă.

(Urmare din pag. 1)

înaintată de viață. Prin simpla 
transmitere de cunoștințe poli
tice nu s-ar putea influența 
sistematic modul de a gindi și 
de a acționa al tinerilor. Dim
potrivă. aceștia așteaptă dezba
terea și interpretarea faptelor, 
a problemelor cu care ei și or
ganizațiile U.T.C. se confruntă 
zi de zi. Captarea interesului 
tinerilor se realizează cind pro
pagandistul știe să țină seamă 
de trăsăturile psihologice spe
cifice tinereții, cum ar fi dina
mismul și dorința de confrun
tare, să facă apel la raționa
mente, dar și la sentimentele 
oamenilor.

— „A fi in actualitate", cum 
spuneți, presupune pentru pro
pagandist cunoașterea documen
telor de partid și de stat, a rea
lităților politice. Ce mijloace au 
propagandiștii pentru a fi la 
unison cu „pulsul44 activității 
tineretului și organizațiilor 
U.T.C. din sectorul 3 sau din 
întreprinderea unde lucrează ?

— Sint de amintit, în acest 
sens, instruirile ca și alte ;n- 
tîlniri cu activul comitetului 
U.T.C. de sector, cind li se fac 
cunoscute pe larg sarcinile și 
preocupările curente ale orga
nizațiilor U.T.C. Cu sprijinul

COMPETENȚA 
PROPAGAN 

DISTULUI 
cabinetului de partid, au la dis
poziție și o serie de materiale 
intuitive, iar membri ai corpu
lui propriu de lectori oferă 
consultații. Aș vrea să sub
liniez însă mai ales posibilită
țile nelimitate pe care le are 
propagandistul în măsura in 
care păstrează o permanentă 
legătură cu biroul organizației 
U.T.C., cu comitetul U.T.C. pa 
întreprindere (obligație recipro
că de altfel). în acest fel. pe 
lingă observațiile directe și 
concluziile rezultate din dia
logul cu tinerii, el are posibili
tatea de a cunoaște principalele 
aspecte ale vieții de organiza
ție, planul de acțiuni, obiecti
vele și stadiul îndeplinirii an
gajamentelor în cadrul întrece
rii ,.Tineretul — factor activ in 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen44. Mai ales pentru 
propagandiștii care nu mai 
uteciști și care din acest motiv 
au pierdut legătura directă cu 
atribuțiile șî competențele ac
tuale ale organizațiilor U.T.C.» 
întîlnirile periodice cu biroul 
U.T.C. sint absolut necesare 
înaintea fiecărei dezbateri.

Posibilități fiind nenumărate, 
depinde de pasiunea propagan
distului pentru această activita
te fructificarea lor in așa fel 
îneît să se realizeze o profundă 
legătură a învățămintuiui poli
tic U.T.C. cu realitățile activi
tății organizației de tineret, ai® 
fiecărui colectiv de tineri.

nologi.ee
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TELEGRAMĂ
Toiarățul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Socialiste RomSnia. a primit din 
partea primului ministru al Iranului. AMIR ABBAS HOVEYDA, 
următoarea telegramă :

Vă mulțumesc cordial pentru urările pe care ni legați adresat 
cu ocazia aniversării zilei de naștere a maiestății sale imperiale 
șahinșahul Aryamehr și va transmit cele mai bune urări pentru 

^prosperitatea și fericirea poporului român.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, Ștefan Voitec, a 
primit, luni dimineața, delegația 
Grupului brazilian din Uniunea 
interparlamentară, condusă de 
senatorul Paulo Francisco Tor
res, președintele Congresului 
Național și al Senatului din 
Brazilia, care face o vizită în 
țara noastră.

Luni, s-a înapoiat în Capita
lă tovarășul Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R.. care 
a reprezentat Partidul Comunist 
Român la Congresul de la 
Hamburg al Partidului Comunist 
German.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala in- 
dreptindu-se spre Oslo, o de
legație a U.A.S.C.R. formată 
din tovarășii Ioan Bari, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., Virgil Simion, re
dactor la revista- „Viața stu
dențească**  și Rodica Culcer, 
studentă, vicepreședintă a 
Consiliului asociației studen
ților comuniști de la Facul
tatea de limbi germanice a 
Universității București, care 
urmează să efectueze o vizi
tă in Norvegia, Suedia, Fin

landa și Danemarca la invi
tația uniunilor naționale ale 
studenților din aceste țări.

La plecare pe aeroportul 
Otopcni. delegația a fost sa
lutată de tovarășul Kalman 
Pusztai, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

ADKNĂRI festive CONSACRATE
CELEI DE-A 56-A ANIVERSĂRI

A MARII REVOLUȚII DIN OCTOMBRIE
în diferite localități din țară 

au continuat să aibă loc mani
festări consacrate celei de-a 
56-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

La adunarea festivă de la 
Flofești au luat cuvîntul ing. 
Ioan Dima, directorul între
prinderii chimice, și V. I Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. Vorbitorii 
au relevat importanța istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, succesele dobîndite 
de popoarele Uniunii Sovietice 
în înfăptuirea societății socialis
te dezvoltate și asigurarea con
dițiilor pentru construirea cu 
succes a comunismului. S-a 
subliniat evoluția continuu as
cendentă a relațiilor de priete
nie româno-sovietice, evidenți- 
indu-se însemnătatea deosebită 
a întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid

DIN PARTEA COMISIEI DE ORGANIZARE A 
FUNERALIILOR TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN DONCEA
Comisia pentru organizarea 

, funeraliilor tovarășului Con- 
T stantin Doncea comunică :

Sicriul cp corpul neînsu
flețit al tovarășului Constan
tin Doncea este depus la 
Clubul C.F.R. Grivița Roșie 
din Calea Griviței nr. 355.

Pentru a-și lua rămas bun.

ZGRAȚIE?
(Vrniarg din pag. I)

lui
în
de 

cânii- 
de

rțelăria electrică din Tîrgoviș- 
te care va topi exclusiv fier 
vechi. Atunci iarăși se va ajun
ge la un consum care va nece
sita mari eforturi in aprovizio
narea cu fier vechi.

Ce se intîmplă insă cu șpa
nul ? Va rămine in continuare 
într-o oarecare dizgrație ? în 
cțelărie este ocolit pentru că 
în stare afinată prelungește du
rata de încărcare și reduce 
greutatea șarjei. La furnale, de 
asemenea, nu poate fi folosit 
decit sfărimat. Deci, toată „fi
lozofia44 ar fi aceasta : să fie 
sfărimat și brichetat operativ 
chiar în întreprinderile produ
cătoare sau măcar în depozi
tele I.C.M. în aceste condiții el 
ar fi căutat ca plinea caldă 
pentru că eficiența utilizării 
ar crește considerabil.

I.a această oră. în bazele 
treprinderilor prelucrătoare 
metal se află stocată o 
tafe de circa 50 000 tone 
șpan. Alte 15 000 de tone (după 
cifra furnizată de I.C.M.) se 
află imobilizată in depozitele a- 
cestei întreprinderi speciali- / 
zată în colectarea metalelor 
vechi. O bună parte din aceas
tă cantitate zace în munții în
tinși pe zeci de hectare, 
7—8 ani de zile. Sînt ’ 
pentru care oțelarii au < 
eforturi mar' 
sate să se transforme în pier
deri ? Iată și citeva exemple de 
„harnici" strîngători : Uzina de 
vagoane Arad cu un stoc de 
3 GOO tone, U.M. Timișoara 5 000 
tone. Uzina de utilaj chimic 
Grivița roșie 1 000 tone. Uzina 
»,Vulcan" 1300 tone, Uzina „23

, de 
valori 
depus 

De ce sînt lă-

DECORĂRI
Luni a avut loc la Reghin o 

adunare festivă consacrată im- 
plinirii a 100 de ani de atestare 
documentară a întreprinderii de 
prelucrarea lemnului din locali
tate, la care au participat nu
meroși invitați.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, pentru contribuția deose
bită adusă în domeniul prelu
crării lemnului și pentru parti
ciparea activă a colectivului de 
salariați la opera de construc
ție socialistă în patria noastră, 
întreprinderii sărbătorite i-a 
fost conferit Ordinul Muncii 
clasa I. De asemenea, prin De
cret al Consiliului de Stat, pen
tru merite remarcabile in pro
ducție și activitate îndelungată 
in intreprindere, lăcătușul 7a- 
haria Gliga și maistrul Roman 
Boianciuc au primit înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste.

Alți 120 de muncitori, tehni
cieni și ingineri din unitate au 
fost distinși cu diferite ordine 
și medalii.

în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, cei distinși au fost fe
licitați de tovarășul Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Colectivul întreprinderii săr
bătorite a fost felicitat de to
varășii Iosif Banc, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean.

în încheierea adunării, cei 
piezsnți au adresat o telegrama 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

Brejn^v pentru continua întări
re a colaborării dintre partide
le, țările și popoarele noastre in 
interesul reciproc, al cauzei pă
cii și socialismului.

La adunarea festivă organiza
tă la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Cluj au vorbit 
Pavel Garofiță, secretar al Co
mitetului municipal de partid, și 
V. G. Dikusarov, conducătorul 
delegației Asociației de prie
tenie sovieto-română.

In cadrul celorlalte 
însemnătatea Marii _____ r._
Socialiste din Octombrie a fost 
evocată de Mihai Calotită. di
rectorul întreprinderii „Semă
nătoarea", ing. Nicolae Mari
nescu, directorul întreprinderii 
„Dîmbovița", V. P. Abîzov. con
silier al Ambasadei Uniunii So
vietice, și V. E. Statiev, repre
zentantul comercial al Ambasa
dei U.R.S.S. la București.

adunări. 
Revoluții

cetățenii au acces azi, marți 
6 noiembrie a.c., între orele 
9—14.

Mitingul de doliu are loc 
azi la ora 14.15 la Clubul 
C.F.R. Grivița Roșie. iar 
înhumarea in jurul orei 16 la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

cu 8 000 de tone ete. 
suferite sint greu de 

Mai intîi prin întirzie- 
* ‘ în

August" 
Pirderile 
calculat.
rea repunerii fierului vechi 
circuitul economic al metalului, 
apoi prin oxidare în depozite și 
scoaterea din folosință a unor 
mari suprafețe de teren. Uzi
nele mai pierd, de asemenea, 
cite 200 lei pe tona de șpan, 
dacă nu-1 livrează sfărîmat. In 
cazul U.M. Timișoara această 
pierdere este de un milion de 
lei.

— Problema e mai veche și 
în decursul anilor au fost în
cercate numeroase soluții — 
ne declară inginerul Tudor Nae, 
directorul general al I.C.M. Se 
pare că cea mai bună dintre 
ele a găsit-o un muncitor de la 
Uzina de tractoare din Brașov 
care a inventat o mașină de 
sfărîmat și brichetat șpanul. Ea 
a fost brevetată și considerată 
cea mai eficientă pe plan mon
dial. De altfel, se și folosește 
în mai toate țările industria
lizate. Cum era firesc muite 
întreprinderi de ale noastre au 
început să-și construiască 
menea instalații. Există 
30 de asemenea mașini in 
și 4 ale I.C.M.

— De ce așa puține ?
— Pentru că nu toate între

prinderile 
cuvenită 
amină de 
bricarea 
șpan deși 
tat. Dar nici cele existente 
sînt folosite. Ele ar trebui 
lucreze în trei schimburi 
aproape nici una nu se află în 
funcțiune mai mult de 8 ore pe 
zi. cu excepția celor din depo
zitele noastre.

ase- 
acum 
uzine

acordă importanța 
acestei probleme și 
la un an la altul fa- 
sfărîmătoarelor de 
sînt simplu de execu- 

nu 
să 

dar

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI A PRIMIT PE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE AL ISRAELULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, luni dimineața, pe 
ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban. care se 
află într-o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire a fost de față 
George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

Ministrul israelian de exter-
★ ★

Duminică noaptea a «O6it în 
Capitală ministrul afacerilor 
externe al Israelului. Abba 
Eban. care va face o vizită ofi
cială în tara noastră, la invita
ția ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ro
mânia.

în vizita sa In România. Abba 
Eban este însoțit de Shoshana 
Eban și funcționari superiori 
din M.A.E. al Israelului.

La aoaire. pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost întimpi- 
nat de George Macovescu. mi
nistrul afacerilor exteme« cu so
ția, Nicolae Ghenea. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de funcționari superiori din 
M.A.E.

Cu prilejițl vizitei, cei doi 
miniștri de externe vor avea 
un schimb de păreri în pro
bleme de interes comun. în spe
cial cu privire la situația din 
Orientul Apropiat.

*
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au început luni dimineață 
convorbirile oficiale intre mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Israelului, 
Abba Eban.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
CE ACȚIUNI, CE ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASĂ AȚI ORGANIZAT, LA SFÎRȘITUL 

ACESTEI SĂPTĂMlNI, PENTRU TINERII DIN SECTORUL DV. ?

O ÎNTREBARE
FĂRĂ RĂSPUNS

sector din 
în vedere 

muncii lor,

Investigațiile pe care le-am 
făcut, in repetate rinduri, in ul
tima vreme, în rîndurile tineri
lor, a spectatorilor, pe la bazele 
sportive, au avut rezultate deloc 
îmbucurătoare. Concluzia, de 
fiecare dată, a fost aceea că 
nu se organizează acțiuni și ac
tivități sportive care să cuprin
dă un număr mare de tineri, 
doritori să facă mișcare, din 
care cauză nici bazele sportive 
existente nu se valorifică sufi
cient. îndemnați de ideea des
coperirii unor explicații a aces
tor fenomene, sîmbătă am în
treprins un nou raid-anchetă, 
de data aceasta obiectivul nos
tru îndreptîndu-se asupra fac
torilor de primă răspundere, res
pectiv activiștii U.T.C., șefii 
sectorului sport de la Comite
tele U.T.C. de 
Capitală. Avind 
că prin natura 
pentru care sînt remunerați, 
ei trebuie să fie principalii
organizatori ai activității 
în acest domeniu, oamenii
de concepție și inițiativă, ne-am 
gîndit că, la întrebarea pe care 
le-am adresat-o sîmbătă dimi
neața : ce acțiuni sportive de 
masă se organizează astăzi, sîm
bătă și mîine, duminică. în sec
torul de care răspundeți ? —
sînt cei mai în măsură să răs
pundă. Așadar am făcut abstrac
ție de acțiunile obișnuite, ce au 
loc. la școli — ce-i drept și aici 
mult prea sporadic și prea pu
țin cuprinzătoare — și ai căror 
inițiatori și organizatori sjnt or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive din școală ; ne-am gin-

făcut o vi- 
din

Spre edificare am 
zită la Uzina „23 August*  
București. Pentru a rezolva spi
noasa problemă a șpanului con
ducerea uzinei a adoptat in lu
na iulie un plan de măsuri cu- 
prinzînd 29 de prevederi. Prin
tre altele se stabilise ca trei ma
șini de sfărîmat șpan (existente 
în inventarul uzinei dar defec
te) să fie reparate și montate 
în secțiile motor, mecanică și 
uzinaj-locomotive dar pină acum 
nici o mașină nu a pornit. Se 
hotărîse apoi ca la stația de 
sfărimat șpan să se introducă 
activitatea pe trei schimburi dar 
nici această măsură nu a fost 
respectată. Se mai stabilea o- 
bligația ca șpanul să fie sor
tat în secții pe mărci de oțeluri 
insă nu s-au creat condiții pen
tru aceasta. Inginerul Valeriu 
Ungureanu, șeful secției Uzinaj, 
ne spune că serviciu investiții 
a început cu doi ani în urmă 
o groapă de șpan la ieșirea din 
secția lor dar pe care nu au 
terminat-o nici acum.

— Chiar tovarășul director 
general ne-a asigurat că de la 
1 octombrie nu vor mai primi 
din secție, șpan nesfărimat 
ne spune maistrul Ion Popa de 
la baza de șarjare — dar ve
dem că nimic nu s-a schimbat, 
în Ioc să scadă, stocul nostru 
crește pentru că lunar ni se 
trimit circa 1 000 tone. Nu este 
o zi în care să lucrăm 
trebuie, n-avem ba una, 
alta, ne lipsesc mai ales 
latele de transport.

Așadar, planul de măsuri a 
rămas doar pe hîrtie iar șpa- 
nul continuă să îngreuneze ac
tivitatea în secții și să imobili
zeze mari fonduri bănești. 

ne a fost Însoțit de Yochanan 
Cohen, ambasadorul Israelului 
la București și de Yohanan Me- 
rcz, director în M.A.E. al Israe
lului.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție în cursul căreia s-a 
analizat stadiul relațiilor 
dintre România și Israel,
precum și actuala situație din 
Orientul Apropiat.

Convorbirea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială.

*
Cu acest prilej, s-a efectuat 

un schimb de păreri asupra si
tuației din Orientul Apropiat.

La convorbiri au participat 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Lu
cian Petre3cu și Gh. Săulescu, 
directori în M.A.E.

Din partea israeliană au fost 
prezenți Yochanan Cohen, am
basadorul Israelului la Bucu
rești, Yohanan Meroz și Avig
dor Dagan. directori în M.A.E. 
al Israelului.

★

în cursul dimineții de luni, 
ministrul afacerilor externe al 
Israelului a depus o coroană de 
Cori la Monumentul Eroilor 
luptei pentru libertatea poporu- * 
Iui și a patriei, pentru socialism.

*
După-amiază, ministrul afa

cerilor externe al Israelului, 
Abba Eban. împreună cu soția, 
Shoshana Eban, și celelalte per
soane oficiale din suita sa au 
făcut o vizită prin Capitală. în 
cursul acestei vizite, oaspeții au 
făcut un scurt popas la între
prinderea Tricodava. unde au 
luat cunoștință de activitatea a- 
cestei moderne întreprinderi 
bucureștene.

dit că dincolo de acestea, sînt 
activități pe care le organizează 
comitetele U.T.C. de sector și la 
care să participe toate catego
riile de tineri. VICTOR MÂ- 
CEAȘA, sectorul 1 : „Mai deo
sebit nu avem programat nimic. 
Am avut, miercuri — 31 octom
brie — o instruire cu activul 
din întreprinderi și școli pe pro
bleme de sport. Am stabilit un 
plan de măsuri..." Așadar, dis
cutăm problemele activității 
sportive, alcătuim planuri de 
măsuri, dar acțiuni concrete, de 
sport, educație fizică nu prea 
avem... Interlocutorul nostru 
ne-a indicat că am putea găsi 
unele activități, nu era chiar 
sigur, la liceele : M. Sadoveanu, 
I. L. Caragiale. Dr. Petru Gro
za... Cităm doar bazele care le 
stau la dispoziție : mai intîi 
cele din Parcul Herăstrău, a- 
parținînd Clubului sportiv mu
nicipal. apoi ia I.C.S.LM. pe str. 
Barbu Vâcărescu. Voința, C.P.B., 
Stadionul tineretului. Să vă mai 
spunem că toate aceste baze 
sportive au fost lipsite, sîmbătă 
și duminica, de afluența tinere
ții ? Același lucru la Sectorul 2, 
bazele sportive Electronica, Au
tomatica. Cutezătorii etc. n-au 
trăit animația unor ore sporti
ve pline. „Nu știu decit că as- 
stăzj parcă se organizează la 
baza sportivă Fundeni ceva în
treceri de tetratlon. în organiza
rea inspectoratului școlar, iar 
mîine fot acolo întreceri la pen
tatlonul atletic școlar" ne spune 
șeful sectorului sport, MARIAN 
DOBRE. La sectorul 3, lucrurile 
au decurs mai simplu : șeful sec
torului sport, NICOLAE VĂR- 
BANCIU, era plecat „intr-o ex
cursie pe Valea Prahovei, cu ac
tivul..." Nimeni n-a putut să ne 
spună dacă se organizează ac
țiuni sportive pentru cei 19 000 
de uteciștî și pentru elevii ce-

de V. RANGA

FOTOCRONICA ETAPEI

Pare paradoxal, dar Răducanu a avut mai puține probleme cu 
înaintarea arădanilor decit cu... propria apărare. Și drept argu

ment, iată-1 intr-un aprig duel cu... Niță.
Tănăsescu cu lata la propria poartă, gata-gata să-1 facă K.O. pe 
Suciu. Noroc că nu se șutează cu precizie, altfel era un autogol 

de toată frumusețea.

Citeva minute mai tirziu Ciocirlan va înscrie și studenții la un 
pas de infringere aspiră la o binemeritată vi torie.

cum

Sportul studențesc egalează... Așa s-a spulberat frumosul vis., 
do-o clină al Farului de a pleca acasă cu 2 puncte.

actualitatea PENTRU 
TINERET

PATRU MEDALII DE 
AUR

Vă prezentăm pe cei patru 
tineri participânți români la cel 
de al 8-lea festival internațional 
muzical „Katia Popova" din 
R.P. Bulgaria : pianistul Vlad 
Conta, sopranele Eugenia Mol- 
doveanu și Angela Nemeș și te
norul Constantin Zaharia. care 
au dobîndit cite o medalie de 
aur în semn de apreciere a ca
lităților lor muzicale-interpre- 
tative deosebite.

Vlad Conta, laureat al mai 
multor festivaluri din țară și al 
celui de la Taormina din anul 
1969, este acum student la Con
servatorul din Geneva. Activita
tea sa concertistică a început 
să prindă contur în țară și peste 
hotare, evoluția tînărului ar
tist în fiecare confruntare cu 
publicul și critica de specialita
te, soldîndu-se cu noi aprecieri 
de felul celor apărute nu de 
mult în ziarul FLENSBURGER 
TAGEBLATT, cu prilejul tur
neului său în R.F. Germania :

„...virtuozitatea sa pianistică 
și maturitatea spirituală, disci
plina și fantezia, s-au topit in
tr-un tot unitar ; nuanțe, înce- 
pînd de la cele mai delicate și 
pînă la cele mai ample și vigu
roase, au încadrat o bogăție re
marcabilă de sonorități com
plexe".

Eugenia Moldoveanu, este bi
necunoscută melomanilor din 
România, și cititorilor ziarului 
nostru, care a publicat un in
terviu cu această talentată re
prezentantă a genului liric în 
numărul din 11 iulie a.c., în 
urma cîștigării premiului I la

lor 37 de școli din sector. O 
altă surpriză ne așteaptă la sec
torul 4 : „Sint detașat — ne 
spune STAN MARCEL, șeful 
sectorului sport : sînt rupt com
plet de activitatea de la sector. avem organizat un concurg de 
Stau, aici, in spatele Policlinicii 
Vitan de dimineața, de Ia șap
te, pină se întunecă. Construim 
o bază sportivă tip Voinicelul. 
După cite bănuiesc, în sector 
trebuie să fie ceva pe la școli. 
Insă o acțiune sportivă de 
masă, mai grandioasă, cum am 
obișnuit noi lumea, nu ne-am 
propus..." Nu i-am găsit la lo
cul de muncă, într-o zi cînd ar 
fi trebuit să fie fierbere mare, 
cind ar fi trebuit să pună în 
mișcare planuri concrete de ac
țiune, să dea startul în între
ceri mobilizatoare, nici pe șefii 
sectorului sport de la sectoare
le 5, 7 și 8. NICOLAE STANES- 
CU (sectorul 5) era la Pădu
rea Pustnicu, „pentru măsură
tori în vederea organizării u- 
nui concurs de orientare turis
tică". Cit despre NICOLAE 
CIORANU, de la sectorul 8. nu 
știa nimeni unde este plecat și 
dacă pe linie de sport se orga
nizează ceva. „Sîntem în faza 
de pregătire cu cei de Ia clubul 
Progresul și tovarășii de la 
C.E.F.S. al sectorului — ne spu
ne DUMITRU DOBRE de la sec
torul 6 — a unui cros care va 
avea loc in decembrieț? !). Ur
mează să facem planul : pină la 
29 noiembrie — faza pe sector, 
la 9 decembrie — pe munici
piu. Nu știm dacă se desfășoa
ră competiții în școli. Dar cred 
câ se desfășoară..." într-un tir
ziu. duDă ce mai face investi
gații 
aflat
baz*  
Cupa 
volei". Responsabilul cu sportul 
de la Sectorul construcții, TU
DOR GIANGOȘ nu are, nici el,

(? !) : „Notați. am mai 
ceva : mîine. duminică, la 
Electromagnetica are Ioc 
textilistelor la handbal și 

concursul ,.M-me Butterfly" de 
la Nagasaki.

Angela Nemeș, solistă a Ope
rei Române d^n Cluj, a cucerit 
în acest an vii aplauze atit cu 
ocazia unor spectacole prezen
tate la Pisa și Livorno cit și in 
urma obținerii Medaliei de bronz 
și a Premiului pentru, cea mai 
bună interpretă a muzicii de ca
meră la cel de al 5-lea concurs 
internațional de Ia Sofia. Vocea 
sa caldă, frumoasă, pusă în va
loare de o interpretare plină 
de sensibilitate, i-au asigurat 
sopranei Angela Nemeș un loc 
de frunte printre cintăreții pre
zenți la acest festival.

Un alt cîntăreț clujean, Con
stantin Zaharia, s-a afirmat de 
curind in viața muzicală din 
orașul său. reușind, in ultimul 
timp, in cadrul unor turnee in 
Italia să impresioneze prin mu
zicalitate. timbru, vigoare a 
glasului și prezență scenică.

ILEANA MARIAN

EVENIMENT |

SIMPOZION 
STUDENȚESC IN 

DOMENIUL 
INFORMATICII

Consiliul U.A.S.C. din centrul 
universitar București a înscris 
in agenda inițiativelor sale un 
simpozion, desfășurat sîmbătă 
și duminică la sediul Politehni
cii. Acțiunea este inedită, sim
pozionul fiind consacrat infor
maticii în contextul revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne ; contribuția ei la dezvolta
rea economiei românești.

Astfel, timp de două zile am 
putut afla cum s-a concretizat 
inițiativa unor entuziaști stu- 

• • •

cu ce să ne spulbere impresia 
dezolantă, de-acum formată : 
„Mîine, duminică, avem un grup 

Mfle constructori — 180 — în ex
cursie pe Valea Prahovei. Mai
orientare turistică — la care 
participă 120 de tineri..." Dar 
ceilalți zece mii de uteciștî con
structori ce fac la acest sfirșit 
de săptămină ? „Nu avem cu 
ce ne lăuda, însă pe viitor vă 
informăm..." Că tot e vorba de 
tinerii constructori, mi-a venit 
în minte, imediat, imaginea ba
zei sportive Conștructorul (sec? 
torul 5) — întilnită zilele aces
tea — care se află într-o stare 
de degradare, o adevărată pa
ragină : bălării, porți rupte, gar
duri sparte, bolovani, gropi și 
praf au inundat gazonul. Dacă 
ar fi dat pe acolo tinerii con
structori iubitori de sport...

Prezentăm aceste aspecte, a- 
ceste realități — de fapt feno
mene de inactivitate vădită 
pentru că sînt caracteristice 
muncii unor activiști ai U.T.C., 
unor factori de răspundere. Ele 
explică de ce nu se face spori 
de masă pe măsura cerințelor 
actuale. Ia parametrii prevăzuți 
în Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu 
privire la educație fizică și 
sport. Dacă organizatorii acti
vității sportive de masă a tine
rilor — cel puțin în cazurile de 
față — nu știu prea bine ce se 
întimplă, 
nu știu 
cind n-ar fi domeniul de care 
se ocupă și de care răspund — 
atunci ce să mai credem ; ce să 
mai înțelegem ? Dacă am reușit 
să ilustrăm, să demonstrăm a- 
ceastă realitate poate că se va 
face ceva pentru a dispare 
inerția. 

nu fac mai nimic, 
mai nimic, ca și

VACILE CABULEA

denți din anul III al Facultății 
de automatică secția calculatoa
re și de la Facultatea de mate
matică, de a se constitui intr-un 
cerc de cercetare interdiscipli- 
nară, reușind să adune laolaltă 
ștudenți din aproape toate fa
cultățile bucureștene. să colabo
reze în realizarea unor lucrări 
de cercetare. Rodul muncii au 
fost, deocamdată, cele 34 lucrări 
susținute in cadrul simpozio
nului. multe dintre ele prezen- 
tind o deosebită importanță te
oretică. referenții oferind și e- 
ventualele 6Oluții de aplicare 
practice.

Discuțiile care au avut loc în 
jurul „mesei rotunde" organi
zate în cadrul simpozionului, au 
relevat solicitarea studenților 
de a primi sprijin efectiv din 
partea întreprinderilor acestea 
oferind cercului teme pe care 
să le rezolve prin angajament 
contractual și. asigurînd fina
lizarea cercetărilor prin apli
carea în producție.

Prezent la lucrările simpozio
nului, tovarășul Constantin Boș- 
tină. președinte al U.A.S.C.R. a 
apreciat manifestarea studen
țească, referindu-se la sprijinul 
pe care-1 va da în continuare 
U.A.S.C.R. materializării unor 
pasiuni autentice, incit studen
ții cercetători să trăiască sen
timentul că sînt utilL^produc- 
ției încă de pe băncile facultății. 
Acad. prof. Nicolae Teodorescu, 
considerindu-se colaborator al 
mai tinerilor săi discipoli din 
cercul care-și prezenta realiză
rile. a acceptat să patroneze 
activitatea științifică studen
țească în domeniul informaticii 
în cercul interdisciplinar care 
se află la început de drum. 
(L. A.)

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUVĂ

A Xll-A EDIȚIE
A „DINAMOVIADEI" 

LA VOLEI
In sala Dinamo din Capitală 

au început ieri întrecerile celei 
de-a 12-a ediții a ..Dinamovia- 
dei" de volei, competiție la care 
participă formații masculine și 
feminine din opt țări.

Iată primele rezultate înre
gistrate in cele două turnee : 
feminin : Dinamo (U.R.S.S.) — 
Dozsa (Ungaria) 3—1 ; Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) — Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia) 3—0 : Levski 
Spartak (Bulgaria) — Dynamo 
(R.D. Germană) 3—2 ; Dinamo 
(România) — Gwardia (Polo
nia) 3—0 : masculin : Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) — Gwardia 
(Polonia) 3—1 ; Dinamo (Româ
nia) — Dozsa (Ungaria) 3—1 ; 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 
Dinamo (U.R.S.S.) 3—0.

J

PRESA
COMENTEAZĂ
VICTORIA LUI 
ILIE NĂSTASE

Comentînd ' finala turneului 
internațional de tenis de la Pa
ris, disputată între românul IIie 
Năstase și americanul Stan 
Smith, corespondentul sportiv al 
agenției „France Presse" subli
niază comportarea bună a tenis- 
manului român, care a reușit să 
se revanșeze asupra eternului 
său rival. învins în ultimele 
partide susținute în „Cupa Da
vis", Năstase a dovedit că în 
momentul de față îi este supe
rior lui Smith. „Distilînd 
passing-shoturi și lovituri de re
ver imoecabile, etalindu-și toate 
calitățile sale tehnice. Ilie 
Năstase a fost sclipitor în ulti
mul set. Succesul său este pe 
deplin meritat, dar se poate 
spune că Smith, în momentul 
de față, nu mai este jucătorul 
de altădată". Cu această victo
rie. Năstase își consolidează 
poziția de fruntaș al clasamen
tului .^Marelui Premiu F.I.L.T.". 
pe care. in mod practic, nu-J 
mai poate pierde.

PENTRU
TIMPUL 

DV. LIBER 
^jrnema
MARȚI, C NOIEMBRIE 1®7>

DOI PE UN BALANSOAR : 
Gloria (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20.30) ; Modern (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; ÎS ; 18,15 ;
20.30) .

„100 DE LEI“ : Seala (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

OPERAȚIUNEA
MARCAT'*  : Capitol (OfiMF 9,39 ;
11.15 : 14 : 16,15 ; 18,30 ;^0,45).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Patria (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 : 21,15) ; București (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : M) ; Favorit 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 :
18.15 : 20,30).

BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL : Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) : 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.10 ; 21).

NUNTA : Central (orele 9,15 ; 
11.30: 15.45; 18: 18,15; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Doina (orele 12,15 ; 15,45 ; 19.15)
Program de desene animate (orele
9.45 : 11).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : Lumina (orele 9 : 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.30 : 20,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE î 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30) ; Miorița (orele 
9: 11,15; 13,30: 15,|5 ; 18; 20,15).

MAFIA ALBA : Excelsior (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 18 ; 11.15 ;
20.30) ; Melodia (orele 9 : 11,15;
13.30 : 16 : 18,30 ; 20,45).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI î 
înfrățirea (orele 15,30 : 18 : 20.15).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : 
Popular (orele 15,30 ; 19).

ADIO ARME : Timpuri Noi (o- 
rele 9,45 — 19 în continuare).

șapte ZILE : Progresul (orele 
16 : 18 : 20).

PARADISUL : Buzeștf (orele 
9 ; 11.15; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 18 ; 20,15).

ALBA CA ZAPADA SI CEI 
ȘAPTE PITICI : Flamura (ore’.e 
9; 11,15.: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CONSPIRAȚIA : Viitorul (ore- 
le 15,30: 10 : 20.13). 1

cu cărțile pe față : Volga 
(orele o : II.13 ; 13,30 ; 13,43 ; 18,13 ;
20.30) ; Tomis (orele 9 : 11,15;
13,30 : 15,45 ; 18.15 : 20,30).

VALTER APARA SARAJEVO î
Dacia (orele 9 : 12,30 ; 16 ; 19.15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
asupra CRĂIȚELOR : Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Arta (o- 
rele 15,30 : 18 : 20,15) ; Bucegi 
(orele 15,30 : 18 : 20,15).
cu toate acestea : Feren

tari (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).
Y—17 ACȚIONEAZĂ t Moșilor 

(orele 15.30 ; 18 ; 20,15).
LEGENDA NEGRULUI CHAR

LEY : Lira (orele 15.30 ; 18 :
20,15) ; Cotroceni (orele 13,30 ; 
18 : 20.15).

TU ȘI EU : Crîngașl (orele 15.30 ; 
18 : 20.15).

PISICA JUNGLEI : Unirea (ore
le 15.46 ; 18 : 20)15).

•STARE DE ASEDIU : Drumul 
Sării (orele 15.30 ; 18 : 20.15) : Giu- 
lesti (orele 15,30 : 18 ; 30.15).

O AFACERE PE CINSTE : Pa
cea (orele 15.30 ; 17.45 : 20) ; Fla
căra (orels 15.30: 17.45 : 20).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIUBULKA : Vitan (orele 16 ; 18 ; 
20).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ î 
Muncă (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Cos
mos (orele 15.50 : 18 : 20,ts).

DREPTUL DE a IUBI: Rahova 
(orele 15.36 ; 18 ; 20,15).

9.00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale ;
9,55 — Melodia zilei. „Dulce, Aul
ice Românie'*  de G. Grigoriu ; 
10,00 — Temina-club ; 11,00 —
Știință și tehnică : 11.10 — Pro
fil pe portativ. Joseph Schmidt ;
11,30 — Pentru prietenii magne
tofonului — muzică populară ; 
12,00 — Transmisiuni directe diin 
tară • 12,10 — Invitație In fonote
că : 12.55 — Melodia zilei ; 13,00
— închiderea emisiunii de dimi
neață ; 17,00 — Știrile după-a- 
mîezii ; 17,05 — Alo, Radio ! 
muzică ușoară la cererea ascultă*  
torilor : 18.00 — șapte zile, șapte 
arte. Teatru ; 18,10 — Opera
..Hughenoții" — fragmente ; 18.55
— Melodia zilei : 19,00 — în di
rect... de la Uzina de mase plas
tice București : 19,30 — Știri ;
19.35 — Casa de discuri Mercury : 
20.00 — Biografia unei capodope
re. Gioconda de Leonardo da 
Vinci ; 21,00 — Radio-super-top
— muzică populară ; 22.00 — Ra
diojurnal. Buletin meteorologie. 
Sport ; 22,30 — Melodia zilei ;
22.35 — Vedete ale muzicii ușoare :
23.15 — Poetica. Traian Iancu :
23,20 — Jazz-ul și instrumentele
sale ; 23,55 — 24 00 — Ultimele
știri. _ ' 

PROGRAMUL I

p.oo Teleșcoală : Album ; Arheo
logia submarină ; Fizică (anul III 
liceu) : Acțiunea cîmpului magiye- 
tic asupra particulelor electrizate 
în mișcare ; Extemporal la limba 
română. 10,00 Telex. 10,05 Revista 
literar-artistică TV. 10,45 Refrene 
muzicale. 11,00 Film serial : „în 
umbra lupilor". 12,00 Telejurnal.
16,30 — 17,00 Lumea copiilor. 17.30 
Curs de limbă germană. 18.00 Te
lex. 18,05 Artă plastică : Salonul 
republican de gravură, Cluj — 1973. 
18,20 Muzica. 18.55 Timp și ano
timp în agricultură. 19,10 Album 
coral. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an ho- 
tărîtor. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„La noi". 20,05 Reflector. 20,25 
Teatru TV : ..Dincolo de zare" de 
Eugen O’Neill. 22,35 — 24 de ore.
PROGRAMUL ii

20,00 Film serial : „Daktari". 
20,25 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanuiui. 20,45 Meridiane 
muzicale. 21.10 Telerama : . Poezea 
dansului". 21,35 Telex. 22.40 „Fîn- 
tîna turmelor" — ecranizare după 
piesa lui Lope de Vaga.

INVITAȚIE!
COMPLEXUL DE HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 

ambasador

vă invită începînd din 
1 riov. a.c. să vizitați noua 

sa unitate

„GOSPODINA"

deschisă în str. Gabroveni 
nr. 59. Preparatele sir.t 
realizate de maiștri bucă
tari și cofetari cu înalta 

calificare.i
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de peste hotare Cooperarea economică
element important al

• •
■ SESIUNEA securității europene

securității și cooperării u.

Luni, au c 
lucrările&aif 
a ConferWțe

europene
continuat la Geneva 
lei de-a doua faze 

_ ______ [ei pentru securitate
și cooperare în Europa. în sub- 
roși vorbitori au subliniat, in 
ceput examinarea principiului 
integrității teritoriale. Nume
roși vorbitori au subliniat, in 
cuvîntul lor, necesitatea de a se 
exclude atît actele de folosire a 
forței cit și orice alte forme de 
încălcare a integrității terito
riale a statelor.

In organul special
— prezidat, conform 
lui rotației, de șeful 
române, ambasadorul
Lipatti, — a fost reluată exa
minarea proiectului elvețian 
privind instituirea unui sistem 
'european de reglementare paș
nică a diferendelor.

In ceea ce privește cooperarea 
în domeniile economice au fost 
examinate unele propuneri pri
vind proiecte economice de in
teres comun, mediul înconjură
tor și formarea de personal teh
nic de specialitate.
Problema proiectelor economice 
de interes comun preocupă in
tr-un înalt grad participanții 
care, în intervențiile pronunța
te, s-au referit la aspectele

de lucru 
principiu- 
deljegației 
Valentin

tehnice, financiar și juridice ale 
acestora. Luind cuvîntul pe a- 
ceastă temă, delegatul român 
Niță Constantin a insistat a- 
supra necesității ca. in defini
rea și realizarea proiectelor de 
interes comun să se țină seama 
de interesele și preocupările 
specifice ale țărilor mici și mij
locii, cu un potențial economic 
și financiar mai redus. Eviden
țiind rolul important al științei 
si tehnicii modeme in dezvolta
rea națiunilor, delegatul român 
a subliniat că de tehnicile si 
metodele ce vor fi*  folosite la 
realizarea unor astfel de pro
iecte trebui? să beneficieze toa
te țările interesate. pe baza 
unor forme de cooperare a- 
van ta joase.

în subcomisia pentru coope
rarea în alte domenii economi
ce a început examinarea pro
blemei formarii de cadre 
pentru diferite sectoare ale 
activității economice, care a 
test inclusă in mandatul fa
zei a n-a a Cocfesinței la pro
punerea Ro

în subcomisia pentru contacte 
umane s-au discutat, in conti
nuare, probleme ale dezvoltării 
legăturilor tineretului din dife
rite țări

eco:
mam

ieL

Hm

Moscovă

încă înainte
care ne este fami
liară
de a păși pe stră
zile ei. în Piața 
Roșie, orologiul din 

Turnul Spasski măsoară neobo
sit timpul care se scurge, dar 
istoria stăruie între zidurile ce 
poartă încărcătura secolelor. Pe 
pietrele din piața aceasta, co
pleșitoare în ^2. X
însoțesc 
chizînd 
pocilcr.
lui le-am
Soarele acestor locuri le-șubli- 
niază trăinicia. Zăpada le dă. 
însă, un farmec aparte, propriu. 
M-am plimbat prin Piața Rosie, 
într-un iulie torid, cind termo
metrele urcaseră pină la 40 ce 
grade, creîndu-mi impresia că 
mă aflu sub arșița Africii. După 
cîteva luni mă regăseam in

2a severitatea ei. te 
amintirile vremii, des- 
generoase porțile e- 

Zidurile Kremlinu- 
privit de nnrite ori.

cîteva luni mă „ 
Piața Roșie. Cerul azvirlea fulgi 
de zăpadă peste câ.' 
blănite ale oamenilor 
în tribunele de lingă Mausoleu. 
Gerul 
baletul 
tabloul 
ierni 
care declanșase asaltul. Piața 
Roșie etala o tulburătoare mo
numentalitate, inseparabila — 
cred — de albul zăpezii. în a- 
ceeași seară, tot în- Piața Roși*»  
jerbe multicolore dansau prin 
văzduh cu sclipiri diamantiiere. 
Un furnicar de oameni urmarea 
spectacolul stelelor de o clipă -

căciulile im- 
adunați

ne încolțea nemilos, iar 
Viscolului compunea 
iernii rusești, al unei 

clasice, în asprimile ei,

rice întîlnire cu 
Moscova debutează 
în Piața Roșie. Este 
începutul fiecărui 
traseu prin capi
tala sovietică, pre

fața firească, indispensabila a 
vizitei în marele oraș. Aici, in 
Piața Roșie, decorul rămme ne
schimbat. Doar hotelul „nossia" 
a introdus în imediata vecină
tate o imagine a modernității. 
Moscova cunoaște, insă, preia- 
ceri pe care le poți observa cu 
ușurință. Firește, blocurile 
pe moderna arteră Kalinin 
eleganță și bun gust. Totuși 
nu uităm, kilometrii nesrirșiți 
de blocuri de locuințe care te 
întîmpină în toate direcțiile. In 
ultimul cincinal s-au construit 
la Moscova 26 000 000 metri pă- 
trați de suprafață locativă, ceea 
ce înseamnă 570 000 locuințe. 
Continuarea investigației statis
tice ne duce la concluzia că în 
acest mod s-a realizat amelio
rarea condițiilor de viață pen
tru 2 500 000 cetățeni. In actua
lul plan cincinal se prevede o 
creștere de aceleași proporții: 
27 000 000 m p. Preocuparea ar- 
hitecților se îndreaptă spre gă
sirea unor formule care împle
tind tradiția cu exigențele pre
zentului să îngăduie realizarea 
unor ansambluri urbanistice cu 
un profil distinct.

Dar Moscova reprezintă și 
un puternic centru industrial. In 
general, în oraș sint grupate în
treprinderi cu un grad superior 
de tehnicitate — mecanică de 
precizie, electronică, electroteh
nică, etc. Pentru o mai rațio
nală utilizare a resurselor econo
mice ale orașului se ia în consi
derare crearea a 65 zone de 
producție, regrupîndu-se între
prinderile ce aparțin aceleiași 
ramuri. în anii cincinalului tre
cut s-au dat în exploatare 
2 700 000 m.p. de construcții 
destinate industriei. 8 800 000 000 
ruble sint consacrate, în numai

A

RHODESIA : Un detașament al forțelor patriotice Zimbabwe la antrenament de lupta.

• ÎN ZILELE DE 5 ȘI 6 
NOIEMBRIE se desfășoară, 
la Tokio, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comitetului 
economic mixt româno-japo- 
nez. Delegația română este 
condusă de Hristache Zam- 
beti. vicepreședinte al Came
rei de comerț.

Orientul Apropiat
INTENSE CONTACTE DIPLOMATICE

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a avut dumi
nică, la reședința sa din New 
York, o convorbire cu ministrul 
afacerilor externe al Egiptului, 
Ismail Fahmy.

După cum a declarat purtă
torul de cuvînt al Secretarului 
General al O.N.U., cei doi di- 
plomați au examinat situația 
din Orientul Apropiat și rolul 
pe care trebuie să-1 aibă O.N.U. 
in ce privește viitorul acestei 
regiuni.

Au fost, de asemenea, abor
date diverse posibilități vizind 
soluționarea pașnică a conflic
tului din Orientul Apropiat.

WASHINGTON 5 (Agerpres).
— Primul ministru al Israelu
lui, Golda Meir, și-a încheiat 
duminică vizita oficială în 
S.U.A. Timp de 4 zile, premie
rul israelian a avut numeroase 
întrevederi cu președintele Ri
chard Nixon și cu secretarul de 
stat american, Henry Kissinger.

ședințele Algeriei, Houari Bo- 
umediene.

5 (Agerpres). — 
Libiei, Moamer

DAMASC
Președintele _____
Gedafi, a părăsit Damascul, la 
încheierea vizitei de o zi pe 
care a întreprins-o în Siria — 
relatează agenția REUTER și 
U.P.I.

•
Comitetul politic special al A- 

dunării Generale a adoptat două 
proiecte de rezoluție care pre
văd măsuri vizind concentrarea 
acțiunilor comunității internațio
nale în scopul exercitării unor 
presiuni eficace asupra regimu
lui din Africa de Sud, pentru 
a-1 determina să pună capăt po
liticii sale de apartheid.

Primul document — prezentat 
Comitetului de un grup de 48 de 
state, între care și România — 
cere O.N.U. să aducă la cunoș
tința tuturor statelor rezoluția 
conferinței internaționale a sin
dicatelor privitoare la comba
terea politicii de apartheid și îl 
invită pe secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite să 
adopte măsuri adecvate pentru a 
promova și facilita participarea 
efectivă a sindicatelor din În
treaga lume la îndeplinirea pro
gramului Deceniului O.N.U. de 
acțiune pentru combaterea ra
sismului și a discriminărilor ra
siale. Această rezoluție a fost 
adoptată cu 98 de voturi, nici 
unul contra și 9 abțineri.

Al doilea document, supus 
dezbaterilor de 36 de state și 
adoptat cu 107 voturi, unul con
tra (Portugalia) și 4 abțineri, 
cere Comitetului O.N.U. pentru 
combaterea politicii de apartheid 
să își intensifice eforturile în 
direcția îndeplinirii mandatului 
încredințat de Adunarea Gene
rală, să organizeze o sesiune 
specială a sa în 1974 și să tri
mită delegați în diverse state 
pentru consultări în scopul coor
donării acțiunilor pe plan inter
național împotriva politicii de 
apartheid a regimului de la Pre
toria.

I

cu Moscova

PARIS 5 (Agerpres). — Mo
hamed Hassan El Zayyat, con
silier special al președintelui Re
publicii Arabe Egipt a avut, 
luni, la Paris, convorbiri cu 
ministrul de externe al Fran
ței, Michel Jobert. La încheie
rea acestora, Zayyat a declarat 
că întilnirea cu ministrul fran
cez a fost deosebit de utilă.

în aceeași zi. consilierul pre
zidențial egiptean a fost primit 
de președintele Franței, Geor
ges Pompidou, căruia i-a înmi
eai un mesaj din partea pre
ședintelui Anwar Sadat.

BEIRUT 5 (Agerpres). — 
Yasser Arafat, președintele Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. a avut duminică o în
trevedere consacrată situației 
din Orientul Apropiat cu pre-

arabe exportatoare

însemnări de M. RAMURĂ

L
a Moscova se înalță

tiakov" afluența ră
mine aceeași p fie
care zi a săptămi- 

nii pare o duminică. Cind e- 
ruditul colecționar a dăruit 
Moscovei, in 1892, tablourile 
pe care Ie «trinsese acestea e- 
rau în număr de 2 000. Acum 
muzeul dispune de 4-5 000 va
loroase opere de artă.

Oprim intr-o sală a auto
rilor anonimi, printre icoane cu 
sute de ani de existență. Stăm 
cuminți ca niște școlari și ascul
tăm o prelegere despre restau
rarea tablourilor. Scaunul l-am a- 
șezat intimplător lingă o icoană 
din secolul XV. Galeria dispune 
de 30 000 lucrări de artă veche 
rusească. Unele au fost găsite 
în bisericile Kremlinului, altele 
la Vladimir, Poskov, Novgorod 
sau în regiunile nordice.

Nina Divova care de 12 
ani lucrează ca restauratoare 
și care în ultimii 3 ani s-a de-

privirilor
tri. Bucățile de pictat in
care oamenii au investit credință, 
trebuie smulse din negura 
timpului. Nina Dhova ne aver
tizează : toate lucrările din sala 
in care ne aflăm au fost supuse 
procesului de restaurare. Adaugă 
apoi meditativ: Tablourile 
se îmbolnăvesc. Ca și oamenii. 
Noi trebuie să le vindecăm". 
Ii privesc miinile. Trei luni du
rează restaurarea unei singure 
lucrări- Trei luni de efort con
turau. de muncă delicată, de 
incertitudine și speranță. Trei 
luni in care fiecare amănunt so
licită un examen neîntrerupt al 
voinței și răbdării.

La ieșirea din muzeu, de la 
fereastra autobuzului ce ne pur
ta spre hotel, i-am revăzut pe 
constructorii Moscovei, pe cei ce 
înalță noile clădiri, mînuind ma
carale și buldozere. Pe Nina Di- 
vova, pe tovarășii ei care la 
„Tretiakov“ restaurează preți
oase lucrări de artă, i-am ima
ginat printre acești oameni ai 
muncii încordate. Pentru că ceea 
ce ei realizează se înscrie, de a- 
semenea, printre operele desti
nate să biruie timpul...

Hotărire a țărilor

• CELE 10 ȚARI ARABE EX
PORTATOARE DE PETROL au 
hotărit să reducă imediat, cu 25 
la sută, producția lor globală de 
petrol in raport cu producția 
lunii septembrie. De asemenea, 
ele au decis ca o nouă reducere, 
cu 5 la sută, a producției de 
petrol să fie aplicată la începu
tul lunii decembrie. Hotărirea 
in acest sens a fost luată du
minică. in cadrul unei reuniuni 
ministeriale ținute la Kuweit. 
Potrivit comunicatului dat pu
blicității la sfirșitul reuniunii, 
ministrul algerian al energiei și 
industriei, Belaid Abdessalem, 
și ministrul petrolului și resur
selor minerale al Arabiei Sau
di te. Zaki Yamani, au fost în
sărcinați să viziteze țările oc
cidentale importatoare de pe
trol pentru a le expune punctul 
de vedere arab in legătură cu 
măsura adoptată.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei a a- 
cordat cotidianului libanez „AL 
ANWAR“ un interviu. întrebat 
care sint condițiile pe care le 
va formula Iordania cu prilejul 
unei “ eventuale conferințe de 
pace, ‘ suveranul hașemit a răs
puns că, în conformitate cu Re
zoluția nr. 242 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., Iordania 
reclamă restituirea teritoriilor o- 
cupate de Israel în 1967, pre
cum și restabilirea suveranității 
sale asupra părții arabe a Ieru
salimului. Adăugind că Iordania 
va depune toate eforturile pen
tru a face să domnească o pace 
onorabilă, bazată pe drept și 
justiție, regele Hussein a rea
firmat că țara sa rămine cate
goric favorabilă autodetermină
rii poporului palestinian și gata 
să accepte opțiunile acestuia.

Forțele patriotice au do- 
borît, la 30 octombrie, un 
bombardier de tip „Fiat 
G-91” în cursul bombarda
mentelor efectuate de avia
ția portugheză asupra satelor 
din zona Balana, în sudul 
Guineei-Bissau — se arată 
intr-un comunicat dat pu
blicității de către Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.).

Comunicatul precizează că 
aviația portugheză a folosit, 
în ultimele săptămîni, bombe 
cu fosfor și napalm, în spe
cial in regiunea Boe, din- 
sud-estul țării. Deși aceste 
bombardamente au fost de 
o intensitate deosebită, se 
menționează in document, ele 
nu au făcut victime datorită 
măsurilor de apărare luate 
de către forțele patriotice.

TOGO : Monumentul Independenței, ridicat in centrul orașului 
Lome cu ocazia proclamării independenței statului.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la cel de-al 

: 14-lea Congres al Partidului 
Comunist din Norvegia, s-a 
intilnit, luni, cu Trygve 
Bratteli, primul ministru al 
Norvegiei, președintele Par
tidului Muncitoresc din Nor
vegia. Cu acest prilej, a fost 
transmis premierului norve
gian un mesaj de salut din 
partea secretarului general 
al P.C.R.. președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La rîndul 
său, Trygve Bratteli a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune 
urări și a evocat cu plăcere 
vizita la București și convor
birile avute cu șeful statului 
român. In cursul convorbiri
lor a fost exprimată dorința 
reciprocă de dezvoltare a re
lațiilor dintre România și 
Norvegia și dintre cele două 
partide.

• ÎN LOCALITATEA HUAM- 
PANI DIN PERU au continuat 
lucrările congresului Partidului 
Comunist Peruan. După prezen
tarea părții finale a raportului, 
au fost dezbătute tezele Parti
dului Comunist Peruan. In ca-

drul lucrărilor, a luat cu
vîntul tovarășul Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a transmis congresului sa
lutul frățesc și mesajul de soli
daritate internaționaliștii al Co
mitetului Central al 
Comunist Român, al 
nostru partid.

• LI SIEN-NIEN. 
al Biroului Politic al 
P.C. Chinez, vicepremier 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. a primit, luni, delegația de 
activiști ai C.C. al P.C.R., con
dusă de Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R.. care, 
la Jnvitația C.C. al P.C. Chinez, 
face o vizită de schimb de — 
periență în R.P. Chineză, 
aceeași zi, Li Sien-Nien a ofe
rit o recepție in onoarea 
peților români. în cursul căreia 
Li Sien-Nien și Iosif Uglar au 
toastat pentru continua întărire 
și dezvoltare a relațiilor de 
prietenie intre cele două parti
de și popoare, în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a președintelui Mao Tzedun.

• IN URMA NEGOCIERI
LOR DESFĂȘURATE LA A- 
TENA, la 5 noiembrie a fost

Partidului 
întregului

membru 
C.C. al 

al

ex-
în

oas-

semnat programul de colaborare 
culturală și științifică intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Elenă pe anii 1974— 
1975. Documentul prevede ex
tinderea, in continuare a schim
burilor bilaterale în domeniile 
științei, invățămîntului și cul
turii.

Dezvoltarea școlii 
indiene

• INCEPIND DE ANUL VII
TOR, in 500 de școli secundare 
din capitala Indiei se va extinde 
durata studiilor de la 11 la 12 
ani, concomitent cu introducerea 
unor modificări în programa 
școlară vizind orientarea absol
venților spre activități practice. 
Treptat, această măsură va fi 
generalizată în întreaga țară, 
atît in școlile publice, cit și în 
cele particulare, conform măsu
rilor preconizate de viitorul plan 
cincinal, cu privire la extinderea 
și dezvoltarea invățămîntului de 
toate gradele.
• LA APELUL COMITETU

LUI SUEDEZ PENTRU CHILE,

n ultimii ani Europa a cunoscut un amplu pro
ces obiectiv, cu largi implicații politice și eco
nomice : intensificarea schimburilor materiale 
între statele de pe continent. O asemenea pre
ocupare nu putea să nu-și găsească un larg ecou 
favorabil în cadrul Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, atît în prima fază a

acestei manifestări, organizată la Helsinki, cit și în cea de-a 
doua etapă, ale cărei lucrări sint în curs de desfășurare ia 
Geneva. Pentru a sublinia locul și importanța pe care statele 
participante la Conferința general-europeană o acordă pro
blematicii foarte vaste a cooperării merită menționat faptul 
că din cele 12 organe subsidiare de lucru 5 își desfășoară 
activitățile în cîmpul dezvoltării cooperării economice, leh- 
nico-științifice și în domeniul mediului înconjurător.

In relația securitate-cooperare, ambele componente exprimă 
năzuințele popoarelor de a trăi într-o lume lipsită de peri
colele unor încleștări armate, într-o lume în care toate na
țiunile, indiferent de regimul lor politic, de puterea militară 
sau economică, de mărimea lor, să-și poată edifica viitorul 
în conformitate cu propriile deziderate. Ideile exprimate în 
cursul acestor săptămîni Ia Geneva întăresc convingerea că 
problemele cooperării multilaterale pe continent sint cle
mente ale stabilizării generale a situației în Europa, supor
turi materiale ale coexistenței pașnice. Așa cum sublinia o 
corespondență din Geneva, „întărirea securității și dezvol
tarea cooperării sint două aspecte ale unuia și aceluiași pro
ces : cooperarea creează condițiile necesare securității, in timp 
ce securitatea extinde posibilitățile cooperării”.

Nu se poate spune că în prezent raporturile economice 
sau schimburile tehnico-științifice au un nivel redus, că di
namica comerțului intre statele europene cunoaște stagnări. 
Dimpotrivă, date statistice publicate recent evidențiază o 
creștere continuă. în acest context se amintește că în cursul 
anului trecut ritmul de sporire a schimburilor economice in
tre țările socialiste din Europa și țările occidentale a fost 
cu 17 la sută mai mare decît cel înregistrat in 1971. 
In aceeași perioadă, comerțul Statelor Unite și al Ca
nadei cu statele socialiste europene a fost mai mare 
cu 88 la sută, respectiv 84 la sută. In același cadru se circum
scrie și faptul că în perioada ultimilor doi ani, cadrul pro
cedural, pe baza căruia se operează cooperarea Est-Vest, a 
fost permanent extins, s-au ameliorat bazele, condițiile sale, 
au fost create noi premise de natură juridică și instituțio
nală. Potrivit unor documente, provenind de la sediul Co
misiei Economice a O.N.U. pentru Europa, intre statele con
tinentului există in prezent, aproximativ 600 de contracte 
industriale, dintre acestea circa 200 au fost rezultatul activi
tăților depuse în anii 1971 și 1972.

Experiența acumulată în decursul anilor în acest domeniu, 
posibilitățile materiale și umane existente, potențialul va
loros în știință și tehnică, economiile naționale în mare parte 
complementare, nivelurile diferite de dezvoltare economică, 
interesul general intr-o evoluție care să sporească încrederea 
intre națiuni, sint cîțiva din factorii care pot duce la o in
tensificare și mai accentuată a cooperării economice. La 
baza acestei cooperări România, alături de alte state, con
sideră că trebuie așezate principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in 
afacerile interne și avantajului reciproc. Aceste principii 
alcătuiesc un tot unitar, indisolubil, de respectarea lor rigu
roasă depinzind menținerea păcii și securității, asigurarea 
climatului necesar dezvoltării tot mai intense a cooperării 
economice, tehnico-științifice, culturale etc.

Delegația română la Geneva, acționind în spiritul manda
tului încredințat de conducerea de partid și de stat, a reafir
mat poziția României socialiste de a dezvolta cooperarea eco
nomică pe planuri multiple CU toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială. Participanții Ia lucrările diferitelor 
comisii au recunoscut dorința și hotărirea țării noastre de a 
amplifica participarea la diviziunea internațională a muncii. 
Cooperarea industrială este unul din domeniile in care re
prezentanții noștri au avansat propuneri concrete. Eviden
țiind cooperarea industrială ca un stimulent deosebit in ac
celerarea introducerii în producție a celor mai noi cuceriri 
tehnico-științifice, delegații români au insistat asupra dez
voltării și permanentizării unor forme de cooperare, propu- 
nînd că la adoptarea unor măsuri privind acest gen de co
laborare să se aibă in vedere cerințe ce izvorăsc din obiec
tivele economice fixate in planurile de dezvoltare ale fie
cărei țări. In același context se are in vedere prospectarea 
posibilităților de valorificare a produselor rezultate din coo
perarea industrială pe terțe piețe, ca și facilități pe linia 
rambursării contribuției statelor partenere in primul rind. 
prin produsele realizate în cadrul acordurilor de colaborare. 
Este demn de remarcat că reprezentanții Suediei, Angliei, 
R.F.G., Statelor Unite, ai altor țări, relevtnd eforturile româ
nești, in direcția cooperării, subliniau o serie de măsuri 
adoptate de țara noastră, cum ar fi acordurile bilaterale, pre
vederile legii comerțului exterior, cooperarea economică, 
tehnică, științifică, decretele asupra constituirii, organizării și 
funcționării societăților mixte în România.

Participanții la Conferință, examinînd dosarele cooperării 
economice, propunind noi căi și metode de îmbogățire a co
laborării, au subliniat și o serie de dificultăți care, in mod 
artificial, se opun dezvoltării raporturilor economice pe con
tinent. Printre acestea se află menținerea unor restricții, 
obstacole si discriminări care grevează asupra dezvoltării 
schimburilor de valori materiale. Dezbaterile vii de pină 
acum denotă spiritul de conlucrare, ca și cerința intensifi
cării dialogului pentru crearea unei atmosfere mai favorabile 
statornicirii unor noi relații de colaborare economică, stabile 
și echitabile.
Rezultatele unor asemenea eforturi se vor vedea încununate 

într-o Europă a securității, deschisă cooperării și progresului 
tuturor statelor.

IOAN TIMOFTE

Raliul „bunicului automobil”
di- 
de

Duminică 
mineața, 270 
vehicule din pe
rioada „bunicului 
automobil” au 
luat startul în cea 
de-a 77-a ediție 
a tradiționalei 
curse Londra — 
Brighton, care se 
desfășoară pe o 
distanță de 85 de 
kilometri. Toate 
vehiculele parti
cipante la acest 
raliu sint con
struite înainte de 
1905 și poartă

nume nu mai pu
țin celebre din 
perioada de pio
nierat a auto
mobilului, cum 
sint, de exemplu, 
„Benz“, „Daim
ler”, „Mercedes”, 
„Panhard Levas- 
sor“, „Renault”, 
„Oldsmobile”. Pri
ma mașină care 
a plecat în cursă 
este- și cea mai 
veche — o „Can
nstatt - Daimler”, 
construită în 1893.
Majorita-

tea „concur en- 
ților” au avut o 
comportare ono
rabilă, 
ei au reușit să 
ajungă, 
gîfîind,

230 din
e drept 

~ , la desti
nație. Primul a 
trecut linia de so
sire un „Merce
des” cu două 
locuri, fabricat în 
1903, șoferul fiind 
îndelung aclamat 
de cei peste 10 000 
de spectatori.

aproximativ 2 000 de persoane 
au participat duminică, la Stoc
kholm, la o demonstrație de 
protest împotriva regimului in
staurat în Chile, după lovitura 
de stat din 11 septembrie.

Demonstranții au adoptat o . 
rezoluție care condamnă lovitu
ra de stat militară din Chile, 
precum și măsurile represive 
luate împotriva susținătorilor 
fostului președinte al Republicii 
Chile, Salvador Allende.

O demonstrație similară s-a 
desfășurat duminică și în mare
le port suedez Goteborg.

• PRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI, Gough Whitlam, 
s-a înapoiat luni la Canberra, 
după vizitele oficiale efectuate 
în Japonia și Republica Popu
lară Chineză.

Un tablou de Picasso 
într-o ...ladă de gunoi
• ACȚIONIND IN BAZA U- 

NUI TELEFON ANONIM, poli- 
ția newyorkeză a descoperit un 
tablou semnat de Pablo Picasso 
într-o ladă de gunoi. După cum 
au declarat experții de artă a- 
mericani, tabloul, intitulat „Săr
manul Roby”, a fost pictat de 
marele artist în anii ’20 și este 
evaluat în prezent la 40 000—

50 000 dolari. Lucrarea a fost 
furată de persoane necunoscute 
dintr-o colecție particulară din 
New York, împreună cu alte 
obiecte de artă, parțial recupe
rate de poliție.

La Paris a avut loc o în- 
tîlnire intre delegația Gu
vernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la convorbirile 
de la Celle—Saint—Cloud, 
condusă de Nguyen Van 
Hieu, și o delegație a Comi
tetului pentru pace și liber
tăți democratice din Vietna
mul de sud, alcătuită din 
foști miniștri, deputați, mi
litari, conducători ai diferi
telor organizații sud-vietna- 
meze care trăiesc în străină
tate.

Cele două delegații, arată 
comunicatul, au apreciat că 
pacea in Vietnamul de sud 
poate fi asigurată numai 
prin respectarea riguroasă a 
Acordului de la Paris care 
prevede încetarea completă 
a focului, garantarea libertă
ților democratice, eliberarea 
tuturor deținuților politici 
și constituirea Consiliului 
național de reconciliere și 
înțelegere națională.
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