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Raportul tinerilor către Congres
Au realizat planul pe primii

patru ani ai cincinalului

Cel mai înalt indice 
ie utilizare a mașinilor

„Rulmentul" este una din întreprinderile brașovene care au 
raportat recent îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii patru 
ani ai actualului cincinal. De asemenea, colectivul de aici se 
remarcă prin atingerea celui mai înalt indice pe țară în ceea

Actualitatea 

școlară
. ...-I...

ORIENTĂRII 
PROFESIONALE- 
ON CARACTER 
PERMANENT J 

„Ne pare rău că n-am cu
noscut mai îndeaproape u- 
zina, să știm și de la fața 
locului ce reprezintă pro
ducția. Sintem mai multe co
lege care ne pregătim pen
tru politehnică — unele fără 
a-și fi precizat încă facul
tatea — știind vag ce în
seamnă, de fapt, ingineria. 
Cunoaștem cu precizie doar 
faptul că ni se cere să fim 
foarte bine pregătiți la mate
matică și fizică". Gîndul a- 
cesta, exprimat într-una din 
primele zile de școală de 
către o elevă din ultima cla
să a unui cunoscut liceu 
bucureștean, — de Ia care 
an de an mulți tineri reu
șesc la politehnică — ar 
trebui să pună pe ginduri 
orice pedagog, ca și pe ac
tiviștii organizației U.T.C. 
din școală.

In mod cert, curiozitatea 
tinerilor față în față cu 
cariera viitoare numai poate 
fi satisfăcută la ora actua
lă cu îndemnuri generale : 
„urmați școala cutare", „fa- H 
cultatea cutare", plus oferi
rea unor informații pri
vitoare la materiile de 
concurs. Ei vor să fie stă- 
pini anticipați ai unei pro
fesii, cunoscind-o în intimi
tatea ei, pentru a se clari
fica ce se va întîmpla cu 
ei dincolo de concursul de 
admitere, de absolvire, dacă 
cerințele profesiei concordă 
cu ceea ce pot și doresc. La 
urma urmei, o curiozitate în
tru totul justificată și căre
ia trebuie să i se răspundă 
printr-o confruntare cit mai 
directă cu profesiile.

Nu spunem, desigur, o 
noutate, dar nici nu trebuie 
să ne sfiim a aminti aceste 
adevăruri cunoscute, pentru 
bunul motiv că școlii și or
ganizațiilor U.T.C. li se cere 
să nu întîrzie programarea 
acțiunilor de orientare șco
lară și profesională pentru 
săptăminile de sfirșit de an 
școlar, de sfirșit de cicluri de 
invățămînt. La fel cum li se 
cere să nu simplifice o ase
menea activitate prin redu
cerea ei la cîteva intîlniri 
organizate în școală, în sa
la de clasă, cu un profesio
nist, adesea ales la intim- 
plare, la o oră de dirigenție.

Orientarea profesională nu 
este o acțiune de campanie, 
ci de durată, cu specificita
te de la școală la școală, 
de la localitate la localitate. 
Tinerii, fie ei elevi într-a 
VlII-a, fie într-a XH-a, tre
buie ajutați de către facto
rul prim al acestei acțiuni, 
de către școală, secondată 
susținut de organizația 
U.T.C., să stăpînească bine 
datele problemei : mai cu 
seamă criteriile care tre
buie să stea Ia baza alegerii 
profesiei. Elevii trebuie să 
cunoască exact care este 
cerința de cadre a societății, 
în general, a localității și 
județului, in particular ; să 
fie bine edificați cum evo
luează aceste cerințe pe 
parcursul anilor în care ei se 
află la școală, ori la facul
tate, pînă la absolvire și 
chiar după aceea. Docu
mentele Congresului al XI- 
lea al partidului reprezin
tă cel mai convingător 
material care poate sta la 
temelia activității de ori
entare școlară și profesio
nală ; tinerii — ajutați să 
le studieze aprofundat — 
pot descifra in documente 
cum se dezvoltă economia 
țării, știința, cultura, activi
tatea socială și, în funcție de 
aceasta, care este prognoza 
forței de muncă, deci ce o- 
ferte profesionale le face so
cietatea noastră socialistă 
pină in anul 1990.

Totul este ca activitatea să 
nu se desfășoare la întîm- 
plare. improvizat, ci t elabo
rată intr-un program' de du
rată. gindită și pregătită, ca 
o acțiune educațională.

LUCREȚIA LUSTIG

CODUL MORAL-POLITIC
ce privește utilizarea mașinilor și instalațiilor productive : 94,2 
la sută.

Gheorghe Nilă, locțiitorul 
Întreprinderii, ne relata :

secretarului comitetului U.T.C. al

AL EXISTENTEI NOASTRE
A mai rămas puțin timp - nici o lună - 

pînă la evenimentul de cea mai în
tinsă rezonanță a actualității noastre 
politice, Congresul al XI-lea al P.C.R. 
Documentele de care am luat act au 
făcut din această toamnă a noastră

un vast amfiteatru de meditație și dezbateri, im- 
plicîndu-ne, pe fiecare la nivelul muncii și preocu
părilor sale, în cel mai activ dialog cu prezentul și 
viitorul, cu istoria pe care ne-o asumăm.

România anilor noștri respiră amplu, la dimen
siunea marilor idealuri ale socialismului și comu
nismului și edifică, într-un ritm mereu ascendent, 
economia, știința sa și cultura în consens cu tre
buințele de azi și de mîine ale poporului, ale ti
nerei sale generații. -Programul partidului, care în 
esența sa încunună și deschide totodată cea mai 
amplă experiență socială, această cartă funda
mentală - cum i s-a spus - are darul de a mobi
liza în muncă și spirit, de a activiza toate ener
giile, toate resursei ’ _ ’ . 7.
străbate ca un flux viu, permanent, ne întărește-n 
unire și ne identifică, ne întărește-n conștiință și 
ne face să privim drept, cu luciditate viitorul, să 
ni-l apropiem și să ne dedicăm celei mai fascinan
te arhitecturi, aceleia a construcției noastre deo
potrivă cu țara și la cota marilor ei înnoiri. Dar 
dacă în acest fel privim programul, și nu este nici 
o îndoială că el ne rezervă în continuare cele mai 
largi-modalități de a ne aborda în spirit construc
tiv existența, nu mai puțin adevărat este însă și 
faptul că, în datele sale principale, lui i-au pre
mers idei și activități ideologice, politica însăși 
desfășurată de partid, de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se îm
plinesc trei ani acum de la Plenara C.C. ai P.C.R. 
din 3-5 noiembrie 1971, plenară care prin proble
matica sa se situează printre reperele noastre cele 
mai dinamice, ea punînd atunci, pentru prima oară 
la acest nivel și la acest ton de\deziderat al în
tregii societăți, problema formării omului nou, a 
conștiinței sale înaihtate.

Expunerea de atunci a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la Programul Partidului Co
munist Român pentru îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și

;pirit, de a a<
le noastre de gînd și voință, ne

educația socialistă a maselor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea noastră pe baza principii
lor eticii și echității socialiste și comuniste, a fost 
o excelentă, pilduitoare lecție de morală parti
nică, o exegeză ideologică asupra gîndirii și com
portamentului nostru, un studiu atent, aplicat, asu
pra conștiinței și rolului ei ca factor - nu sinaurul, 
desigur - ai dezvoltării, al. progresului social. S-a 
subliniat atunci și se va sublinia în continuare ma
rele merit pe care secretarul general al partidului 
îl are în abordarea acestei complexe probleme a

formării omului nou, înaintat, știința și clarviziunea 
cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața în
tregului partid, în fața întregii națiuni, s-a adresat 
deschis, cu curaj, muncii și viețiUfiecăruia, propu- 
nîndu-ne acel cod, acel îndreptar de norme după 
care să ne conducem și să ne onorăm cu pricepere 
existența, să nu ne îngăduim nici o abdicare de la 
conduită, de la cerințele și exigențele eticii și 
echității comuniste. Pe măsură ce timpul trece, va
loarea acestui radical demers a cîștigat tot mai 
mult în autoritate, s-a transformat în condiție, în 
comandament și centrul vital moral-politic al tu
turor faptelor noastre care se înscriu la loc de 
cinste în întrecerea cu noi înșine, în procesul am
plu de autodepășire și perfecționare. Și nu cred 
că exagerez, ae existența acestui om nou, prefi
gurat în acel proiect de norme, în multitudinea 
actelor sale de muncă și abnegație, în evidența și 
profunzimea creației sale imateriale și spirituale, 
depinde, în bună măsură, însăși starea democra
ției noastre socialiste, ascendența însăși a econo
miei, științei și culturii, prezentul și viitorul însuși 
al națiunii noastre. Generația tînără, căreia în 
primul rînd i se adresează tot acest proiect de

construcție lăuntrică, pasionantă, organizația sa 
revoluționară, Uniunea Tineretului Comunist, au 
marea, deosebita șansă de a realiza, prin întreaga 
activitate instructiv-educativă, în școală și împre
ună cu școala, în muncă și prin muncă, acest unic 
și laborios proiect de identitate comunistă.

Este un proiect fascinant, al fiecăruia în parte 
și al tuturor laolaltă, este un proiect de tînăr și 
un proiect de generație totodată, un ansamblu de 
idei în continuă, amplă mișcare însușite de către 
toți și deci transformate în forță materială, în 
poziție a noastră de muncă și simțire. Partidul, se 
spune în Tezele pentru Congresul al XI-lea, va 
acorda și în viitor o însemnătate deosebită mun
cii politico-ideologice, ridicării conștiinței socialiste 
a maselor, pornind de la faptul că înarmarea a- 
cestora cu ideologia marxist-leninistă, dezvoltarea 
gîndirii lor revoluționare constituie o parte com
ponentă a însuși Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism. Mersul înainte al 
societății noastre cere în mod imperios formarea 
și educarea unui om nou, cu o conștiință înain
tată, cu o morală superioară, cu o atitudine avan
sată față de muncă, față de interesele generale 
ale societății - omul fiind, după cum este știut, 
principala forjă a progresului.

Să mai adăugăm că omul, și omul tînăr mai ales, 
în funcție de progresul însuși al propriei sale con
strucții, participă la edificarea progresului general 
al patriei și că în aceasta se vede pe sine la 
scara a douăzeci și unul de milioane de inimi și 
frunți și încă și mai mult, la scara viitorului ce se 
prezintă și a cărui carte de vizită, putem spune, 
o purtăm la piept. Un imbold viu, de aceea, tre
buie să simțim fiecare și să ne dăruim cu știință 
și cu ardoare creșterii și afirmării noastre exem
plare. In acel spirit clar, permanent actual, pe ca- 
re-l reia și-l consacră cu distincție nouă însuși Pro
gramul partidului, în acel spirit adînț și străbătă
tor cu care Plenara de acum trei ani ne-a întors 
cu fața spre noi înșine și ne-a ridicat la altitudini 
de un cutezător interes : acela al muncii și vieții 
comuniștilor, al normelor eticii și echității socia
liste.

— Angajamentul anual la toro- 
ducția globală de 15 milioane lei 
a fost depășit în mod substan
țial, în cele 9 luni trecute ob- 
ținîndu-se o producție globală de 
39 milioane lei. O cifră la fel 
de concludentă în ceea ce pri
vește eforturile cu adevărat sus
ținute ale colectivului nostru 
este depășirea la producția mar
fă care, tot în 9 luni, este de 
peste 6 milioane. Față de 30 000 
de rulmenți produși peste plan, 
cît prevede angajamentul anual, 
pînă la 30 septembrie s-au rea
lizat 60 000 bucăți.

Tovarășul Nilă ne-a însoțit în 
cîteva secții fruntașe ale între
prinderii.

Strungăria — una din secțiile 
de bază, dotată cu utilaj mo
dern, construită în acești ani — 
este de fapt o secție a tinere
tului, muncitorii săi fiind sub 
30 de ani, în proporție de 90 la 
sută.

Aici, ca și în celelalte locuri 
de muncă ale întreprinderii uti- • 
lajele sînt exploatate în trei 
schimburi, cu un randament e- 
xemplar. Șeful secției pe schim
bul respectiv, inginerul Ion Pe- 
ticilă, a ținut să ne explice mo
dul în care se ajunge la fru
moasele realizări obținute :

— Unul din factorii impor
tanți îl constituie calificarea 
bună și ridicarea continuă a ni-

velului profesional al tinerilor. 
Organizăm sistematic atît cursu
rile de calificare la locul de 
muncă, precum și pe cele pen
tru ridicarea calificării, în spe
cial cu tinerii aflați în primul 
lor an de muncă în secție.

Că eforturile în acest scop nu 
sînt zadarnice se relevă și prin 
buna calitate a produselor, ca 
și prin faptul că rebutul a 
scăzut la noi la o cifră destul 
de mică, 1,76% ceea ce înseam
nă că față de aceeași perioadă 
a anului trecut s-au economisit 
pe această cale 40 de tone de 
metal.

în completarea celor spuse de 
șeful de secție, am aflat de la 
organizația U.T.C. de aici 
că tinerii au efectuat în spriji
nul producției numeroase ore de 
muncă patriotică. 1 000 de ore 
au fost consacrate exclusiv în
treținerii utilajelor și instalații
lor, pentru a evita orice între
rupere.

în fruntea acestei acțiuni se 
situează Teodor Ghiosa, Gheor
ghe Calancea, Grigorea Melinaș 
și alți tineri calificați și expe
rimentați care au reparat ma
șini și utilaje noi, din import, 
cu o construcție complicată, reu
șind să le pună în funcțiune în 
timp record.

Indiferent de starea vremii, prin mobilizarea tuturor forțelor

RITMUL RECOLTATULUI $1 SEMĂNATULUI

TREBUIE
în această săptămînă au continuat lucrările de recol

tare și de însămînțare a culturilor de toamnă. Pînă la 
1 noiembrie, grîul a fost însămînțat pe 85 la sută din 
suprafețele prevăzute. în 20 de județe, această lucrare 
a fost terminată.

Datele centralizate furnizate de ministerul de resort 
relevă, totodată, că porumbul a fost recoltat de pe 71 la

INTENSIFICAT
sută din suprafețele cultivate, sfecla de zahăr de pe 80 
la sută, soia de pe 74 la sută, orezul de pe 69 la sută, 
iar strugurii de pe 92 la sută din suprafața viilor pe 
rod.

în momentul -de față mai sînt de însămînțat 357 000 
hectare, iar suprafața nerecoltată însumează 750 000 
hectare, lucrări care trebuie efectuate eu maximă ur
gență.

COOPERATORII Șl MECANIZATORII DIN JUDEȚELE 
OLT ÎN AVANSARGEȘ, IAȘI Șl

• La interval de două săptă- 
mîni de Ia terminarea însămin- 
țărilor de toamnă, cooperatorii 
și mecanizatorii argeșeni au în
cheiat și recoltatul .porumbului 
pentru boabe.

Totodată, ei au cules strugu
rii de pe 1 650 ha din cele 1 764 
ha și au executat arături pen
tru însămînțările de primăvară 
pe 36 000 ha.

• Oamenii muncii din agricul
tura de stat șl cooperatistă a ju-

I

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Alungă din amintire
drumul sinuos!

0 nouă promoție 
de medici și farmaciști

Incepind cu 1 noiembrie, peste 
1 300 de absolvenți ai institute
lor de medicină și farmacie — 
promoția 1974 — pășesc spre 
locurile de muncă. O mare par
te dintre ei ișf vor desfășura 
activitatea in dispensare comu
nale sau de întreprindere, in 
centre muncitorești. La reparti
zarea tinerilor specialiști s-a 
avut in vedere o mai bună în
cadrare ou medici șl farmaciști 
• tuturor județelor.

Ca tînăr, Gheorghe Sfinteș din 
Cozieni — Buzău n-ar fi avut 
nici un motiv să devină un caz 
de excepție. Destinul său însă, 
deși pînă la un punct comun 
destinului sutelor și miilor de 
tineri care au părăsit satul pen
tru a descoperi marea industrie 
a orașului, are totuși cîteva 
nuanțe care îl particularizează.

Cu cîteva zile în urmă l-am 
întilnit din nou la secția turnă
torie a întreprinderii „Timpuri 
noi“-București. Purta ca de 
obicei aceeași bonetă cazonă, 
plină de unsoare, decolorată de 
praf, aceeași salopetă cu buzu
narele descusute, aceiași pantofi 
scîlciați, prin boturile cărora 
ieșeau la iveală ciorapii. Avea 
aceleași miini cu urme da ulei 
șl praf brun-cenușiu, iar fața îi 
era plină de funingine. O față 
aspră, crispată pînă la adversi
tate. O față în care am desco
perit totuși strălucirea a doi

ochi mari, plini de o anume 
curiozitate nedeslușită.

— Din ziua aceea știam că 
veți reveni, mi-a spus. Nu în
țeleg însă ce vă interesează.

— Nimic, absolut nimic ; să 
stăm de vorbă doar.
— Dacă-i numa’ pentru asta, 

n-are rost să ne răcim gura de 
pomană. Sper că n-ați venit 
să-mi dați sfaturi, sfaturi de 
care șînt sătul pînă-n git.

Se ridicase. A vrut să plece. 
I-am făcut semn să mai rămînă 
cîteva minute, apoi i-am spus 
că n-am nici un sfat care să-mi 
stea pe inimă, că n-am nici o 
pungă cu sfaturi pe care să o 
împrăștii cu un fals altruism In 
dreapta și în stingă. „Povesteș- 
te-mi de la început cum s-au 
petrecut lucrurile" — i-am mai 
spus.

— Bine, fie, dar cu o condi
ție : să nu scrieți nimic din cele 
auzite. S-ar putea să mai exista

și oameni cărora să nu Ie con
vină cele ce voi spune acum.

— Perfect, n-am să scriu ni
mic din cele ce îmi vei spune.

Am închis ușa camerei, i-^im 
întins o țigară și un pachet de 
biscuiți „Albatros". M-a privit 
neîncrezător, apoi mi-a mulțu
mit cu jumătate de glas, fără să 
se atingă însă de vreunul din 
acele obiecte de pe masă. 
(Știam că nu mîncase de mult, 
știam că era un fumător pasio
nat, dar atunci, la masa aceea 
negeluită, nici una din slăbiciuni 

. n-a fost trădată). Am zăvorit 
deci ușa, să' nu fim deranjați. 
De afară răzbatea abia sesizabil 
dansul vaporos, solar al flăcă
rilor. Injectoarele cuptoarelor 
sfîșiau în sfere Incandescente 
aerul din preajmă, iar ciocanele

dețului Iași au încheiat vineri 
însămînțările de toamnă pe în
treaga suprafață planificată. Cu 
toate că vremea din ultimele 
zile este mai puțin favorabilă 
desfășurării muncii pe ogoare, 
întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție din județ și-au intensi
ficat eforturile în vederea strîn- 
gerii intr-un timp cît mai scurt 
a culturilor tîrzii. Porumbul 
pentru boabe, de exemplu, a 
fost recoltat în proporție de 90,5 
la sută, sfecla de zahăr de pe 
92.1 la sută din suprafață, iar 
culesul strugurilor s-a executat 
în proporție de 96,2 la sută.

• Cooperatorii și mecaniza
torii din județul Olt au încheiat, 
pînă la această dată, semănatul 
griului pe toate cele 84 000 ha 
prevăzute și culesul strugurilor. 
Totodată, ei au însilozat 134 510 
tone furaje. Culesul porumbu
lui se apropie de sfârșit.

(Agerpres)

A. I. ZAlNESCU

A. VELEA j

Brașov: întreg
tineretul pe

ogoare Succese de prestigiu
Deși toamna acestui an a 

fost neobișnuit de călduroa
să și insorită pentru clima 
județului Brașov, totuși mai 
sînt de efectuat o serie de 
lucrări agricole a căror ur
gentare se Impune pentru 
a se asigura strîngerea fără 
pierderi a întregii recolte.

Printre acestea, sfecla de 
zahăr urmează a fi recoltată 
în aceste zile de pe o supra
față de 1 400 hectare, din to
talul de 3 814. De asemenea pc 
agenda lucrărilor urgente se 
înscrie și culesul porumbului 
boabe de pe 800 hectare.

Insămințările de toamnă 
trebuie încheiate în întregul 
județ pînă la 5 noiembrie. 
Situația la zi este următoa
rea : din 35 348 de hectare 
s-au realizat 32 743 hectare. 
Din păcate, unele cooperative 
agricole Înregistrează mari

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare tn pag. a ll-a)

PA VEL PERFIL

Colectivul întreprinderii de geamuri din Buzău a adresat o 
telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, prin care raportează înfăptuirea 
indicațiilor date de secretarul general al partidului, cu ocazia 
vizitei sale de lucru întreprinse în octombrie 1973. Față de 1973 
producția globală industrială pe 9 luni — se scrie în telegramă 
— a sporit cu 80 milioane lei, iar cheltuielile de producție și cele 
materiale au scăzut cu 315 lei și, respectiv, 235 lei la 1 000 lei 
producție marfă, bilanțul activității economice pe primele 3 tri
mestre incheindu-se cu beneficii peste plan de peste 6 milioane 
lei. Aceste succese ne mobilizează și mai mult în acțiunea de 
îmbunătățire continuă a laturilor calitative ale activității econo
mice pentru a obține în cinstea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului realizări și mai însemnate. Ne angajăm să realizăm 
pină la congres o producție suplimentară în valoare de peste 7 
milioane lei, economii la prețul de cost de 3 milioane lei, pre
cum și beneficii peste plan de 8 milioane lei.

Dorința fierbinte a comuniștilor din întreprinderea de gea
muri Buzău este ca dumneavoastră să fiți reales in funcția de 
secretar general al partidului. El văd prin aceasta înfăptuirea 
nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului în patria 
noastră.

Marea întrecere pentru cucerirea trofeului

CUPA SC1NTEII TINERETULUI IA TENIS"
prima ediție, 1974 —

• Participant!! Ia finală, deși aflați pentru prima oară într-o 
confruntare la nivel național și practică acest sport de puțină 
vreme, dovedesc cunoștințe surprinzător de bogate, talent și ambi
ție, unanim apreciate de specialiștii prezenți Ia întreceri.

• Deoarece timpul nefavorabil a impiedicat desfășurarea parti
delor in aer liber, acestea au loc, după un program non-stop, In 
sălile de tenis „Steaua" și „23 August".

• Arbitrii primelor partide — cunoscuțl și apreciat] sportivi de 
performanță : Viorel Marcu, Dumitru Hărădău, Ionel Sântei, Mari
ana Simionescu, Florența Mihai, Mariana Hagiu, Constantin Po- 
povici, Sever Mureșan, Viorel Sotiriu etc.

• Măsuri de ultimă oră privind desfășurarea Întrecerilor deter
minate de timpul nefavorabil.

• Rezultatele tehnice ale primei zile de Întreceri.

RELATĂRILE PE LARG ÎN PAGINA A V-«
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RITMUL RECOLTATULUI
ȘI SEMĂNATULUI 

TREBUIE INTENSIFICAT
Mure?.- Să nu așteptăm 

să dea înghețul pentru a ridica 
recolta de pe cîmp

vi/cea: Procentele globale îndeamnă 
la optimism, dar nerealizările 

înseamnă sute de hectare
Din situația operativă exis

tentă Ia Direcția generală pen
tru agricultură a județului Mu
reș rezultă că la 31 octombrie 
în C.A.P. mai erau de recoltat 
128 hectare sfeclă de zahăr, 
aproape 10 00Q hectare porumb, 
iar de însămînțat, cu griu și se
cară, aproape 20 000 hectare. In 
această situație, e cit se poate de 
oportună decizia adoptată de 
Consiliul popular județean Mu
reș, care stabilește sarcini or
ganelor locale de a lua măsuri
le cuvenite pentru urgentarea 
recoltatului în așa fel ca pînă 
la 15 noiembrie cîmpul să fie 
eliberat de tot ce a produs în 
timpul anului. Se vor respecta 
oare prevederile acestei decizii ? 
O întrebare firească, ce trebuie 
să și-o pună orice lucrător din 
agricultură, orice locuitor al sa
tului chemat să o ducă la în
deplinire.

Semnul de întrebare l-am pus 
în urma raidului efectuat in 
chiar ziua difuzării deciziei în 
presa locală. Am străbătut o 
distanță de 140 km în inima 
așa-numitei Cîmpii a Transilva
niei, poposind în 7 unități coo
peratiste. Concluzia generală : 
ieri nu s-a lucrat decît cu forțe 
lipsite de importanță. Nu puțini 
interlocutori și-au manifestat 
îngrijorarea pentru destinul re
coltei de porumb, care în urma 
vintului din ultima săptămînă 
a fost în bună parte doborîtă 
la pămînt și în condițiile ploi
lor nesfirșite este supusă degra
dării.

Adevărul este că plouă și a 
plouat mult în toamna aceasta 
in zona străbătută. Se mai poate 
aștepta însă să se refacă timpul 
cind importante suprafețe de 
porumb sînt neculese și o parte 
din recolta strînsă este pe 
cîmp ? La C.A.P. Ceauș, de pil
dă, din 326 hectare semănate cu 
porumb s-au recoltat doar 60. 
Brigadierul Albert Balogh ne 
informează că s-au recoltat 40 
hectare din cele 80 ale brigă
zii, însă producția de pe 10 hec
tare nu a fost transportată. In 
fața sediului C.A.P., la ora 9, 
două autocamioane :

—De ce nu transportă porum
bul ?

— N-avem benzină — îmi răs
punde Laurențiu Abram, unul 
din șoferi. Ieri am adunat ben
zina de la toate cele 3 cami
oane ale C.A.P. și am făcut un 
transport la Tg. Mureș. Cis
terna trebuia să vină ieri, însă 
nu a venit nici astăzi.

La C.A.P. Dîmbu, recoltatul 
sfeclei s-a încheiat, dar mai 
sînt de transportat la bază 
peste 900 tone.

— Astăzi lucrează la transport 
6 tractoare cu remorci, mă in
formează tovarășul Ion Burian, 
președintele C.A.P.

— Atelajele ?
— Nu.
— Cite aveți în sat ?
— Cred că sînt către 50.
Tot aici aflăm că din 470 

hectare de porumb s-au recol
tat doar 40. Cei 800 de coope
ratori așteaptă să înghețe și 
apoi să treacă lă strînsul po
rumbului.

La C.A.P. Sărmaș mai sînt în 
cîmp peste 3 000 tone sfeclă.

— Astăzi nu a ieșit nimeni la 
lucru, mă informează Valeria 
Șomuliac, contabila șefă. Po
rumbul a fost recoltat doar pe 
100 hectare din cele 670 culti
vate. Discut cu tovarășul Vasile 
Dascăl, secretarul comitetului 
U.T.C. pe comună :

— Ciți tineri aveți în organi
zație ?

— Peste 600.
— Cum ați sprijinit campania 

agricolă în această toamnă plo
ioasă ?

— Elevii au lucrat 2 săptă
mîni.

— Elevii da. Dar numai elevi 
sînt în comună ?

La sediul C.A.P. erau 5 tinere 
contabile care întorceau hîrtiile, 
mirîndu-se că și ele ar trebui 
să-și aducă contribuția la re
coltat.

Este adevărat, plouă. Dar pen
tru cei 20 de cooperatori din 
Balda care își transportau sfecla 
cu atelajele și cu cele 4 re
morci nu plouă ? Ei sînt mai 
altfel decît alții ? Poate da. Au 
un plus de respect pentru tru
da lor de un an.

La Șăulia de Cîmpie, restau
rantul plin de oameni. Bărbați 
unul și unul. Să fi fost vreo 
80. Aici își măsoară bărbăția în 
loc să-i fi întîlnit în lanurile 
de porumb, unde mai sînt de 
recoltat peste 200 de hectare, la 
strînsul sfeclei de zahăr de pe 
încă aproape 50 hectare ? Pro
ducția e bună. Se așteaptă la 
peste 55 000 kg sfeclă la hec
tar. Dar acest lucru este un 
motiv pentru risipă ?

Se impune deci nu numai 
aici, ci în toate unitățile din 
județul Mureș, să se mobilizeze 
forțele satului, tineri și vîrst- 
nici, cooperatori și lucrători în 
unitățile de deservire a popu
lației, la strîngerea recoltei. A- 
colo unde autocamioanele nu 
pot intra în cîmp atelajele 
membrilor cooperatori, remorci
le S.M.A. ar putea și în aceste 
condiții dificile să transporte re
colta spre silozuri și pătule.

M. BORDA

(Urmare din pag. I)

rămîneri în urmă la însă- 
mințări. Dintre acestea amin
tim cooperativa agricolă din 
Cincu, cu 300 hectare neîn- 
sămînțate, cooperativa din 
Sinea, cu peste 200 hectare, 
Măieruș, Cuciulata și Cobor 
cu cîte 200 hectare fiecare.

Comandamentul agricol al 
județului Brașov, care coor
donează lucrările și reparti
zează forțele de muncă pe 
teritoriul celor trei zone 
agricole ale acestor melea
guri, a luat numeroase mă
suri a căror eficiență se va 
concretiza în terminarea 
grabnică a ultimelor lucrări 
rămase . neexecutate.

Astfel peste 100 de utilaje, 
mașini agricole și tractoare 
ale întreprinderii industria
le lucrează alături de utila
jele și mijloacele de tran
sport ale unităților agricole 
și ale trusturilor de meca
nizare.

2 500 oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
din județ și peste 10 000 de 
elevi se află alături de co
operatori și de ceilalți lu
crători din agricultura de 
stat la recoltarea sfeclei de 
zahăr ș; a porumbului. 200 
de elevi ai liceului „Hon- 
terus“ din Brașov ajută la 
sortatul legumelor recepțio
nate de la întreprinderea de 
legume și fructe din reșe
dința de județ.

Ajutoarele de la orașe sînt 
toate canalizate mai ales

Exprimate în procente, datele 
privind stadiul lucrărilor de re
coltare a porumbului fi de în- 
sămînțare a griului par să indice 
în județul Vîlcea un ritm satis
făcător : porumbul a fost recoltat 
de pe 92 la sută din suprafață, 
în vreme ce pe 91 la sută din 
suprafața planificată sămînța de 
grîu se află deja în sol. Dar în 
cifre fizice suprafețele care au 
rămas de lucrat sînt destul de 
mari: așteaptă să fie recoltat po
rumbul de pe 1 799 hectare, mai 
sînt de însămînțat cu griu peste 
170 hectare. Din cele 70 C.A.P.- 
uri cultivatoare de griu și po
rumb, doar 36 au terminat re
coltatul porumbului și 25 însă- 
mînțatul griului.

Vremea ploioasă și rece care 
s-a instaurat de cîteva zile ar fi 
trebuit să constituie un semnal 
de alarmă pentru toți cei răspun
zători de soarta recoltei. Dar, 
paradoxal, în loc să se accelere
ze ritmul de lucru, a scăzut în 
ultima săptămînă. In unitățile a- 
gricole din localitățile Ghioroiu, 
Berbești, Lădești, Lăpușata, Ciu
lești, Budești, Zătreni lucrările 
de toamnă sînt mult întîrziate și 
nu sînt singurele exemple.

Iată-ne la C.A.P. Băbeni. 
Plouă mărunt și des. Cîțiva 
cooperatori însoțesc 4—5 căruțe 
cu știuleți de porumb și așteaptă 
la cîntar. De la președintele 
C.A.P., Gheorghe Negrilă, aflăm 
că pînă acum au fost însămînța- 
te cu griu 235 hectare teren din 
cele 280 planificate și că restul 
de aproximativ 50 hectare ur
mează să fie pregătite pentru 
însămînțat după recoltarea po
rumbului.

— Știți, am hotărît să trecem 
la rotirea culturilor, ne spune to
varășul președinte. De aia...

către unitățile agricole ră
mase în urmă la recoltat. 
Astfel se prezintă situația, 
de pildă, în cooperativele 
agricole din Purcărcni, Tir- 
lungeni și Crizbav. La Pur- 
căreni un ajutor prețios îl 
dau elevii Școlii profesionale 
de la întreprinderea nr. 2 
Brașov care timp de 10 zile 
vor munci pentru lichidarea 
rămînerii în urmă ; Ia Tîr- 
lungeni elevii Grupului șco-

Brațov: întreg 
tineretul*  pe 

ogoare

•) Carol Roman — Și ei au 
fost adolescenți... Editura Alba
tros, 1974

Iar „Steagul Roșu", iar la 
Feldioara, elevii Școlii pro
fesionale „Tractorul" îi ajută 
pe cooperatori.

Tot în aceste zile se află 
pe ogoare și elevii liceului 
„Unirea" care fac practică 
agricolă la C.A.P. Stupini, 
elevii liceelor nr. 1 și 2 și 
cei ai Școlii profesionale 
auto din Brașov, la C.A.P. 
Cristian. Elevii și cadrele 
didactice de la Grupul școlar 
chimie din orașul Victoria 
au venit în ajutorul coope
ratorilor din Ucea de Sus, 
iar cei de la Grupul școlar 
„6 Martie" Zărnești îi ajută 
pe țăranii din orașul lor.

— Dar cînd veți încheia re
coltarea porumbului ?

— Zilele acestea...
Cam evaziv răspunsul, acum 

cînd datorită condițiilor atmosfe
rice soarta recoltei depinde nu 
de zile, ci de ore. Ne interesăm 
în continuare de modul în care 
consiliul de conducere a asigurat 
depozitarea și păstrarea recoltei.

— Avem suficiente mijloace 
de transport, ni se spune. Spații 
de depozitare, de asemenea. Po
rumb să fie I

Și totuși pe tarlalele coopera
tivei am putut zări' grămezi de 
porumb „depozitate"... sub cerul 
liber, iar la județ am aflat că 
C.A.P. Băbeni se numără printre 
unitățile care nu au predat pînă 
acum nici o tonă din cantitățile 
ce trebuiau livrate la fondul de 
stat. Ce să mai spunem atunci 
de acel optimism de paradă, de 
vorbele goale, fără acoperirea 
faptelor ? Mai ales că unitatea a 
avut de suferit în acest an de pe 
urma calamităților și în aseme
nea condiții cu atît mai mult 
orice bob are un preț sporit. 
Mina de lucru nu a lipsit. In 
afara membrilor cooperatori în 
ultima vreme C.A.P.-ul a fost 
ajutat în mod substanțial de ti
nerii comunei care au lucrat aici 
cu bune rezultate. Chiar în pre
ziua raidului nostru. 150 de elevi 
de la Școala generală nr. 2, în 
frunte cu secretarul U.T.C., or
ganizaseră în C.A.P. o reușită 
acțiune de muncă patriotică. Dar 
ce facem cu entuziasmul tine
resc, cînd lipsa de organizare și 
de spirit gospodăresc, mentalita
tea lui „las’ că n-o fi foc" se mai 
fac pe alocuri simțite ?

DORU MOȚOC

Vizitînd cîteva unități agri
cole din județ, in ciuda 
timpului nefavorabil, am in- 
tîlnit pe ogoare numeroase 
tractoare care efectuau lu
crările de semănat și mari 
grupuri de țărani și aju
toare voluntare la recol
tat. La C.A.P. Feldioara, 
de pildă, am aflat că meca
nizatorii lucrează pînă la 
orele tîrzii din noapte. Doi 
dintre ei, Ioan Popișter și 
Gheorghe Tonie. care recent 
au cîștigat titlul de mecani
zatori fruntași la faza jude
țeană a Olimpiadei mecani
zatorilor, se situează și 
acum printre cei mai harnici. 
La C.A.P. Stupini, de ase
menea, mecanizatorii, in ma
joritate tineri, își fac din 
plin datoria la lucrările de 
semănat. Se remarcă reali
zările deosebite ale tracto
riștilor Martin Binder și 
Vaier Varga. La C.A.P. Sîn- 
petru cei mai buni dintre 
tinerii mecanizatori s-au do
vedit a fi Nicolae D. Firea 
și Otto Zerbes. îi egalează 
prin realizările lor mecani
zatorii Vasile Heghibeli și 
Mihai Ghiorling.

Se poate spune că, în ge
neral, la lucrările acestei 
toamne, pe ogoarele județu
lui, tinerețea a fost prezentă 
din plin prin realizările de 
muncă patriotică deosebit 
de valoroase. Ele» se cifrea
ză la 6199 000 lei, din care 
2 650 000 lei au fost realizate 
prin munca patriotică a ele
vilor.

Ancheta noastră
UNDE LUCREAZĂ ABSOLVENȚII ANULUI TRECUT ?

CÎND „ATESTAREA ÎN MESERIE ii

NU-I UN ACT FORMAL...
In ultimele zile ale anului școlar 1974, în atelierele școlare*  din 

numeroase licee de cultură generală și chiar direct în întreprin
derile care le patronează, absolvenții ultimei clase s-au prezen- 

’ tat la un examen de verificare a pregătirii profesionale, in fața 
unei comisii formate din reprezentanți ai școlii și ai întreprin
derilor respective, obținînd atestarea într-o meserie care să le 
faciliteze o integrare rapidă și eficientă în activitatea productivă 
după absolvire în cazul că nu vor să urmeze sau nu reușesc 
să-și continue studiile într-o formă sau alta de învățămînt su
perior. Acum, după ce au avut loc și ultimele examene pentru 
admiterea în învățămîntul superior și postliceal, am vrut să știm
care este situația lor.

O parte din ei au reușit, însă 
mulți nu. Lucru firesc dacă a- 
vem in vedere că numărul locu
rilor în învățămîntul superior 
este limitat față de cel al tu
turor absolvenților. Și în cazul 
acesta pentru cei care au obți
nut atestatul într-o meserie, re
prezintă el într-adevăr un „bilet 
de intrare" în producție ?

Fusesem asigurați că la Fa
brica de confecții din Craiova 
vom întîlni în producție pe toate 
cele 40 de fete de la Liceul „Tu- 
dor Arghezi" atestate în meseria 
de confectioner anul acesta. 
Numai că aici cele patruzeci e- 
rau doar... trei. Stăm de vorbă 
cu una dintre ele, Coca Doi- 
nița Dorobanțu, și aflăm că în
tr-adevăr din cele cu atestat 
numai cîteva au reușit la fa
cultate. Restul trebuia să fie a- 
cum în fabrică. Așa se înțele- 
seseră la sfîrșitul școlii între ele 
și cu conducerea fabricii care 
avea și are mare nevoie de mun
citoare calificate.

— Știți cumva unde se află 
ele acum, ce fac ?

— Unele s-au mai angajat și 
în alte părți dar pe post de 
funcționare, renunțînd cu bună 
știință la atestat, însă cele mai 
multe preferă să stea acasă 
spunînd că se pregătesc pentru 
admiterea din anul viitor.

— Tu nu te pregătești ?
— Ba da. Și am timp sufi

cient atît pentru învățat cît și 
pentru alte lucruri. Căci la mine 
în familie toți muncesc și mi-ar 
fi fost rușine să stau acasă, să 
Yiu fac nimic.

Acest caz nu este singular. 
Chiar dacă mulți dintre băieți 
au plecat să-și satisfacă stagiul 
militar, unif dintre cei rămași 
și posesori ai unui atestat s-au 
angajat de asemenea în produc
ție. La secretariatul liceului 
mai sus amintit există vreo zece 
cereri prin care se solicită eli
berarea unei adeverințe din 
care să rezulte dreptul de a se 
încadra in producție. La fel și 
la Liceul ,.Mircea cel Bătrîn" 
din Constanța unde 24 de elevi 
au fost atestați în lăcătușerie. 
Pe mulți dintre ei i-am întilnit 
în . halele întreprinderii de me
canică navală Constanța, lucrind 
alături de ceilalți muncitori, cu 
un randament destul de bun 
(uși pentru nave și grupuri de 
răcire pentru uzinele „23 Au
gust" din București). Dificultă
țile trecerii de la atmosfera a- 
telierului școlar lancea de între
prindere au fost trecute $i da
torită înțelegerii celor din jur — 
ne spune Liviu Adrian Gherlan, 
fostul secretar U.T.C. al clasei IV 
G. Se află cu el aici și locții
torul secretarului U.T.C. Am pu
tea spune că organizația U.T.C. 
a clasei s-a mutat acum în u- 
zină. Cea mai mare satisfacție a 
lor va fi însă atunci cînd vor 
reuși să-i aducă pe cei mai 
mulți în uzină, deoarece se în- 
tîlnesc des, discută cu ei, le po
vestesc despre viața de aici. 
Toate acestea vit; să demon
streze cît de utile sînt aceste 
atestări atunci cînd ele nu se 
dau de formă și cînd întreprin
derile care participă la certifi
carea atestării se gîndesc la e- 
levii de liceu ca la posibilii lor 

muncitori și cînd elevii înșiși au 
înțeles să-și gîndească viitorul 
în funcție de desfășurarea unor 
activități utile în slujba societă
ții, a încadrării în producție.

Dar se întîmplă întotdeauna 
așa ? Nu prea. Uniunea jude
țeană a cooperației meșteșugă- 
rești-Dolj a amenajat la Liceul 
„N. Bălcescu" un atelier de țe
sut covoare. A acordat atestate 
la 14 eleve, însă fără nici un 
folos : ele nu pot fi angajate 
datorită unei situații speciale — 
ne spune tovarășul Constantin

Ce sînt, (ILTIIIÂ
ce reprezintă taberele de

creație ale tinerilor artiști? (")
Ar mai fi de discutat știința 

sau arta de a cere. Uneori or
ganizatorii nu știu să formuleze 
exact necesitățile. Fără o anu
mită rigoare în formularea do
leanțelor și consecvență în urmă
rirea înfăptuirii lor, un simpo
zion ia aspectul jocului gratuit. 
Cel mai convingător exemplu 
pentru ceea ce spunem ni-1 o- 
feră tabăra de sculptură de la 
Arcos (Sf. Gheorghe), consu
mată în toamna acestui an în 
cel mai desăvîrșit anonimat. Or
ganizatorii care, altfel, au ofe
rit excelente condiții de lucru, 
materiale etc., au ezitat însă în
tre a implanta lucrările în spații
le verzi ale orașului Sf. Gheor
ghe și a le „ascunde" undeva 
în afara lui. S-a ales totuși gră
dina castelului Arcos, aflat la 
cîțiva kilometri de oraș. Intere
sant de observat că anul acesta 
Ministerul Industriei Ușoare a 
prezentat participanților la sim
pozioanele de artă decorativă 
un fel de necesar în privința 
prototipurilor de serie mare, în 
concordanță cu planurile de 
perspectivă ale producției și co
merțului. In același sens înregis
trăm inițiativa constănțenilor de 
a invita anul acesta o serie de 
prestigioși pictori din toate ge
nerațiile înt'r-o documentare în 
județ, urmînd apoi a deschide, cu 
lucrările realizate de ei, in timp, 
o amplă expoziție. Formularea 
clară a intențiilor, atenția acor
dată specificității domeniului 
dau garanții serioase asupra 
reușitei întreprinderii. Organiza
torii numeroaselor tabere de 
pictură, prea numeroaselor 
chiar, au a cerceta acest nou sis
tem de colaborare cu artiștii 
plastici. La un loc însă, toate a- 
cestea ne apar ca semne ale u- 
nor reformulări ale structurii 
simpozioanelor, în sensul adecvă
rii Ia mediu și necesității, al for
mulării țelurilor sale caracteris
tice. Se vede că a ști să ceri un 
lucru reclamă o știință și o 
artă ce nu se deprind ușor.

Sînt și voci mai puțin entu
ziasmate de formula taberelor 
de creație. Veșnicul lor cal de 
bătaie este calitatea. Să fim bine 

Băran, președintele uniunii. 
„Situația specială" constă în a- 
ceea că meseriile pentru care 
întreprinderea a acordat atesta
te nu sînt cerute de necesitățile 
producției, ceea ce înseamnă că 
profilul atelierelor școlare a 
fost stabilit fără să se țină sea
ma de necesarul de cadre real. 
Acșst mod de a proceda ni se 
pare o deturnare regretabilă a 
necesității de a pregăti elevi 
pentru o muncă utilă, producti
vă. Cum poate justifica un for 
județean nesăbuința de a da 
curs pregătirii, specializării u- 
nor tineri în direcții și ramuri 
fără legătură cu necesitățile 
reale ? In asemenea condiții 
este și normal ca, ajunși în fața 
direcțiilor forțelor de muncă, 
tinerii să ridice din umeri cînd 
sînt întrebați dacă știu să facă 
ceea ce nu s-au pregătit să 
facă! Să-i pregătim deci și 
să-i atestăm pe tineri în mese
rii de care e nevoie. Pentru ca 
atestarea să nu devină un act 
formal.

ION MIHALACHE

înțeleși, în simpozioane nimeni 
nu înțelege să abdice de la a- 
cest suprem deziderat al artei, 
pe care, în treacăt fie spus, nu-1 
îndeplinesc integral nici multe' 
dintre expozițiile noastre colec
tive ori personale. Lucrările de 
valoare realizate în aceste sim
pozioane și considerate ca atare, 
sînt insă tot atîtea argumente că 
experiența șe cuvine continuată. 
Sînt orașe mici de provincie 
unde tot ceea ce poartă numele 
de artă a fost încetățenit de că
tre acești entuziaști participant 
la simpozioane. De ce colecția 
publică a unui oraș, nucleu al 
unui posibil muzeu, nu se poate 
realiza decît dacă se începe cu 
El Greco, Rembrandt ori Tițian? 
De ce peretele unei cantine a 
școlilor profesionale, de pildă, 
nu poate fi decorat de către ti-

OPINII
neri artiști de talent, și trebuie 
așteptați (să se nască, crească 
și maturizeze) acei maeștri care 
ar face să se vorbească de pe
retele cu pricina, ca despre pic
tura murală a Universității din 
Mexico, una din gloriile monu- 
mentalisticii contemporane ? Re
zistența unora este explicată 
lesne prin platforma de pe care 
cred că nu-și mai pot permite 
a participa la asemenea mani
festări. Să admitem, pentru o 
clipă, că așa stau lucrurile. Ci
neva trebuie să-și asume însă 
sarcina acestui misionarism ar
tistic, și acest cineva este și 
poate fi din ce în ce mai mult 
tineretul. Se știe că la cele mai 
multe tabere participanții sînt 
tineri, că numai anul acesta C.C. 
al U.T.C. în colaborare cu U.A.P. 
a organizat trei asemenea ma
nifestări (Galați, Tîrgoviște, 
Sighet). Se mai știe că ele con
stituie de fapt o a doua școală a 
tinerilor artiști, un ideal teren 
de afirmare a vocației lor, a 
gravelor responsabilități sociale 
cu care viața ii va confrunta, 
perpetuu, în viitor. Inerția, gus-

La Cluj-Napoca:

Fiecare atelier-școală, 
un atelier productiv!
La Liceul „Gheorghe Barițiu" 

din Cluj-Napoca am stat 
de vorbă cu unul din șefii 
producției atelierului-școală dc 
anul trecut, Valentin Mun- 
teanu. Aici s-a Încercat, e 
drept mai timid, organizarea 
unei microîntreprinderi și re
zultatele producției au fost des
tul de frumoase, peste 100 000 
de lei.

Munca a fost organizată după 
principiul benzii rulante urmă- 
rindu-se un flux tehnologic pre
cis, șefii echipelor consemnind 
prpducții sporite de la o lună 
la cealaltă. Satisfacția elevilor a 
fost mărită și de faptul că 
munca lor, calitatea acesteia, a 
determinat întreprinderile con- 
tractuante să adreseze mai mul
te comenzi liceului. Ceea ce 
ne-a mirat a fost însă că, după 
acest frumos început, realiza
rea microîntreprinderii nu a 
fost dusă pînă la capăt cu toa
te formele organizatorice impli
cate de această inițiativă. De la 
începutul acestui an școlar, în 
atelier se muncește, se lucrează 
chiar pentru producție, dar pînă 
și bruma de organizare realizată 
de elevi anul trecut s-a evapo
rat. Intîmpinată cu entuziasm 
cu puțin timp în urmă, ideea 
organizării de către elevi a pro
priei lor producții este acum 
aproape inexistentă. Orele de 
practică se desfășoară normal, 
dar fără implicarea mai hotă- 
rîtă a organizației de tineret în 
continuarea și aprofundarea 
unei inițiative valoroase.

CĂLIN STĂNCULESCU

tul cam cîrcotaș pentru „nuan
țe" sînt înfrînte in asemenea ca
zuri de către activitatea efec
tivă, desfășurată cu entuziasm 
și dăruire.- Am cam uitat că 
orice demonstrație se face cu 
produsul intențiilor și nu cu 
suma intențiilor. De aceea nu 
dau nici o șansă, obiectiv, adep- 
ților „temporizării" „năvala" ti
nerilor, ireverențioasă ca orice 
năvală (căci ce năvală a cQn- 
servat simțul ierarhiilor, mai 
ales al falselor ierarhii ?) pâ- 
rindu-mi-se a fi un proces ire
versibil. Tinerii pot fi creatori 
de valori materiale și spirituale 
înainte de a primi o încuviin
țare telefonică ori scrisă ; tine
rii pot juca, prin spiritul emu- 
lativ ce-i caracterizează, rolul 
unui ferment mai puternic în 
viața spirituală a cetății. Prac
tic, fără aportul lor aceste ta
bere și tot ceea ce au lăsat ele 
în urmă n-ar fi existat.

Este adevărat, există și un pe
ricol al proliferării fără rost a 
taberelor, și aceasta se întîmplă 
atunci cind lipsește conștiința 
clară a scopurilor ; există un pe
ricol al popularizării lor vul
gare, și aceasta datorită celor 
care nu văd altceva în ele decît 
un spectacol pitoresc și insolit 
ori, mai terestru, o posibilitate 
de a împopoțona un raport de 
activitate culturală. Un sculptor 
a coborit în inima minelor de 
sare de la Tg. Ocna și a sculp
tat acolo, firește în sare, chipul 
lui Decebal. Frumos 1 Televizi
unea care consacră evenimentu
lui cîteva minute se întreabă, 
prin glasul reporterei : „Pe cînd 
o tabără de sculptură sub pă
mînt ?“ Cu aceeași logică, con
tinuăm să ne întrebăm pe cînd 
o tabără de sculptură în adîn- 
cul mărilor ori în văzduh, pe 
cînd o tabără de pictură pe o 
insulă sau într-un avion, etc. 
etc. ? Aiurea asemenea între
prinderi ar face deliciile vinăto- 
rilor de autografe și al ziarelor 
avide de „știri senzaționale". 
Noi nu vînăm nici autografe, 
nici știri senzaționale de acest 
fel.

C. R. CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I) 

uriașe fragmentau egal, sacadat, 
în tempo de metronom, timpul 
convorbirii noastre. Era o at
mosferă fascinantă pe care, fără 
să vrem, am descoperit-o în bi
roul acela mohorît, cu o singură 
fereastră, cu bănci lungi, maro
nii, cu tablouri și grafice de 
producție pline de adnotări ili
zibile.

Sfinteș, ți-am promis că nu 
voi scrie nimic despre cele dis
cutate împreună. Iartă-mă, dar 
nu mă pot ține de cuvînt. Am 
crezut la început că ești un 
„caz" nemaiîntîlnit, o figură de 
excepție în tot peisajul acela de 
flăcări, metal și oameni, dar 
m-am înșelat. Drumul tău 
sinuos prin lume, poticnelile 
tale, ezitările și renunțările, 
remușcările, dar, mai ales, cău
tarea febrilă a unui drum fără 
praguri nu-ți sînt numai ție 
caracteristice. Chiar tu mi-ai 
spus că la întreprinderea de 
pompe, unde ai lucrat ca lăcătuș 
din octombrie pînă în decem
brie 1973, ai cunoscut cel puțin 
200 de tineri, veniți la calificare 
din întreaga țară. Jumătate din 
ei au plecat. Cealaltă jumătate 
au rămas în continuare. Pro
babil că mai sînt și acum acolo, 
tineri lăcătuși, strungari sau 
frezori. In decembrie, anul tre
cut, te-ai transferat la „Timpuri 
noi", în hala mare. Timp de 
două luni și jumătate cît ai 
lucrat acolo ți s-au Înregistrat 
aproape 30 de absențe nemoti
vate. Mi-ai spus că ai fost bol
nav, că te-au durut dinții și 
așa mai departe. Te-am în
trebat : de ce nu ți-ai luat con

cediu medical ? Mi-ai răspuns : 
tovarășul Nicolae Brejea, șeful 
secției, nu a fost de acord cu 
asta. Să știi însă că nu dînsul 
aprobă concediile medicale. Ab- 
sentînd sistematic, ai dus o 
acută lipsă de bani. Neavînd 
bani, ai ajuns să furi. în ziua de 
10 ianuarie ai sustras din buzu
narul unui coleg de muncă 100 
de lei. în urma numeroaselor 
absențe și a furtului, „care a 
răsuflat pînă sus", vorba ta, 
te-au dat afară și din hala mare. 
După 19 februarie nu mai figu
rai nici printre cei cazați la că
minul de nefamiliști. Timp de

ALUNGĂ DRUMUL SINUOS!
două săptămîni ai lucrat cu 
intermitențe la curățătorie. 
Timp de două săptămîni ai 
dormit prin halele întreprinde
rii, în butoaie de tablă și pe 
grămezi de șpan. N-ai avut nici 
palton, nici căciulă, nici ghete 
de iarnă. Singurul tău sprijin 
material au fost cei cîțiva lei 
pe care ți-i oferea din cînd în 
cînd prietenul Nicolae Licu. In
tr-o noapte te-a găsit șeful pa
zei. Te-a legitimat și s-a con
vins că faci parte din colectivul 
„Timpuri noi". Practic însă nu 
lucrai nicăieri. Peste cîteva zile 
ai fost găsit din nou,*  de data 
aceasta de secretarul de partid 
al secției turnătorie, tovarășul

Alexandru Bădină, și de mais
trul Nicolae Mihai. Dormeai în
tr-o conductă de metal, învelit 
cu un braț de talaș. Ai ajuns — 
atunci — în punctul cel mai de 
jos al existenței. Iți cădeau 
dinții de foame și frig, fumai 
chiștoace culese din lăzile cu 
nisip, purtai același pantalon și 
același pulovăr peticit. Pînă și 
ideea mișcării îți crea o infinită 
repulsie. Conducta aceea în 
care ai petrecut zece nopți din 
februarie devenise un fel de vi
ziune în care te detașai încet, 
încet de lume. Alunecai, resem
nat, către o stare subumană. Și, 

asta unde ? într-o secție în care 
ai fi avut nenumărate exemple 
de urmat. Tineri care purtau cu 
mîndrie albastrul salopetei mun
citorești. Tineri, tot de 18 sau 19 
ani, care stăpîneau cu compe
tență focul și creuzetele în care 
se cocea metalul.

In ziua de 1 martie, Alexan
dru Bădină și Nicolae Mihai 
s-au hotărît să te scoată din 
starea în care te găseai. Ți-au 
dat un loc de muncă, au insistat, 
în ciuda numeroaselor- rezerve 
din partea conducerii, să fii 
reprimit la cămin. Sfinteș, mi-ai 
spus că toate astea au fost 
nimicuri față de criza de neîn
credere care plutea în juru-ți. 

Nu-1 adevărat. Iată doar un 
singur argument care îți anu
lează afirmația : din prima zi a 
venirii tale in secție, oamenii 
știau cine ești și prin cîte ai 
trecut. Au strîns mînă de la 
mînă, care cît avea, și ți-au dat 
400 de lei pentru cantină. Oțe- 
larii și formatorii ți-au dat cî
teva cămăși și maieuri. Miezui- 
toarele ți-au dat zilnic o parte 
din porția lor de mîncare.

Neîncredere ? Dimpotrivă. Tot 
ceea ce au avut mai bun oame
nii ți-au dat. Nu din orgoliu, 
nici din fals altruism, ci dintr-un 
sentiment profund uman, 

profund muncitoresc. Crede-mă, 
astea' nu sînt cuvinte mari, ci 
reconstituirea unei realități 
adevărate. Oamenii aveau con
știința deplină a faptului că le 
apariții. Că faci parte dintr-o 
categorie socială stăpînă pe 
sine, dintr-o generație care de
vine. Au vrut, au încercat și în
cearcă să te ajute. Fără să le-o 
ceară nimeni, știu că și acest 
gest conține o parte din marele 
lor umanism. Ți-au oferit nenu
mărate exemple de atașament. 
Ți-au arătat, de asemenea, dru
mul adevărat.

Intr-o dypă-amiază, . prin 
aprilie, ai venit beat la lucru. 
Maistrul Bădină te-a trimis 

acasă și ți-a spus să vii mîine. 
Ai venit abia poimiinc, răvășit 
de cîteva nopți de chefuri. De 
ce ? De ce mai vorbești de neîn
credere, dacă singur, deliberat, 
îți creezi această platformă de 
neîncredere ? Maistrul Mihai 
ți-a dat zece lei să te tunzi. Tu 
ai găsit de cuviință că banii pot 
avea o cu totul altă destinație.

Nu-ți fac morală pentru că 
știu : sînt un slab moralist. Sînt, 
de asemenea, un foarte slab și 
ineficient pedagog. Dar nu 
despre asta e vorba acum. Re
ține discuția pe care am avut-o 
împreună sîmbăta trecută. Re
ține, de asemenea, și faptul că 
mă voi ține de cuvînt. Peste 
trei luni am să te caut și am 
să scriu un reportaj despre 
Gheorghe Sfinteș, cel mai bun 
tînăr muncitor din secția turnă
torie. Cred că nu te voi părăsi 
cu bloc-notesul plin de file albe.

In calitatea ta de utecist, cri
tică (ai acest drept statutar) 
comitetul U.T.C. din întreprin
dere pentru faptul că nu ți-a 
acordat nici un fel de sprijin 
pînă în prezent. E ciudat că în 
timp ce alți muncitori au încer
cat atîtea în vederea restabili
rii situației tale, tocmai organi
zația U.T.C. dip uzină n-a făcut 
deocamdată nimic. Dar nu e 
timpul pierdut definitiv 1 Tot în 
calitatea ta de utecist, de tînăr 
muncitor, de posibil sau chiar 
probabil fruntaș, alungă supă
rarea pe care o mai arĂ față 
de tine tovarășul Bădină. Supă
rare care nu s-a născut din 
neîncredere, ci, dimpotrivă, din 
prea multă și justă încredere 
față de destinul tău.

O CARTE-ITINERARO
O „carte-itinerar" despre ado

lescență și adolescenți, o pasio
nantă fi instructivă inițiere în 
universul tulburător al vîrstei de 
răscruce a publicat de curînd, 
continuîndu-și recunoscuta aple
care spre problemele tinereții 
Carol Roman, publicist alert și 
inventiv.

„Itinerariul” cărții este, de 
fapt, o suită de interviuri, de re
memorări datorate unor „oameni 
avînd o experiență umană care 
merită să fie dezvăluită”.

Și, într-adevăr, ce este, oare, 
mai captivant decît să citești a- 
mintirile începuturilor lui Henri 
Coandă sau Angela Davis, ale 
Anei Aslan sau Gherman Titov, 
ale lui Augustinho Neto sau ale 
Magdalenei Popa? Scrisă fluid, 
fără un plan prestabilit, fără 
concluzii teziste, de demonstrat 
moralizator fi cu orice preț, car
tea captivează prin firescul reme
morării, prin franchețea și spon
taneitatea discursului, devenind o 
adevărată „demonstrație inclusă 
în fapte” a unui adevăr funda
mental pe care îl exprimă sinte
tic și exact prefațatorul volumu
lui, filozoful Al. Tănase: „Ceea 
ce predomină în conștiința și ac
țiunile tineretului contemporan 
este (...) sporirea interesului pen
tru valorile sociale revoluționare, 

o stare de spirit contestatară față 
de ceea ce, într-o anumită socie
tate, îl falsifică pe om, îl frus
trează de valorile omeniei, auten
ticității și demnității”.

Nu am să fac acum greșeala 
de a da pe față misterul aces
tei cărți (de altfel mă îndoiesc 
serios că asta ar fi menirea aces
tei consemnări), mulțumindu-mă 
în încheiere să rezum sensul ei, 
încărcătura ei de adevăr și fru
musețe în gîndul drept și cinstit 
al unuia dintre interlocutori: „Am 
convingerea că, peste ani, cînd 
noi, cei din generația veche, vom 
fi bătrîni, tinerii aceștia, entu
ziaști fi harnici, vor face ca în 
lunile copleșite de soare ale ve
rii cîmpia să se aștearnă mereu 
îngreunată de roade”.

Iată, așadar, de ce putem so
coti noua carte a lui Carol Ro
man o carte cu adevărat instruc
tivă , stimulatoare, o lecție de 
tinerețe și — totodată — un 
îndemn.

Adică, mai pe scurt, o carte 
de o vîrstă cu gîndurile eroilor 
și cititorilor ei.

ȘERBAN CIONOFF

ȘTIRI CULTURALE
„Aspecte ale desenului româ

nesc contemporan" este tema 
expoziției organizată de secția 
de grafică a Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste Româ
nia, la sediul său. încadrin- 
du-se printre manifestările de
dicate celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, expoziția va
lorifică patrimoniul muzeului 
din care provin, în mare parte, 
cele 124 de lucrări semnate de 
60 de cunoscuți pictori și grafi
cieni. Sub raport tematic, ope
rele expuse aduc în prim plan 
evenimentul istoric, descoperă 
bogăția lumii satului, monu
mentalitatea complexelor indus
triale, investighează universul 
uman, alcătuind o imagine de 
sinteză ce reflectă mersul înain
te al societății noastre. Peisajul 
stilistic este divers, expoziția 
scoțînd, totodată, în evidentă 
momentele care au contribuit la 
definirea fenomenului artistic 
românesc, în special al desenu
lui contemporan în țara noastră.

★
Teatrul „Ion Creangă" a pre

zentat, vineri, cea dinții pre
mieră a stagiunii sale. Spectaco
lul, realizat de regizorul N. Al. 
Toscani, a reunit două piese 
inedite din creația cunoscutului 
nostru om de teatru Victor Ion 
Popa. Este vorba de „Păpușa cu 
piciorul rupt" și „Pufușor și 
Mustăcioară", amîndouă în ver
suri. Scenografia aparține Elenei 
Forțu, iar coregrafia lui Victor 
Vlase. încă de la intrarea în 
teatru, pe micii spectatori îi aș
teaptă o surpriză : ei se vor 
bucura cînd vor găsi în hol o 
expoziție de păpuși amenajată 
cu concursul fabricii „Ară- 
deanca".
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COMUNISTUL Un înalt comandament al creației 
literar-artistÂce

modelul la care ne raportăm
X

OPERE PENTRU 0 VIAȚA
cît și în acela al 
stnns cu realită-

© își consacră întreaga energie, capacitate de muncă și pricepere 
operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, afirmării tot 
mai puternice a națiunii române în rîndul națiunilor lumii.

• Luptă cu fermitate și spirit de abnegație pentru traducerea în viață a 
politicii interne și externe a partidului.

• Este înarmat cu concepții științifice despre lume și viață și este ca
pabil să-și aducă o contribuție activă la elaborarea politicii partidului.

• Constituie un model de comportare înaintată, de conduită ireproșa
bilă în societate, la locul de muncă, în familie, în toate împrejurările vieții.

• Militează pentru promovarea în întreaga viață socială a principiilor 
eticii și echității socialiste, a relațiilor de colaborare, întrajutorare, solidari
tate, stimă și respect reciproc.

® Comuniștii sînt luptători intransigenți împotriva încălcării acestor 
principii, împotriva individualismului mic-burghez, a tentativelor de subor
donare a intereselor generale ale colectivității, unor interese egoiste, îm
potriva concepțiilor de viață burgheze.

® își asumă datoria de a se ocupa îndeaproape în familie, în școală, la 
locurile de muncă, în societate, de educarea tinerei generații, în spiritul 
eticii socialiste, al responsabilității față de societate.

• Militează cu dîrzenie pentru întărirea prieteniei și solidarității parti
dului nostru cu toate celelalte partide comuniste și muncitorești, pentru 
prietenie cu toate forțele progresiste ale lumii, pentru respectarea demni
tății naționale a fiecărui popor, a dreptului său inalienabil la o dezvol
tare liberă, independentă.

Aceștia sînt COMUNIȘTII - oamenii cei mai 
înaintați ai societății noastre, cei aflali în 
fruntea luptei pentru progres, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. Sînt oamenii în care 
credem, oamenii pe care îi respectăm, oame
nii model. Ar trebui să adăugăm trăsăturilor
credem, oamenii
nii model. Ar trebui să adăugăm trăsăturilor 
eviden}iate, încă zeci de nuanțe, numite dem
nitate, curaj, cinste, modestie, simplitate, dă
ruire, intransigență, combativitate, principiali
tate, zeci de nuanțe pentru a le întregi por
tretul.

In acest spirit, trebuie să ne formăm noi, cei 
mai tineri ibembri ai societății de azi, în acest 
spirit trebuie să ne educăm copiii.

Comuniștii trăiesc și muncesc alături d'e noi, 
îi admirăm și dorim să le semănăm. Este o do
rință firească, desigur, și pe deplin realizabilă 
la vîrsta tuturor posibilităților, la vîrsta cînd, 
în primul rînd, de noi depinde conturul per
sonalității noastre viitoare, la vîrsta cînd fie-

care visăm să avem responsabilități, să fim 
cel mai bun, cel mai util...

Să-i privim cu ochii minții pe acești oameni, 
să le studiem în amănunt comportamentul co
tidian, motorul lăuntric al abnegației și dărui
rii cu care muncesc, „arta" de a lega relații 
trainice, prietenești, cu scopul - mărturisit - 
de a ne forma pe noi înșine după modelul lor, 
de a folosi acest model drept o raportare per
manentă a nivelului de noi atins, pe scara per
fecțiunii umane.

De fapt, acesta este și scopul pentru care 
ne-am propus, în cadrul cîtorva anchete, să 
pătrundem în universul lor.

începem, după cum credem că este firesc, 
cu descifrarea modului în care comunistul în
țelege și prestează munca - acest proces rit
mic, de largă respirație, de-a lungul căruia 
personalitatea umană se lasă dezvăluită com
plet.

Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră munca, 
tovarășe Marin Dima?
Viața. în mod sigur, viața!

J*.

Se împlinesc trei ani de la 
publicarea documentelor ple
narei C.C. al P.C.R. Semni
ficația lor de primă impor
tanță și de lungă durată pu
tea fi imediat înțeleasă, cum 
ne era limpede, noua, fiecă
ruia, efectul lor în diferitele 
sectoare de activitate, indis
pensabil legate de implica
țiile ideologice, cum sînt 
bunăoară literatura și arta.

Desigur că nu a rămas 
nici un artist, nici un scrii
tor, care să nu fi fost con
vins de rostul și tîlcul aces
tor documente care au de
terminat un salt decisiv. - în 
domeniul creației artistico- 
literare S-au realizat în acest 
răstimp opere literare valo- 
raoase în toate genurile lite
rare, dar loc mai este și pen
tru altele.

Cred, însă, că pentru a-și 
spori capacitatea creatoare în 
spiritul documentelor amin
tite, scriitorul trebuie să-și a- 
sigure tot mai multă libertate 
de mișcare. Iar libertate în 
acest sens nu există fără o 
tot mai temeinică cunoaștere, 
atît în sensul studiului ideo
logic adîncit al înseși docu- 
mentelqf programatice ale

partidului, 
contactului 
țile socialiste din țara noas
tră, devenită un șantier di
namic de mari proporții și 
un laborator imens de conti
nuă transformare a conștiin
ței, țară in care noul nece
sar vieții luptă cu tot ceea ce 
este învechit și cu orice ten- . 
dința de sclerozare.

In această privință, recapi
tularea documentelor, din 
timp în timp, devine o ne
cesitate, aidoma unei busole 
într-o cursă lungă pe o mare 
agitată. Nu vreau să spun 
că trebuie citite ca un ceas
lov, ci consultate ca un în
dreptar de gîndire și acțiune 
in complexitatea faptelor 
care ne asaltează din toate 
părțile, lor adăugîndu-li-se de 
curînd dimensiuni noi, spo
rite, ce decurg și din pro
iectul de Program al parti
dului. Și aceasta, tocmai pen
tru a nu pierde o clipă din 
vedere rolul omului în con
struirea 
continuă 
duce la 
nostru.

socialismului, nevoia 
de a-I forma și a- 
înălțimea timpului

MIHAI BENIUC

Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră munca, 
tovarășe Dumitru Burlacu? 
0 imensă responsabilitate

Fă,ră îndoială, pe. acei , bărbați 
voinici, îmbrăcați în salopete 
unsuroase, colegii tatălui său, 
trebuie să-i fi frapat prin 1944 
aceiași ochi negricioși în care 
strălucește seînteia inconfunda- 
bilă a inteligenței, același ne- 
astîmpăr în gesturi și priviri, 
atunci cînd l-au dorit tovarăș de 
muncă. „Nea Burlacule, ia pu- 
ne-ți feciorul să bea apă din 
castel, să se facă ceferist 1“ 
Dacă n-ar fi fost deja cu 
tot sufletul al Gri viței, (de 
cînd din vorbe rostite, în casă, 
reușise să închege o ima
gine eroică a luptelor din ’33) 
l-ar fi „legat" precis atunci, nu 
cu lichidul „vrăjit" din castelul 
de apă, ci cu dîrzenia și demni
tatea cu care știa că-și apărase 
drepturile și țara, cu grămezile 
de piese argintii măiestrite de ei 
sub cuțitul strungului.

Spre dezamăgirea sa, a pă
truns ca muncitor în cetatea 
Griviței, de-abia tîrziu, în ’50, 
după terminarea școlii profesio
nale, cînd i se părea că energia 
și dorința sa de a se dărui, vin 
— „prea tîrziu".

— După o lună, m-am con
vins că nu era deloc tîrziu, își 
amintește Dumitru Burlacu. 
Primisem prima lecție a comu-

niștilor de la Grivița. „Pe ume
rii tăi, mi-au spus, apasă res
ponsabilitatea îndeplinirii pla
nului uzinei, nu te mira, e un 
adevăr valabil pentru fiecare 
dintre noi. Și tu și noi avem o 
uriașă răspundere pentru tot ce 
trebuie făcut în țara asta".

La 42 de ani, comunistul Du
mitru Burlacu a trecut prin 6 a- 
teliere, cu profiluri total dife
rite. S-a despărțit cu multă 
greutate de colective de care 
era atașat, pe care „le pusese pe 
roate" și a preluat, fiindcă i se 
ceruse, alte colective, dezorgani
zate, cu planul restant, cu difi
cultăți de tot felul.

— De plîns, m-am plîns doar 
o singură dată. Prima dată. A- 
tunci, un muncitor vechi, unul 
dintre oamenii pe care-i stimez, 
mi-a amintit : „Gîndește-te că 

' ești comunist. Locul tău e acolo 
unde e nevoie de tine, nu ai 
dreptul să te cuibărești".

Și Dumitru Burlacu este de 24 
de ani, întotdeauna, acolo unde 
este nevoie de energia, de cu
noștințele, de experiența sa.

— Nu e ceva ușor, ne mărtu
risește. Acum 2 ani, de pildă, mi 
s-a încredințat conducerea vop- 
sitoriei, care pe atunci dădea 
mult de furcă uzinei. Lucrasem

cîndva ca vopsitor, îmi dădu
sem lucrarea de diplomă cu a- 
cest subiect, dar nu eram spe
cialist și s-au găsit cîțiva să 
șoptească „ce poate să facă Bur- 
lacu, dacă habar n-are de me
serie !“ Eu nu puteam să invoc 
acest motiv, ca să nu fiu pus a- 
colo 1 Știam ce-mi vor spune : 
„ți s-a încredințat această sar
cină, învață", așa că n-am aș
teptat să mi se spună, m-am 
apucat de învățat ! Cele mai re
cente roade ale modului respon
sabil în care Dumitru Burlacu își 
desfășoară munca pot fi concre
tizate în îndeplinirea ritmică a 
planului atelierului, în depăși
rea sa cu 50 de vagoane lunar, 
în construcția încă mirosind a 
var a modernei vopsitorii. Ca o 
recunoaștere a felului în care 
timp de 24 de ani s-a achitat 
de toate sarcinile încredințate, 
atît în producție cît și în viața 
de organizație, Dumitru Burlacu 
a fost ales locțiitorul secretaru
lui de partid al I.M.M.R. Gri- 
vița. într-o uzină de asemenea 
importanță, cu o organizație de 
partid cu o tradiție remarcabi
lă, comunistul Dumitru Burlacu 
nu a avut nici măcar un singur 
vot împotrivă !

Uneori, cind una după 
ferestrele se cufundă în întu
neric, uneori, cînd zgomotul în
depărtat al tramvaielor a luat-o 
înaintea primei gene de lu
mină, o mașină părăsește. în 
grabă porțile Uzinei „Republica" 
să țeasă in noapte drumuri ciu
date. Pe rînd, se aprinde cite 
o lumină, opt oarfieni iși pără
sesc odihna, se salută scurt și 
pornesc împreună, acolo unde 
prezența lor este 4) necesitate 
vitală. Alcătuiesc echipa de in
tervenții pe liniile de fabrica
ție a laminoarelor, condusă de 
muncitorul cu „a șasea specia
lă", Marin Dima, decorat cu Or
dinul Muncii. Se întîmplă să nu 
părăsească uzina 30—32 de ore 
în șir...

— îți trebuie, nu. numai pri
cepere, nu numai cunoștințe, ci 
și multă voință, ne spune comu
nistul Marin Dima. Singurul 
gind permis ne repetă, în acele 
clipe, că de noi este legat — 
în cea mai strînsă dependență 
— planul uzinei.

Se desfășoară aici o mun
că perpetuă, de zi și de noap-
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necesitățile 
aceștia, în 
au învățat 
să se mul-

de cite ori 
Oamenii 

majoritate tineri, 
să nu mâi doarmă, 
țumească cu o masă „copioasă",
alcătuită din pachețelele de mîn- 
care ale tuturor. După 24 de 
ore de prezență aontinuă în u- 
zină, le-am citit în priviri ace
lași chef de muncă și elan pe 
care numai o bucurie interioară 
le poate naște.

— Avem bucurii, confirmă 
Marin Dima — ce bucurie poate 
fi mai mare decît mulțumirea 
pe care o încearcă muncitorii 
de la marile agregate „doctori- 
cite" de noi, cînd defecțiunea 
s-a remediat într-o oră ? Ce bu
curie poate fi mai mare decit 
gîndul că, prin munca noastră, 
calitatea produselor laminoru
lui a avut mult de cîștigat și 
timpul de staționare s-a redus 
la minimum ?.

Timpul comunistului Marin 
Dima este afectat, aproape în 
exclusivitate, muncii.

— A renunțat chiar la singu
rul concediu medical pe care 
l-a avut — își amintește șeful

atelierului, Marin Teodorescu. 
A venit la mine și mi-a spus 
„dă-mi ceva de lucru, că altfel 
nu mă mai fac bine niciodată" I 
L-a înzdrăvenit, în vreo 20 de 
ore, o intervenție, la care fără 
dînsul nu știu cum ne-am fi 
descurat I

— Păi, da, asta e : pentru 
mine muncă e viață.

Privindu-1 pe Marin Dima, pe 
foarte tinerii săi colegi, Nicolae 
Manta și loan Fetecău, pe cei
lalți membri ai echipei, strînși 
în jurul unui agregat, lucrînd în 
tăcere, cu toate simțurile încor
date, în apriga competiție cu 
timpul, înțelegi că pentru acești 
oameni munca liberă, despovă
rată de exploatare, munca pen
tru ei și pentru țară este un fel 
de torță, în flacăra căreia vie
țile lor se contopesc. Pentru a- 
cești oameni și pentru atiția 
alții ca ei, munca nu a consti
tuit niciodată o trudă fără scop, 
o corvoadă necesară pentru cîș- 
tigarea existenței. Ochii lor, 
zîmbetul lor, tinerețea lor, stau 
mărturie.

■

A Fl STUDENTCOMUNIST
Cel mai eficient

instrument
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TINERETUL SI MORALA
REVOLUȚIONARA

Convorbire cu conf. dr. ION ANGHEL, 
decanul Facultății de biologie, locțiitor al secretarului comitetului 

de partid al Universității București

— Ca pedagog, om de ști
ință și om politic, sînteți in 
miezul preocupărilor privind 
educarea tineretului în con
sens cu cerințele impuse de 
făurirea omului nou. Am 
dori, de aceea, să cunoaștem 
opinia dv. in legătură cu ro
lul care revine, în acest pro
ces, promovării unor valori 
morale înaintate.

— Și pe ce căi credeți că 
se realizează promovarea a- 
cestor valori morale înain
tate?

Șase muncitori trudeau 
greu încercînd să răsucească 
niște cabluri metalice pentru 
macara. Mîinile lor erau o rană, 
cîștigau puțin. Dorind să-i a- 
jute, un foarte tînăr coleg, Radu 
Lițan, a conceput atunci, era 
prin ’45, o mașină de împletit 
cabluri. Era prima inovație din 
șirul celor 100, realizate de E- 
rojil1 muncii socialiste de azi, 
care au adus întreprinderii „Re
publica" nu mai puțin de 2 mi
lioane lei economii.
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Ce înseamnă pentru
dumneavoastră, tovarășe 
Radu Lițan, a munci?
A gîndi, a perfecționa...

Inovatorul de azi, a început 
prin a fi un tînăr curios, me
ditativ, studios. De-a lungul ani
lor, odată cu primirea în par
tid, în 1945, dorinței sale iniția
le de a munci — conștient de 
însemnătatea muncii sale — i 
s-au adăugat cunoștințele politi
ce. Simpla dorință de a munci 
mai bine s-a transformat într-o 
datorie.

— Eu am lucrat și sub pa
troni, atunci era și normal că se 
muncea în silă, dar astăzi, o
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,15. Intensificarea și perfecționarea activității 
politice, ideologice și educative de formare a 
omului nou, de afirmare în viață a principiilor eticii

și echității socialiste

— în programul partidului 
se arată că tînăra generație 
reprezintă Însuși viitorul na
țiunii noastre socialiste. Iar 
construcția viitorului, așa cum 
este prefigurată în Program, 
se încadrează într-un proces 
integral, în sensul că an
gajează perfecționarea întregu
lui organism social al societății 
noastre, a tuturor domeniilor și 
relațiilor sociale, inclusiv dez
voltarea conștiinței socialiste. în ’ 
ansamblul acestui proces, pro
movarea unor valori morale îna
intate a moralei comuniste, se 
înscrie ca o consecință și, tot
odată, ca o condiție a progresu
lui social.

— De la exemplul personal și 
pînă la crearea unui climat mo
ral sănătos, căile, mijloacele sînt 
foarte numeroase și diferite. 
Este însă important să se reali
zeze un cadru modelator prin 
aplicarea unor norme morale 
care să exprime tendința obiec
tivă către forme superioare de 
viață. Practica socială demon
strează că promovarea acestor 
norme, precum și deplina lor 
respectare conduc Ia determina
rea unor corelații profunde în
tre transferările revoluțio'nare 
petrecute în societate și schim
bările care intervin pe plan in
dividual.

— Ce răspunderi concrete 
revin factorilor educaționali, 
îndeosebi școlii și organiza
țiilor de tineret în ceea ce 
privește respectarea întocmai 
a acestor norme?

— Cred că in primul rînd fac
torii respectivi trebuie să-și a- 
ducă o contribuție competentă la 
exlicarea acestor norme, la în
țelegerea în profunzime de că
tre toți oamenii, în special de 
către tineri a cerințelor pe care 
aceste norme le impun. De ase
menea, este necesar să acțione
ze în sensul dezvoltării unui cli
mat moral în care fiecare tînăr 
să fie îndemnat să-și examine
ze comportarea în raport cu a- 
ceste norme și să militeze pen
tru respectarea lor.

Consider că în activitatea lor, 
factorii educaționali trebuie să 
țină seamă de faptul că morala, 
deși se dezvoltă ca rezultat al 
determinărilor obiective, este 
într-o foarte mare măsură ro
dul unor direcționări conștiente. 
Proiectele documentelor celui 
de-al XI-lea Congres stabilesc 
legături directe între realizarea 
progresului moral și dezvolta
rea conștiinței socialiste, într-un 
proces care necesită o muncă 
îndelungată, fără întreruperi. In 
acest efort general, conștiința ti
nerilor încorporează sentimentul

interdependenței destinului indi
vidual cu cel colectiv. Vechile 
mărci de comportament, îndeo
sebi egoismul și individualis
mul, disprețul față de om, de
zinteresul față de soarta colec
tivității, dispar treptat, în timp 
ce noi valori se înrădăcinează în 
conștiința și atitudinea oameni
lor. Desigur că în aceste condi
ții crește rolul educației mora
le, ca modalitate de adaptare a 
tînărului la cerințele dezvoltării, 
societății, dar și ca un mijloci 
de dezvoltare multilaterală a 
personalității sale, de formare 
a unor atitudini înaintate față 
de societatea pe care o făurim 
și de epoca în care trăim, pre
cum și față de sine.

— în ceea ce privește edu
carea morală a tineretului, ce 
este specific actualei etape 
istorice?

— Faptul că tinerii ajung în 
proporție de masă in situația de 
a-și afirma deplin personalita
tea, de a contribui activ la con
ducerea societății. Deci, cu atît 
mai mult în aceste condiții se

impune promovarea unor valori 
morale înaintate care să fie în
corporate în conștiința maselor. 
Și cred că este important 
subliniat aici

de 
faptul că par

curgem o etapă istorică în care 
se dezvoltă puternic etica res
ponsabilității sociale. Sîntem 
puși în fața unui model poten
țial al dezvoltări societății noas
tre, care se poate realiza plenar 
tocmai într-un sistem de relații 
bazate pe etica și echitatea so
cialistă. Se creează astfel un 
cadru conceptual la care trebuie 
să medităm cu responsabilitate 
și să facem totul pentru a răs
punde cerințelor sale, pentru că 
normele muncii și vieții comu
niștilor oferă instrumente utile e- 
forturilor menite să așeze pe o 
bază cît mai riguros științifică 
opera de educare a tinerilor co
muniști, a tuturor cetățenilor 
patriei potrivit exigențelor pe 
care le impune formarea -omu
lui nou, constructor al societă
ții socialiste și comuniste.

ADRIAN VASILESCU

muncă făcută la întîmplare, o 
„roboteală" ește inconștiență, 
mai mult un act condamnabil !

în jurul maistrului Lițan s-au 
strîns oameni de aceleași con
cepții și la filetaj a luat ființă 
un grup de comuniști inovatori 
— Gh. Dobre, D. Ivan, Vasile 
Pană și alții care, prin truda 
minților lor reunite, au contri
buit substanțial Ia reducerea 
consumului de materiale, la 
creșterea productivității muncii, 
la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale oamenilor.

Peste puțin timp, maistrul va 
ieși la pensie, dar va părăsi 
uzina cu fruntea sus, știind că 
a realizat ceva în viață, lăsînd 
mașini și dispozitive concepute 
de el, care vor funcționa încă 
mult timp de aici înainte.

★
Munca înseamnă viață, do

rință de perfecțiune, responsa
bilitate, ne spun comuniștii. Dar, 
chiar fără declarații prea multe, 
mai desprindem un înțeles. Oa
menii aceștia nu muncesc izo
lați, nu se mîndresc egoist cu 
produsul inteligenței și pricepe
rii lor. In jurul comuniștilor se 
formează colective întregi care 
muncesc, gîndesc și trăiesc ase
meni unui singur om și de a- 
ceea munca devine în plus o 
școală a încrederii, a demnității 
și a prieteniei, o școală în care 
tinerii cresc ca oameni ai socie- 
țării de mîine.

MONICA ZVIRJINSCHI

îmi amintesc cu cîtă ne
răbdare și atenție am parcurs 
cu toții documentele Plena
rei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, chiar în ziua 
publicării in presă. Ne-au 
atras atenția încrederea a- 
cordată, apelul insistent 
adresat nouă, tinerilor, de a 
contribui cu toată energia și 
dăruirea de care vîrsta 
noastră este capabilă la con
struirea societății viitoare.

Fusesem primit de puțin 
timp în partid și acest ve
ritabil cod al muncii și vieții 
comuniștilor m-a ajutai să 
înțeleg în profunzime prin
cipiile comuniste și să Ie pot 
aplica în viață, începînd de
sigur cu mine. M-a ajutat 
să-mi conturez cu precizie 
profilul comunistului cu care 
doream să mă identific. De
venisem conștient de faptul 
că pregătirea .mea profesio
nală, cît și de cultură gene
rală erau insuficiente, că 
puteau constitui cea 
serioasă piedică în 
mea de a munci la 
maximei exigențe.
mi s-a încredințat condu
cerea unei echipe de tineri 
și fiind — la 24 de ani — ccl 
mai în vîrstă și, totodată, 
membru de partid, îmi revi
ne datoria, de care încerc să 
mă achit cît mai bine, de a 
mă ocupa îndeaproape de 
formarea lor ca meseriași.

împreună, ne străduim să 
fim „la zi" cu toate docu
mentele de partid, fiindcă 
numai cunoscind în amă
nunt direcțiile de dezvoltare 
ale societății, sarcinile ce ne 
revin direct, ne putem aduce 
o contribuție cu adevărat 
eficientă la transpunerea lor 
în viață. Documentele de 
partid, prin claritatea deose
bită cu care sînt formulate, 
prin înaltul lor spirit știin
țific, constituie, de fapt, cel 
mai eficient instrument în 
procesul educării și perfec
ționării noastre ca oameni ai 
societății de mîine.

CORNEL CEAUȘU 
strungar, adjunct de șef de 

echipă, secția Fabricație, 
I.R.A. Grivița

mai 
dorin(a 

cotele 
Recent,

Am intrat în facultate In 
anul plenarei.

Eram atunci o sută de ado
lescenți receptivi, hotărîți să 
nu asiste pasiv la ceea ce se 
petrece in jurul lor, poate și 
puțin înclinați spre polemici 
abstracte. Am devenit, intre 
timp, studenți adevărați, ce
tățeni cu responsabilități 
concrete. Cei mai buni din
tre noi sînt comuniști, mem
bri ai partidului.

Hotărit, eu și noi toți, co
legii, ne considerăm o gene
rație favorizată. Marele nos
tru avantaj este că deținem 
de la începutul alfabetului 
profesiei, nu un cod de ma
niere, ci o carte de căpătii 
care sintetizează magistral 
modul de a trăi și munci în 
chip comunist. Timp de trei 
ani, existența noastră a fost 
iradiată de modelul ce ne-a 
fost oferit de către condu
cătorul partidului, a ceea ce 
trebuie să fim și să devenim. 
Și cum nu ne stau în fire 
vorbele fără de faptă — asta 
am învățat, de asemenea, din 
acel cod al educației partini
ce — într-un colocviu cu noi 
înșine, ne întrebăm : am fost 
și sintem sirguincioși ucenici 
la școala educației comunis
te ? Ne străduim. Asta o pot 
afirma cu certitudine. Vrem. 
Și ca studenți, și ca membri 
ai organizației revoluționare 
a tineretului, și ca cetățeni.

Prima noastră dezbatere 
politică de anul acesta, din 
anul trei al studenției noas
tre, a fost consacrată apro
fundării și așezării activității 
tuturor pe baza prevederilor 
din documentele Congresului 
al XI-lea al partidujui pe 
care-I întîmpinăm, din cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresată nouă, ce
lor din școala superioară.

Din nou o excelentă lecție 
de viață. Nouă, celor onorați 
cu titlul simbol de generație 
a viitorului : să devenim oa
meni noi. Oameni pentru 
care în viață să primeze 
munca, ca sursă a propășirii 
societății. Oameni pentru 
care în profesie să primeze 
creativitatea, inovația. Oa
meni care să întruchipeze în 
personalitatea lor virtuțile 
morale cele mai înalte : cin
stea, dreptatea, apărarea bu
nului obștesc, curajul, disci
plina.

DANA FRUMUȘANU 
studentă, 

anul III, calculatoare 
membră a Consiliului A.S.C., 

Facultatea de Automatică

Pe noi munca ne-a format
Pe tinerii din

Gheorghe Stănescu, ____
montaj a întreprinderii „Elec
tromotor" din Timișoara, i-am 
cunoscut, pur și simplu, la lo
cul lor de muncă, acolo unde, 
cum mi-au spus ei, cu mîndrie 
nedisimulată, „putem vorbi ca 
de la om la om".

— De ce tocmai aici, i-am în
trebat.

— Vedeți dumneavoastră, a 
ținut să mă lămurească șeful 
de echipă, ca să vă răspund la 
această întrebare trebuie să vă 
spun mai întîi cîte ceva din is
toria echipei noastre. Ea începe 
prin noiembrie 1971, atunci 
cind nevoile producției au im
pus crearea unei asemenea for
mațiuni de lucru. Aparent lu
crul era foarte simplu.
10—15 oameni și 
mîine voi o să fiți 
Și gata !

Cu asta însă nu 
decît... partea întîi.

— Dar „partea a doua" ?
— Ei bine, partea , a doua este 

ce se întîmplă cu oamenii echi
pei, cu fiecare în parte și cu 
toți la un loc.

— Firesc ar fi fost. îl între
rupe Cornel Balica, să ne mul-

și ne-a unit
echipa lui 
de la secția

le 
o
ai

Iei 
spui „de 
echipă".
rezolvat

țumim numai cu faptul că, pe 
state, în evidența serviciului 
personal noi contăm ca o echi
pă. Restul... Ei bine, pe noi 
„restul" ^ăsta ne-a interesat. Și 
aici este și cheia unității, a 
coeziunii echipei noastre.

O echipă de tineri 
români, maghiari, 
germani și sîrbi 

și secretul reușitei lor

— Cred că are dreptate Cor
nel, adaugă Miodrog Chiriei. 
Deși dacă privim lucrurile în 
timp s-ar putea să nu ni se 
pară așa un lucru mare, el este, 
totuși. Și uitați-vă, numai acum, 
în echipă sint tineri de la 18 la 
25 de ani, unii români, alții ma
ghiari, alții germani și sîrbi. 
Noi ne-am constituit o formați
une de lucru chiar în luna no
iembrie 1971, în luna in care 
s-au desfășurat lucrările plena
rei C.C. al P.C.R. care a adoptat 
documente de mare importanță 
pentru formarea și dezvoltarea

conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii ! Și ne-am 
spus că această coincidență pen
tru noi înseamnă de fapt o mare 
bogăție.

Cuvintele lui Gheorghe Stă- 
nescu. îmi inspiră o nouă între
bare : Cum ați procedat ?

— Mai întîi era nevoie să ne 
limpezim noi înșine scopul care 
ne era comun, sarcinile de pro
ducție ce ne stăteau in față, li
nii din noi aveam mai multă 
experiență. Și experiență de 
viață și profesională. Nu ne-am 
sfiit să învățăm unii de la alții: 
mai mult, stăteam ceasuri în
tregi de vorbă, chibziliam, ne 
sfătuiam. Cu timpul, trăind și 
muncind împreună, ne-am apro
piat sufletește și am constatat 
că formăm o unitate sufletească 
și că, de fapt, nici măcar n-am 
putea trăi altfel.

— Există — totuși — un 
creț al echipei voastre ?

Zâmbeau cu subînțeles :
— Secret ? Nu există nici 

secret. Sau dacă este unul, 
cela 
mat

se-

un 
a-

este munca. Ea ne-a for- 
și ea ne-a unit !

ȘERBAN CIONOFF
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PRIMIRE LA
fa

PRIMUL MINISTRU
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis tovarășului HADJI LLESHI, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare 
Albania, imi este plăcut să vă adresez, in numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări și urări de succes în misiunea 
de răspundere ce v-a fost incredințată.

Folosesc această ocazie pentru a ura poporului albanez noi 
victorii în opera de construire a socialismului în patria sa.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și 
colaborare tovărășească dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Albania vor 
ascendentă, în folosul țărilor și 
socialismului și păcii în lume.

cunoaște o dezvoltare mereu 
popoarelor noastre, al cauzei

Republicii Socialiste România,Primul-ministru al guvernului 
tovarășul MANEA MĂNESCU, a trimis tovarășului MEHMET 
SHEHU. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania, următoarea telegramă :

Desemnarea dumneavoastră în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Albania îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele guvernului Republi
cii Socialiste România și al meu personal, calde felicitări și 
urări de succese în activitatea dumneavoastră de mare răspun
dere.

Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie tradițională 
româno-albaneze se vor dezvolta continuu, spre binele popoa
relor noastre.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare tovarășu-

lui Nesti Nașe cu ocazia numirii 
acestuia în funcția de ministru 
al afacerilor externe al Republi
cii Populare Albania.

AL GUVERNULUI

Primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, în 
cursul zilei de vineri, pe Hans 
Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, la cererea a- 
cestuia.

PRIMIRE
LA C.C. AL P.C.R

Vineri dimineața, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, l-a primit pe 
N.N. Rodionov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al
U. R.S.S., care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în țara noastră. 
La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, au participat Vasile 
Șandru. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și 
Badrus. ambasadorul 
în U.R.S.S. A fost de față
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

Gheorghe 
României

PLECĂRI SESIUNE CRONICA

ALARMA !
VIN BUȘTENII!" n

VREMEA A FOST ÎN GENERAL FRUMOASĂ, CU CER VA
RIABIL. AU CĂZUT PLOI IZOLATE, MAI ALES IN ZONELE DE 
DEAL Șl MUNTE". .

(Din buletinul meteorologic pe 30 iunie 1974)

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala, îndrepttndu-se spre 
patrie, N. N. Rodionov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țara 
noastră în zilele de 29 octom
brie — 1 noiembrie a.c.

în timpul vizitei, oaspetele 
sovietic a, fost primit de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și a avut convorbiri cu 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, în 
legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale de interes 
reciproc, precum și asupra unor 
aspecte ale dezvoltării continue 
a relațiilor româno-sovietice.

La București s-au încheiat vi
neri dimineața, lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-israeliene. S-au 
trecut în revistă stadiul rela
țiilor comerciale, perspectivele 
dezvoltării și diversificării 
schimburilor economice și coo
perării bilaterale, în domenii de 
iirteres comun. *

La sfîrșitul lucrărilor, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, șeful delegației 
române, și Haim Bar-Lev, mi
nistrul comerțului și industriei, 
șeful delegației israeliene, au 
semnat protocolul sesiunii.

A fost de față Yohanan Cohen, 
ambasadorul Israelului la Bucu
rești.

U. T. C
In zilele de 31 octombrie 

și 1 noiembrie a.c., s-au des
fășurat la Ruse și Giurgiu, 
lucrările seminarului bilate
ral între Centrul de cerce
tări pentru problemele tine
retului din România și Cen
trul de cercetări sociologice 
de pe lingă C.C. al U.T.C.D. 
din R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej s-a realizat 
un schimb de experiență și 
informații th legătură cu pre
ocupările actuale ale celor 
două instituții de cercetare, 
au fost discutate unele as
pecte ale dezvoltării colabo
rării științifice bilaterale.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația orașului Bag
dad, condusă de Abdul Karim al 
Nida, adjunct al primarului ca
pitalei irakiene, care a făcut o 
vizită documentară în țara noas
tră.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții 
au fost salutați de Gheorghe 
Dumitru, vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Adil R. al 
Mufti, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al Irakului în Româ
nia, membri ai ambasadei.

în cinstea aniversării

Ministrul federal al urbanis
mului și mediului înconjurător 
din R.F. Germania, Karl Ravens, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit vineri seara 
Capitala.

Oaspetele a avut convorbiri 
cu membri ai conducerii Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale și consiliilor populare ale 
municipiilor București și Cons
tanța și a vizitat obiective in
dustriale și social-culturale din 
Capitală și de pe litoralul Mă
rii Negre.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor in
dustriale. alte persoane oficiale. 
A fost de fată Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București.

au 
di- 
in-

în cursul după-amiezii de vi
neri, la întreprinderea de radia
toare, echipament metalic și o- 
biecte sanitare din București, la 
Clubul sindicatelor din Cîmpu- 
lung-Muscel și la întreprinde
rea de confecții din Miercurea 
Ciuc au avut loc adunări fes
tive consacrate celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La adunarea din Capitală 
luat cuvîntul Petre Preda, 
rector general al Centralei
dustriale pentru utilaje și piese 
de schimb din M.E.F.M.C., și K. 
V. Sarînin, consilier al Ambasa
dei U.R.S.S. la București. După 
ce au evocat însemnătatea is
torică a zilei de 7 Noiembrie, 
vorbitorii au evidențiat impor
tanța deosebită a întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev pentru dez
voltarea colaborării dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist al Uniunii So
vietice, pentru adîncirea legă
turilor multilaterale româno-so-

vietice, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

Primul secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Cîmpu- 
lung-Muscel, Ion Ploscaru, și 
N.A. Netesov, consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice, care 
au luat cuvîntul la adunarea din 
această localitate, au subliniat 
evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare ro
mâno-sovietice.

în cadrul adunării festive de 
la Miercurea Ciuc, Kovacs An
drei, directorul întreprinderii de 
Confecții, și A.M. Surikov, ad
junct al reprezentantului comer
cial al Uniunii Sovietice la 
București, au evocat semnifica
ția memorabilelor file înscrise în 
istoria omenirii acum 57 de ani 
și au citat legăturile de priete
nie statornicite între județul 
Harghita și regiunea Novgorod 
din U.R.S.S.

în încheierea adunărilor fes
tive au fost prezentate progra
me culturale.

Conferință de presă
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Cu prilejul celei de-a 57-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Am-, 
basada Uniunii Sovietice a avut 
loc, vineri după-amiază, o con
ferință de presă.

Relevind însemnătatea istorică 
a Marii Revoluții din Octom
brie, V. I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la 
București, a evocat aportul oa
menilor muncii din România la 
lupta pentru victoria revoluției, 
care a înscris o pagină glori
oasă în istoria prieteniei dintre 
popoarele sovietic și român, 
prietenie ce a sporit și s-a în
tărit și mai mult în anii noștri, 
în cadrul conferinței de presă, 
V. I. Drozdenko a vorbit pe 
larg despre succesele obținute 
da poporul sovietic în cele a-

șase decenii, despre rea- 
dobindite în domeniul

proape 
lizările 
construcției comuniste, s-a re
ferit la principiile politicii ex
terne a U.R.S.S. și activitatea 
sa în viața internațională, în 
slujba cauzei păcii și socialis
mului. Subliniind dezvoltarea 
continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare sovieto-române, 
vorbitorul a spus : „Oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică 
cunosc succesele
muncii din România în opera 
de construire a socialismului 
în întrecerea socialistă 
întîmpinarea Congresului 
XI-lea al P.C.R. și urează po
porului frate român noi și mari 
succese în dezvoltarea continuă 
a economiei și culturii, în lupta 
pentru pacea și securitatea po
poarelor".

oamenilor

în 
al

10,00 De la Alfa la Omega. 10,20 
Eroi Îndrăgiți de copii.: „Năzdră
vanul Dennis". 10,45 Bucureștiul 
necunoscut. 11,00 Telecinemateca. 
13,00 Telex. 13,05 închiderea pro
gramului. 14,30 Fotbal : Steagul 
Roșu Brașov — Universitatea Cra
iova (divizia A). 16,15 Cele mai 
frumoase goluri din optimile de 
finală ale cupelor europene inter- 
cluburi la fotbal. ’".15 Melodii... 
melodii. 17,30 Tele: 17,35 Tele- 
glob : Columbia. 17.5.1 „De la Olt 
pîn’la Buzău, să te duci cîntecul 
meu“. Melodii lirice și din folclo
rul nou. 18,10 Omul de lingă tine. 
18,30 Luna creației originale româ
nești : „Partid al vieții noastre 
soare". Spectacol muzlcal-literar. 
19,00 Lumea copiilor. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Raportul ță
rii. în întîmpinarea istoricului 
Congres. 20,00 Teleenciclopedia. 
20.45 Publicitate. 20,50 Film serial : 
„Un șerif la New York". „Furt 
de cai pe Fifth Avenue". 21,40 
Telejurnal. 21,50 Săptămîna sporti
vă. 22.00 Intîlnirea de la ora 10... 
23,00 închiderea programului.

ternațională tn imagini. 20,00 Pu
blicitate. 20,05 Film artistic: UL
TIMA CARTE — premieră pe țară. 
21,30 Luna creației originale româ
nești. Ani fericiți. 22,00 Telejur
nal. 22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

simfonic, 
orchestra 
„George
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8,30 Emisiunile zilei. 8,40 Crava
tele roșii. 9,35 Film serial pentru 
copii: DAKTARI. 10.00 Viața sa
tului. 11,15 Ce știm șl ce nu știm 
despre... 11,45 Bucuriile muzicii. 
Paul Constantinescu. 12,30 De stra
jă patriei. 13,00 Album duminical. 
15,50 Magazin sportiv. 17,00 Film 
serial: NEMURITORUL — episo
dul III. 18.00 Publicitate. 18,05 Co
loane ale istoriei. Moldova — tra
diție și contemporaneitate. Azi ju
dețele Iași șl Vaslui. 18,25 Luna 
creației originale românești. 18,55 
Avanpremieră. 19,00 Reporter ’74. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Săptămîna politică internă șl in-

10,00—11.45 Matineu 
Concertul susținut de 
Filarmonicii de Stat
Enescu". 20,00 Luna creației ori
ginale românești. 20,30 Inscripții 
pe celuloid. Cuceriri ale științei 
românești. 20,55 Din grădina cu 
flori multe — din folclorul nostru

Bucureștiul, azi. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Film serial 
pentru copil: DAKTARI — relua
re. 20,25 Familia. 20,55 Muzică 
populară Instrumentală. 21,10 Mu
zee șl expoziții. Artă despre oa
meni, artă pentru oameni. 21.30 
Telex. 21,35 Călătorie tn lumea 
operei germane.

MARȚI, 5 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

6,30 Curs de limbă germană. 
9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de llm-

Un buletin de toate zilele. Pe 
oricare dintre noi, care ne aflam 
departe de „zonele de deal și 
munte" el nu ne putea deranja. 
„Azi la ora 14,00 termometrele 
arătau în București 25 de gra
de". Aproximativ aceeași tem
peratură se înregistra la Timi
șoara, Iași, Constanța, „Cerul a 
fost senin în cea mai mare parte 
a țării. Au căzut ploi izolate...". 
Ce au însemnat aceste „ploi i- 
zolate" în calendarul unei zile 
de iunie. Nimic deosebit. „Pen
tru orice eventualitate, scria 
Informația Bucureștiului cu o zi 
înainte, mîine dacă plecați de 
acasă, luați-vă umbrela..." Unii 
ne-am luat-o, alții nu.

Cine-și mai amintește cum a 
fost vremea în acea zi de 30 
iunie spre 1 iulie 7 Sînt foarte 
puțini cei ce au memorat-o. în 
total, vreo optzeci de inși. Ei au 
memorat-o în mod 
cu minut și poate 
viața.

sigur, minut 
pentru toată

★
— Din cîte spun 

vreo șaizeci de ani, n-au mai 
căzut așa ploi mari în partea 
locului. Ce-i drept, într-o zonă 
izolată, cuprinzînd doar masivul 
Bîlea — își începe relatarea sa, 
maiorul Vasile Toma. Mai e în
să nevoie de o precizare. Pe 
11—12 iunie a nins peste noi un 
strat de 60 cm de zăpadă. După 
aceea a început viscolul. Prin 
virogi nămeții ajungeau la 6—7 
metri. Acum se topeau și veneau 
la vale.

Zi de duminică. Plouă încă 
din zori, cu stropi mari și reci. 
Ostașii se află în program de 
voie. S-a dus plimbarea de du
pă-amiază prin Cîrțișoara, la o 
bere sau Ia cinematograf. își 
găsește fiecare cîte ceva de fă
cut. Unii stau Ia televizor sau 
citesc, alții scriu acasă sau joa
că șah. 6 vreme și o plictiseală 
care te trage la somn.

Maiorul Toma continuă :
— Ploaia se îndesea tot mai 

mult. Am făcut un control pe 
la posturile sentinelelor, am ve
rificat parcul de mașini. Totul 
era în ordine. M-am dus în ca
meră și m-am așezat la masă 
să scriu un raport. Rafalele de 
ploaie loveau în fereastră. Am 
ieșit în prag și m-am uitat spre 
vîrfurile munților. Nu se mai 
vedeau. I-am chemat la mine pe 
locot. Dumitru Dulipovici, plut. 
Traian Rus și plut. Vințe Dezi- 
deriu. Le-am spus să formeze 
fiecare cîte o echipă de inter
venție căci s-ar putea s-avem 
necazuri cu pîrîul Bîlea. Apoi 
mi s-a părut că ploaia se mai 
potolește. M-am întins, îmbră
cat cum eram, pe pat și am ați
pit. Nu știu cit timp a trecut 
de cînd am pus capul pe pernă, 
pînă am auzit alarma.

★
Tabăra a fost așezată aici, la 

Glăjărie, în martie 1970. E o 
luncă îngustată de două boturi 
de deal pe care o taie pîrîul 
Bîlea de cum coboară de pe 
crestele amețitoare. Pe la înce
putul secolului trecut, țăranii din 
partea locului au descoperit pro
prietățile miraculoase ale nisi
pului adus de ploi de pe ver-, 
sanții Făgărașilor și au încropit 
un atelier de „glăjărie". Timp 
de o sută de ani, sticla fabricată 
de ei s-a bucurat de mare cău
tare în toată Transilvania. Vi
zitatorii muzeului din Cîrțișoa
ra, deschis în amintirea Badei 
Cîrțan, se opresc cu uimiri în 
fața vitrinei care mai păstrează 
sticle și pahare iscusit meșteșu
gite aici, cu zeci de ani în urmă. 
Ele egalau prin frumusețe și 
calitate, produsele ce se aduceau 
in vremea aceea din străinătate. 
Favorizați de apariția „glăjii" 
pe meleagurile lor, zugravii 
populari au întemeiat vestita 
școală de pictură pe sticlă de 
ia Cîrțișbara. Sute de icoane, 
aflate în colecția muzeului să
tesc, atestă măiestria la care a- 
junseseră pictorii anonimi de Ia 
poalele Făgărașului.

îndeletnicirea aceasta a dispă
rut de mult. N-a mai rămas nici 
urmă din micile „fabrici" de sti
clă de pe pîrîul Bîlea. Numai 
denumirea de „glăjărie" a trecut

localnicii, de

de la o generație la alta, pînă 
la noi, ca o legendă. Acum, a 
căpătat un alt rost, un alt în
țeles, neașteptat. „Glăjăria" a- 
vea să fie locul ales pentru ta
băra ostașilor care primiseră 
misiunea să dea prima lovitură 
de tirnăcop, în stîncile-muntilor. 
Transfăgărășanul începe de la 
„Glăjărie".

★
Povestește soldatul Vasile Că

lin :
— Eram santinelă la sud de 

tabără, sub streașină muntelui. 
Stăteam în gheretă, la fereală 
de ploaie. Mai era vreun ceas 
și jumătate pînă să fiu schim
bat. Deodată, aud un tunet pu
ternic. Venea parcă din străfun
duri și nu mai înceta. Parcă se 
golea cerul de apă. N-a trecut 
mult timp, cam de cînd începui 
să povestesc, și văd bolovani cit 
casa și trunchiuri de brazi ve
nind ca o avalanșă. Veneau îm
pinși de ape, de pe toate pîraiele 
și se izbeau ca berbecii în vii
tori. Am sunat îndată alarma.

Vasile Călin este fiu de ță
rani din Frundeni-Frunzănești, 
județul Ilfov. Înainte de armată 
lucrase ca strungar la uzina 
„Republica" din Capitală. El iși 
mai aduce aminte :

— După aceea, m-am retras pe 
o ridicătură de teren, căci apa 
intra de-acum în post. Cîteva 
clipe mai tîrziu, ghereta a fost 
luată de puhoi.

— Dumneata, soldat Nicolae 
Chifor, unde te aflai și ce făceai 
cind a sunat alarma ?

— Citeam în bibliotecă roma
nul „Potopul". O coincidență 
întîmplătoare. Am auzit bătăi 
repezi în șina metalică atîrnată 
de o creangă de arin — acesta 
era semnalul de alarmă — și 
am sărit în picioare. Tocmai în 
acel moment intra și tovarășul 
maior Toma, cu plutonierul Rus. 
Ne-am grupat în mai puțin de 
două minute. Afară, chiar că în
cepuse potopul. Rîul rupsese 
digul și deviase prin curtea ta
berei care se și umpluse de buș
teni și bolovani. Ne-am înfiorat 
de spaimă.'

Dacă ați călătorit pînă acum 
un an, cu autobuzele 79 sau 105 
spre cartierul Drumul Taberei 
din București, s-ar fi putut să 
vedeți la volan un tînăr înalt, 
brunet, cu ochii negri și sprin
tene bogate. Era Nicolae Chifor. 
îl veți putea revedea peste cîte
va luni. Ii place traseul, ii place 
la I.T.B. și mi-a declarat că se

va reîntoarce la vechiul loc de 
muncă.

— Toți știam ce trebuie fă
cut, spune el. Primul lucru, să 

; salvăm cele șaizeci de autobas
culante și autocamioane din ca
re 14 se aflau foarte aproape de 
pericolul inundației. Știam, zic, 
ce trebuie să facem, dar nici u- 
nul nu cutezam să ne aruncăm 
în torent. Apa trecea de un me
tru și jumătate.

Vrea să vorbească mai depar
te soldatul Viorel Ciocan, un 
tiuăr vioi, cu vorbă grăbită, pînă 
la încorporare, mecanic la Uzi
na de reparații auto din Cim- 
pina.

— II auzim pe tovarășul maior 
întrebînd : „Cine își va scoate 
cel dinții mașina din primej
die ?“ în clipa aceea îl vedem 
pe Chifor sărind în apă. Intră 
pînă la umeri. El, își vede însă 
de drum, înaintează. Atunci, noi 
toți am prins curaj. Am sărit. 
Podul peste rîu fusese luat 
chiar sub ochii noștri. Ne-am 
prins de mîini și înaintam. Co
mandantul strigă : „Atenție". 
Abia am avut timp să mă fe
resc de un buștean. Tovarășul 
maior, cu un grup de soldați se 
îndreptau spre magazia de ma
teriale.' Noi ajungem pe malul 
unde se aflau mașinile. Uzi pînă 
în creștet. Apa aproape trecea 
de roțile camioanelor.

Cu cîteva zile în urmă, în pă
durile de pe versanții masivului 
fuseseră tăiați și fasonați, mii 
de copaci. Urma să fie scoși cu- 
rînd și transportați. Acum, fă
cea apa treaba țapinarilor. 
Trunchiurile de brad se izbeau 
și încălecau, se puneau de-a 
curmezișul, se frîngeau ca sur
celele. Erau în voia torenților.

— Am avut puțin noroc — 
crede soldatul Viorel Ciocan. 
Mașinile erau bine întreținute și 
cele mai multe motoare au por
nit numaidecît. în trei ore ur
caserăm sus pe drumul ce duce 
spre Bîlea-Cascadă, douăzeci și 
cinci dintre ele. Aveau toate 
farurile aprinse dar ploaia era 
așa de mare, că nu se vedea 
aproape deloc. La unele motoa
re însă ajunsese apa și nu le 
mai puteam porni. Am început 
să le remorcăm cu celelalte mar 
șini, cu tractoarele. Ideea cu 
tractoarele a avut-o plutonierul 
Vințe și tot el a remorcat pri
ma mașină imobilizată. Treaba 
mergea încet. Locul era îngust 
și nu puteam face manevrele 
necesare. Deodată cineva strigă : 
„S-a rupt și ai doilea dig. Apă 
în dormitoare". Ne-am împărțit. 
Vreo douăzeci și cinci am aler
gat într-acolo. Și încă Un stri
găt : „se duce arestul". în ade
văr, baraca-arest era luată de

Foto : O. PLEC AN

rîu. Cineva răspunde : „să se 
ducă ! N-am lipsă de ea“. Bă
ieții făceau haz. în realitate, ba
raca respectivă — de fapt sin
gura care fusese luată de vii
turi — nu o mai puteam salva. 
Era cea mai expusă. Și nivelul 
apei creștea.

★
Soldatul Wolf Orendi, sas din 

Sighișoara, e foarte scump Ia 
vorbă. Nu l-a impresionat prea 
mult noaptea aceea. A trecut în 
mai 1970, cind Sighișoara a fost 
inundată, prin incercări mult 
mai grele. Familia lui a scăpat 
atunci ca prin minune. Acum 
s-a speriat doar cind a văzut 
un urs cit o namilă tîrît de ape, 
la un pas de el. S-a gîndit că o 
fi același urs care cu două zile 
în urmă a pătruns în tabăra lor 
și le-a ucis un porc.

In rest, soldatul Wolf își a- 
mintește că a stat în apă pină 
dimineața, împreună cu pluto
nierul Rus și maiorul Toma și 
alți ostași, trecînd din mină în 
mină roți de rezervă și alte ma
teriale din magazia centrală a 
Detașamentuiui-Sud. Valori de 
cîteva milioane. N-a spus nimeni 
că-i este frig, că-i este greu, 
că nu mai poate.

Spre dimineață, 
apelul plutonului 
siunea evacuării 
atelierului de întreținere auto, 
lipsea un soldat : Dorel Șerbă
noiu. „Atunci am intrat toți în 
panică, mărturisește soldatul din 
Sighișoara. Am alergat la bara
ca atelier.' Șerbănoiu era acolo. 
Nu-i vedeam decît capul din 
apă. Se lupla să salveze ultima 
baterie de acumulatori". Cineva 
ne atrage atenția : „Dacă ana 
ajungea la gîtul lui Șerbănoiu, 
să nu se înțeleagă că era chiar 
foarte mare. Uitați-vă la el și

cînd s-a făcut 
care avea mi- 
magaziei și a

vă puteți da seama că nu era 
mai adîncă de un cot“. Utecistul 
Șerbănoiu nu se supără. E cel 
mai scund dintre toți, dar zice 
că mai are timp să crească pînă 
la 25 de ani. Nici gluma nu e 
răutăcioasă. Toată subunitatea il 
apreciază pentru disciplina, hăr
nicia și istețimea lui. Maiorul 
Toma spune că ar trebui să tri
mită o scrisoare de laudă Ia Fa
brica de postav din Azuga unde 
a lucrat Șerbănoiu ca șofer șl 
la Consiliul popular din Taica, 
județul Prahova, comuna sa na
tală. „Nu mi-e ușor, însă, con
stată comandantul. S-ar cuveni 
să scriu nu o scrisoare ci o sută, 
pentru fiecare ostaș care două 
zile și două nopți,, fără răgaz, 
au luptat cu apele, ca ele să 
nu facă nici o pagubă în avuția 
armatei, în avuția poporului".

★
Și totuși mai lipsea un ostaș 

la apelul de dimineață : soldatul 
Călin. Să-1 lăsăm pe el să po
vestească.

— După ce am dat seara a- 
larma, m-am ferit de inundație 
sus, pe un dîmb. La ora 21 tre
buia să fiu schimbat. Dar cine 
se mai putea gîndi atunci la 
mine ? De fapt nici nu exista 
posibilitatea de a . se ajunge la 
postul meu. Podul peste rîu a 
fost luat. Apa depășea doi metri 
adîncime. Am stat toată noaptea 
în ploaie. Schimbul mi-a venit 
a doua zi la prînz. N-am mers 
însă la culcare. Nimeni nu-și 
îngăduia să se odihnească. După 
salvarea parcului de rpașini în
cepuse reamenajarea gigului de 
protecție a taberei, apoi reface
rea podurilor, scoaterea apei din 
barăci, verificarea și întreține
rea mașinilor, inventarierea. Mi
siunea noastră continua.

ROMULUS LAL

rețea. Muzică ușoară. 20,45 i Film 
artistic: VIOLENȚA IN PIAȚA.
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8,30 Curs de limbă engleză. 9,00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
rusă. 10,30 Inscripții pe celuloid. 
Cuceriri ale științei românești. 
10,55 Melodii populare. 11,10 An
cheta TV: Școala la timpul pre
zent și viitor. 11,45 Partid, stegar 
neînfrînt. Cintece patriotice șl re
voluționare. 12,00 Film documen-

: „Sînt ne- 
unde amena- 
lelectroener- 
cu concursul 
depășesc cu

Un electrotehnician de valoare mondială:

CONSTANTIN BUDEANU
„Politica de electrificare a u- 

nei țări are importante reper
cusiuni asupra economiei gene
rale [...] Realizarea unei adevă
rate politici energetice nu se 
poate baza numai pe nevoile 
edilitare comunale, ci pe indus
trie". Prin aceste cuvinte, scri
se în 1942, marele savant elec- 
trotehnician, unul dintre fonda
torii școlii românești de electro
tehnică, își exprima nemulțumi
rea față de- slabul interes pe 
care guvernele din trecut îl a- 
rătau pentru electrificarea Ro
mâniei. Și tot el sublinia va
loarea electroenergeticienilor ro
mâni, arătînd că 
numărate exemple 
jăriie de acest fel 
geticei, executate 
tehnicii românești 
mult rezultatele obținute pentru 
lucrări similare, executate inde
pendent de concursul acestei 
tehnici românești". N-a fost în
să ascultat în trecut. Și de un
de electroenergeticienii români 
ar fi dorit să se ajungă în

' scurtă vreme la noi la nivelul 
mondial al vremii, de 2 000 kWh 
pe an și cap de locuitor, în 1938 
abia se ajunsese la 72,4 kWh.

22,15 Bucureștiul necunoscut, 
la diligentă la... telefon".
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„De

Te-16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 
lex. 17,35 Agroenciclopedla. 18,05 A- 
rll și scene din operete. 18,25 Uni
versitatea TV. 18,55 Seara televiziu
nii sovietice. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Carta comuniștilor ro
mâni in dezbaterea întregului po
por. 20,00 Seara televiziunii sovie
tice. 22,10 24 de ore.

frumosului cotidian. 18,05 Film ar
tistic: ZIDUL ÎNALT — producție 
a studiourilor cehoslovace. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Roman foileton (reluare): „Suro
rile Materassl". 20,35 Biblioteca 
pentru toți. Mihail Sadoveanu 
(II). 21,20 Telex. 21,25 Reporter ’74. 
21,45 Ion Lăceanu. 21,55 Ce știm 
și ce nu știm despre...

SIMBATA, 9 NOIEMBRIE 1974
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Puterea instalată în 1938 la noi 
era de numai 500 000 kW, fărî- 
mițați în vreo 600 centrale, ma
joritatea cu mai puțin de 
1 000 kW fiecare. Abia anii so
cialismului aveau să însemne 
împlinirea năzuințelor sale, de 
producere masivă și rațională a 
energiei electrice.

Născut Ia Buzău, C. Budeanu 
(1886—1959) a urmat cursurile 
Școlii Naționale de Poduri și 
Șosele, devenind inginer în 1908. 
A absolvit apoi cursurile Școlii 
Superioare de Electricitate din 
Paris și a făcut practica la în
treprinderi din Germania și 
Franța. întors în țară, a lucrat 
ca inginer la C.F.R., la Societa
tea tramvaielor din București, 
la diferite întreprinderi de pro
ducere și distribuire a energiei 
electrice. A propus și electrifi
carea unor căi ferate, dar pro
iectele sale, ca și ale altor spe
cialiști români, n-au fost luate 
în seamă. Totodată, a început 
cariera sa didactică, predînd 
cursuri din domeniul electricită
ții și măsurilor electrice.

Printre problemele cărora le-a 
acordat cea mai mare atenție, a 
fost aceea a forțelor de inerție, 
a raționalizării sistemelor de 
unități in electricitate, a perfec
ționării sistemelor electroener- 
getice. A mai studiat probleme 
de electrotehnică, probleme ale 
puterii reactive, ale regimului 
deformant, aducind în această 
direcție contribuții de valoare 
mondială. Dealtfel, încă din 
1927, apăruse lucrarea capitală 
a iul Budeanu „Puissances reac- 
tives et fictives", deschizătoare 
de drumuri în disciplina elec
trotehnică, pe atunci aflată în 
plină dezvoltare în Europa. 
Puterea reactivă și regimul de
formant, așa cum le concepea în

mod original C. Budeanu, 
deschideau un capitol nou în 
electroenergetică. Studiile sale 
ajutau la înțelegerea fenomeno
logiei lor, le defineau, înlesneau 
calculul lor. Energia deformantă 
constituie descoperirea lui Bu
deanu pe plan mondial. în anul 
1930, Comisia electrotehnică in
ternațională a adoptat defini
țiile pentru noțiunile de „pu
tere reactivă" și „factor de pu
tere" formulate de C. I. Budea
nu, introducînd totodată unita
tea de putere reactivă propusă 
de delegația română din iniția
tiva sa.

Tot Ia propunerea marelui e- 
lectroenergetician român, „Con
ferința internațională a marilor 
rețele" a înființat un comitet spe
cial, care să studieze fenome
nele reactive și deformante. E- 
fectul negativ al puterii defor
mante prezenta o mare impor
tanță pentru utilizarea eficientă 
a energiei electrice și descope
rirea lui Budeanu crea imense 
posibilități de combatere a a- 
cestui factor, dînd o cheie pen
tru conceperea cea mai rațională 
a rețelelor și instalațiilor elec
trice.

După Eliberare, Budeanu a 
pus cu nădejde umărul la ope
ra de electrificare a țării. A 
fost dealtfel membru al Aca
demiei, ca și al mai multor so
cietăți științifice străine. Pasio
nat al noului, a activat ca vice
președinte al Comisiei de Au
tomatică a Academiei, aducind 
contribuții importante la o se
rie de proiecte elaborate în a- 
ceastă direcție. Și-a continuat, 
de asemenea, studiile funda
mentale privind aplicarea unor 
măsuri de îmbunătățire a fac
torului de putere, de mare uti
litate practică.

SĂPTĂMÎNA LA TELEVIZIUNE (2-9 noiembrie)
muzlcal. 21,30 Film serial (relua
re) : „Un șerif la New York".

LUNI, 4 NOIEMBRIE 1974
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16,00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptămînii. 16,15 De la Calafat la 
Dăbuleni. 16,30 Emisiune în limba 
maghiară. 19,00 Tribuna TV. 19,25 
loot de seri. 19,30 Telejurnal. Di
rectivele pentru Congres pe masa 
de studiu a întregului popor. 20,00 
Reflector. 20,20 Luna creației ori
ginale românești. 20,35 Univers 
științific. 21,00 Roman foileton : 
SURORILE MATERASSI — episo
dul III. 21,35 Revista llterar-artis- 
tlcă TV. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremiera 
săptămînii. 17,45 Partid, al vieții 
noastre soare — spectacol muzlcal- 
literar. 18,15 Film serial: MICII 
BURGHEZI. 19,00 Publicitate. 19,05

bă franceză. 10,30 Film artistic (re
luare) : CONSPIRAȚIA. 11,55
.România de azi, România de mîl
ne. Revistă social-politlcă TV.
12.25 Telex. 16,00 Curs de limbă 
rusă. 16,30—17,00 Curs de limbă 
engleză. 17,30 Telex. 17,35 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,15 Biruit-au gindul... Go- 
ieștii — o familie de cărturari pa- 
trioți. 18,35 Partid, stegar neîn
frînt _ cîntece patriotice și revo
luționare. 18,50 Legile țării, legile 
noastre. 19,00 Eroi îndrăgit! de co
pil: NĂZDRĂVANUL DENNIS.
19.25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Documentele Congresului al XI-lea 
în dezbaterea întregului popor. 
20,00 Revista economică TV. 20.25 
Luna creației originale românești. 
Teatrul TV: FATA ȘI CARUSE
LUL de Al. Voltln; premieră pe 
țară. 22,10 24 de ore.

tar: AURUL ALB — despre șan
tierul tineretului de la Lotru. 12,35 
Telex. 16,00 Curs de limbă ger
mană. 16,30—17,00 Curs de limbă 
franceză. 17,30 Telex. 17,35 Steaua 
polară — emisiune de orientare 
școlară șl profesională. 17,55 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,15 Scena 18,30 Tra
gerea Prondexpres. 18,40 Din ță
rile socialiste. 18,50 Familia. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. In 
întîmpinarea Congresului al XI-lea 
— un puternic avînt în muncă, o 
efervescență activitate politică. 
20,00 Personaje îndrăgite de mari 
șl mici. 20,15 Colocviu despre vii
tor. 20,30 Telecinemateca. Ciclul 
mari actori : Marcelo Mastroianl 
în NOPȚI ALBE cu Maria Schell, 
Jean Marais șl alții 
pe țară. 22,10 24 de

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radloteleviziunii Române. 
22,00 Cărți și idei: Mihail Kogăl- 
nlceanu _ Opere vol. I.
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PROGRAMUL I

PROGRAMUL H
PROGRAMUL II

— premieră 
ore.

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune in limba germană. 19,10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Programul partidului 
— strălucită sinteză a experien
ței și responsabilității comuniste. 
20,00 România de azi, România de 
mîlne — revistă social-politlcă 
TV. 20,30 Publicitate. 20,35 Film 
artistic: PARAȘUTIȘTII. 22,10 24 
de ore.

20,00 Meridiane literare. 20,25 Su
fletul între mit șl știință — film 
documentar. 20,35 In pas eu tlne-

o idee: C. I.20,00 O viață pentru
Parhon (II). 20,30 Cîntece popu
lare. 20,45 Univers științific. 21.10 
Telex. 21,15 Triptic mozartian.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Pămînt al patriei străbune. 
17,55 Reportaj TV: In căutarea

10,00 Micii meșteri mari — re
luare. 10,20 Eroi Îndrăgiți de co
pii: „Năzdrăvanul Dennis”. 10,45 
Tribuna TV. Climatul de muncă 
șl productivitatea. 11,05 Reîntîlni- 
re cu personajele operetei „Lăsa- 
ți-mă să cînt“ de Gherase Dendrl- 
no. 11,20 Telecinemateca (reluare). 
13,00 Telex. 13,05 Bucureștiul ne
cunoscut. „De la dlligență la... te
lefon”. 13,20 Poemele orelor — e- 
misiune de versuri. 13,40 Persona
je îndrăgite de mari și mici. 13,55 
Publicitate. 14.00 Sufletul între mit 
și știință — film documentar. 14,10 
Asta e poteca mea... _ doine, 
hore șl strbe. 14,30 Fotbal: F.C. 
Argeș — F.C.M. Reșița (Divizia A). 
Transmisiune directă de la Pi
tești. 16,15 F.C. Magdeburg — 
Bayern Mtlnchen (Cupa Campio
nilor Europeni) — selecțiunl în
registrate. 17,00 Telex. 17.05 Ca
leidoscop cultural-artistic. Emisiu
ne de informație șt actualitate li
terară. teatrală, cinematografică șl 
plastică. 17.25 Vîrstele peliculei. E- 
diție specială. 18.05 Avanpremieră. 
18,10 Teleglob: SINGAPORE. 18,30 
Luna creației originale românești. 
19,00 Lumea copiilor, 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. In lumina 
proiectului de Program. Apropie
rea prin faptele prezentului, a vii
torului comunist al patriei. 20.00 
Teleenciclopedia. 20.45 Publicita
te. 20.50 Film serial. OMUL ' ȘT 
ORAȘUL. Enisodui: „Test”. 21.40 
Telejurnal. 21.50 Săptămîna spor
tivă. 22,00 Intîlnirea de la ora 1'0... 
Magazin muzical-distractiv.

0 formă simplă șl avantajoasă de economisire

DEPUNERILE LA C.E.C. PE BAZĂ

DE CONSIMȚAMINT SCRIS
Cu prilejul „SĂPTAMINII ECONOMIEI", în cadrul unor 

întreprinderi și instituții din Capitală și din țară, numeroși 
încadrați în muncă și-au exprimat dorința de a deveni de
punători, cu regularitate, la C.E.C., pe bază de consimță- 
mînt scris. Această formă de depunere este deosebit de 
avantajoasă, deoarece în felul acesta se pot economisi 
treptat sume însemnate, evitîndu-se totodată deplasările 
pentru efectuarea depunerilor, ele făcîndu-se direct de că
tre întreprinderea sau instituția unde aceștia lucrează.

Sumele ce se depun pe baza consimțămîntului completat 
la dorința solicitatorului, reprezentînd retribuția integrală 
sau parțială a acestuia sînt înscrise în libretul emis pe nu
mele său sau în contul personal. Depunătorul poate cere 
oricînd restituirea parțială sau integrală a sumelor econo
misite prin consimțămînt scris, precum și majorarea sau 
micșorarea sumelor consimțite a fi depuse, ori revocarea 
consimțămîntului.
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partidului cu remarcabile rezultate
în producție

prima zi de Întreceri

55

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

în aceste zile de puternic entuziasm, de impresionantă efer
vescență creatoare, cind întregul nostru popor întîmpină cu iz- 
bînzi remarcabile, în toate domeniile de activitate, cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, oamenii muncii din județul Me
hedinți raportează realizarea cu două luni mai devreme a sar
cinilor de plan la producția globală industrială pe primii 4 ani ai 
cincinalului. Avansul realizat se va concretiza, pînă la finele 
anului. într-o producție suplimentară'de peste un miliard lei.

în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de Comi
tetul județean de partid se scrie :

Dedicăm acest important succes Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român. In numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, ne exprimăm atașamentul profund față de po
litica internă și externă a partidului, recunoștința noastră fier
binte față de dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, 
pentru indicațiile pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de 
lucru în județul nostru.

Pentru noi toți, cei care ne consacram întreaga putere de 
muncă, întreaga noastră viață înfăptuirii Programului partidului, 
este un minunat prilej de a da glas sentimentelor de stimă și 
prețuire pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a ne face ecoul voinței 
unanime a mehedințenilor ca dumneavoastră — cel mai iubit fiu 
al poporului, patriot revoluționar înflăcărat, personalitate pro
eminentă a vieții politice internaționale — să fiți reales, la cel 
de-al XI-lea Congres al partidului, in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Colectivul întreprinderii de armături industriale din fontă și 
oțel Zalău, județul Sălaj, a atins cu un an și două luni înainte 
de termen parametrii finali proiectați la turnătoria de oțel. In 
telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
se arată între altele : „Simțim o mare și deplină satisfacție și 
mîndrie legitimă că înfăptuirea acestei sarcini, din care noi 
ne-am făcut o deviză de muncă a întregului colectiv, coincide 
cu momentul in care întregul partid, întreaga noastră națiune 
își exprimă, intr-un singur glas, dorința fierbinte ca dumnea
voastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar general al partidului. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcini
lor ce ne vor reveni din documentele care vor fi adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al partidului".

i
Antrenați în marea întrecere pentru înfăptuirea cincinalului 

înainte de termen, oamenii muncii din județul Constanța au în
deplinit planul producției globale industriale pe întregul an cu 
59 de zile mai devreme, creînd astfel posibilitatea ca pînă la fi
nele lunii decembrie să obțină suplimentar produse in valoare 
de 1,5 miliarde lei.

Rezultate bune au fost înregistrate și în construcții, unde pre
vederile pe întregul cincinal au fost realizate cu un avans de 
un an și cinci luni. Traficul portuar de mărfuri pe perioada 1971 
—1974 a fost îndeplinit încă din luna septembrie a acestui an, 
urmind ca pînă la sfirșitul lui 1974 să se manipuleze suplimentar 
un volum de aproape 4 milioane tone.

în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de Comite
tul județean de partid se menționează : Oamenii muncii din ju
dețul nostru dedică aceste rezultate apropiatului eveniment de 
importanță istorică în viața partidului și poporului nostru — 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

Exprimăm și cu acest prilej dorința fierbinte a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județul Constanța, ca dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fiți reales 
la Congresul al XI-lea în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, aceasta fiind o garanție a amplifi
cării succeselor pe calea edificării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni.

sponr • SPOUT
Ieri în oampionatul de fotbal
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Cupa Scînteii tineretului la tenis*

TALENT Șl AMBIȚIE
PREMIILE „CUPEI SCÎNTEII 

TINERETULUI LA TENIS '
— ediția întîia 1974

• REDACȚIA ZIARULUI 
„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
decernează cîștigătorilor fi
nalei de la București a com
petiției de masă, cu caracter 
republican, „Cupa Scînteii 
tineretului la tenis" ediția 
întîi — 1974, trofeul transmi
sibil care se va păstra la 
județ; pină la ediția urmă
toare, precum și două cupe 
de cristal, purtînd aceeași 
semnificație, care vor reveni 
ocupanților locului întîi, fete 
și băieți, la turneul final.

• C.C. AL U.T.C. — ZIA
RUL SCÎNTEIA TINERE
TULUI — FEDERAȚIA RO
MÂNĂ DE TENIS vor acor
da diplome tutdror partici- 
panților la finala „Cupei 
Scînteii tineretului la tenis" 
ediția întîi — 1974.

O FEDERAȚIA ROMANA 
DE TENIS va acorda tuturor 
celor 80 de participanți cite 
o rachetă și un set de mingi. 
De asemenea, ocupanții pri
melor 4 locuri (fete și băieți), 
deci semifinaliștii, vor primi 
din partea F.R.T. cite un 
echipament de tenis complet, 
iar cîștigătorii și cite o ra
chetă Dunlop.

• MINISTERUL EDUCA
ȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
va decerna o cupă școlii care 
a angrenat cel mai mare nu
măr de participanți la etapa 
de masă a competiției și 
care și-a amenajat cea mai 
frumoasă bază sportivă pen
tru tenis, precum și 20 de 
rachete si 60 de mingi.
• CONSILIUL NATIONAL 

AL ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR va dota școala al 
cărui reprezentant în finala 
de la București' este pionier 
și se clasifică cel mai bine

cu materiale sportive pentru 
tenis.
• CONSILIUL NAȚIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT va oferi o 
cupă județului care a angre
nat cel mai mare număr de 
participanți Ia „Cupa Scîn- 
teii tineretului la tenis" și 
care a înregistrat cele mai 
frumoase realizări în dezvol
tarea bazei materiale pen
tru „sportul alb" și va în
zestra un număr de centre 
de tenis cu echipamente și 
materiale sportive.
• GAZETA „MUNCA" o- 

feră o cupă de cristal tînă
rului muncitor care se va 
clasa pe cel mai bun Ioc.

• ZIARUL ,.NEUER WEG" 
va acorda un premiu in ma
teriale sportive pentru tenis 
liceului cu o bogată activi
tate sportivă de masă Ia te
nis, precum și la alte spor
turi.

• ZIARUL „ELORE" va 
acorda un premiu (aparat de 
radio cu tranzistor!) celui 
mai tînăr participant și mai 
bine clasat în finală.

« ZIARUL „IFJUMUN- 
KAS" oferă un trofeu eîști- 
gătorului turneului de con- 
S01ai*C

• ZIARUL „SPORTUL" va 
decerna o cupă celui mai 
tehnic jucător.

• MARII NOȘTRI CAM
PIONI, ILIE NASTASE' ȘI 
ION ȚIRIAC, oferă cîștigă
torilor finalei de la Bucu
rești — primii campioni ai 
„Cupei Scînteii tineretului la 
tenis" — cîte un trofeu cu
cerit de către aceștia în ma
rile confruntări internațio
nale.Dată timpul va fi nefavorabil

Dacă timpul va fi, în continuare, nefavorabil, partidele tur
neului final — care se dispută sistem eliminatoriu — se vor 
desfășura după un program non-stop în cele două săli : fetele — 
in sala de tenis a clubului Steaua din Calea Plevnei, iar băieții 
— în sala de tenis „23 August", din incinta marelui stadion de la 
orele 9 dimineața pînă la orele 20 seara.

Comisia de organizare a hotărît să se joace un singur set lung 
(Ia 9) — dacă e nevoie cu tie-breack — pentru a putea concentra 
și epuiza toate meciurile in cele două săli.

Durata competiției se va prelungi cu încă o zi, deci pînă luni, 
cînd vor avea loc meciurile decisive — finalele — și festivitatea 
de închidere și premiere.

Rezultatele tehnice

Carnet universitar din prima zi

• în zilele de 28 și 29 oc
tombrie a avut loc la Bucu
rești instruirea secretarilor 
anului I. Cu acest prilej a 
fost prezentat îndrumarul 
privind activitatea birourilor 
organizațiilor de an și a gru
pelor asociațiilor studenților 
comuniști, îndrumar întocmit 
în vederea înfăptuirii obiec
tivelor U.A.S.C.R. în rindul 
studenților. Instrument de lu
cru extrem de util tuturor 
activiștilor A.S.C., îndruma
rul permite o amplă cunoaș
tere a preocupărilor și obiec
tivelor asociațiilor studenți
lor comuniști în domeniul 
profesional științific, în do
meniul activității politico- 
ideologice și cultural-educa
tive, activității în cămine, 
gospodăririi bazei materiale 
a învățămîntului, activității 
sportive, turistice, de muncă 
patriotică, modalități de or
ganizare a activităților co
mune cu organizațiile U.T.C., 
responsabilitățile în domeniul 
vieții de organizație, atribu
tele stilului de muncă. în
drumarul mai cuprinde două 
anexe ce includ instrucțiu
nile și regulamentele referi
toare la activitatea studenți-

lor și asociațiilor studenților 
comuniști, precum și mate
rialele 
nivelul
A.S.C.

care se întocmesc la 
organizației de an a

zilele de 2 și 3 no- 
Ca-

• în 
iembrie, va avea loc în 
pitală, sub egida Ministeru
lui Educației și învățămintu- 
lui, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia și Institutului politehnic 
București, seminarul național 
științific „Contribuția cercu
rilor științifice studențești la 
dezvoltarea bazei energetice 
și economisirea combustibi
lului și energiei", organizat 
în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român. înscriindu-se 
printre acțiunile menite 
contribuie la dezvoltarea 
tegrării învățămîntului 
producția și cercetarea 
minarul național își 
desfășura lucrările în 
drul a trei secții : „Dezvol
tarea bazei de resurse ener
getice, implicații economice 
șl sociale în condițiile revo
luției tehnico-științifice ac
tuale", „Folosirea eficientă a 
combustibililor, carburanților

și energiei", „îmbunătățirea 
randamentelor energetice ale 
mașinilor, instalațiilor și uti
lajelor". Comunicările vor fi 
susținute de studenți de la 
institutele politehnice din 
București, Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Iași, Institutul de 
construcții București, Institu
tul de petrol și gaze Ploiești, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj-Napoca, Academia de 
studii economice.

zi-
va

să 
in- 
cu 

se
va 

ca-

• Tot în Capitală, în 
lele de 2 și 3 noiembrie 
avea loc simpozionul studen
țesc cu tema „Integrarea în- 
vățămîntului cu cercetarea și 
producția în facultățile cu 
profil umanist". Lucrările 
simpozionului, ce va avea loc 
la Universitatea București, se 
vor desfășura pe două sec
ții: învățămînt filologic (lim
bă și literatură română, limbi 
romanice, clasice și orienta
le, limbi germanice, limbi 
slave) și învățămînt de știin
țe sociale (filozofie, drept, is
torie), cu participarea stu
denților de la facultățile u- 
niversităților din București, 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoa
ra și Craiova.

Partidele preliminare: FETE : 
Ștefania Velea (jud. Olt) — Că
tălina Văduva (Vrancea) 2—0 
(6—0, 6—1); Maria Moțoianu 
(Ialomița) — Gina Vasilescu 
(Teleorman) 2—1 (3—6, 7—6, 
6—4); Sanda Berechet (Argeș)
— Nicoleta Ionescu (Bistrița- 
Năsăud) 2—0 (6—3, 6—0); Ange
lica Sferle (Arad) — Eugenia 
Serota (Tulcea) 2—0 (6—4V 6—0); 
Constanța Ciobanu (Constanța)
— Suzana Nagy (Harghita) 2—0
(6—0. 6—0); Daniela Popescu 
(Sibiu) — Gabriela Ujică (Brăi
la) 2—0 (6—3, 6—2); Marinela 
Țecu (Vîlcea) — Gabriela Cio- 
rac (Bacău) 2—0 (6—0, 6—1); Si
mona Geleriu (Cluj-Napoca) — 
Mihaela Prodan (Alba) 2—0
(6—2, 7—6). BĂIEȚI: Nicolae 
Isbășescu (Ialomița) — Nicolae 
Bordiuc (Mehedinți) 2—0 (7—5, 
6—3); Ion 
loan Mezei
(6—2, 6—2); 
(Constanța) 
(Arad) 2—0

Rezultatele 
partide preliminare 
nu ne-au parvenit 
închiderii ediției.

Cîștigătorii se califică pentru 
turul următor.

Finala primei competiții de 
masă, cu caracter republican, 
pentru tenis, dotată cu trofeul 
„Cupa Scînteii tineretului", a 
debutat, ieri, în Capitală, sub 
auspicii din cele mai favorabile. 
Dacă se poate regreta ceva, este 
că soarele a refuzat să priveas
că și să salute pe tinerii concu- 
renți, acești entuziaști ambasa
dori ai „sportului alb" sosiți din 
toate colțurile țării, animați de 
dorința de a face din întrecerile 
finale o sărbătoare sportivă fas
cinantă, fără precedent în teni
sul românesc. Pregătite cu gri
jă, cu minuțiozitate, cele 17 te
renuri ale Tenis-Clubului și Po
litehnicii București, datorită 
ploii căzute în timpul nopții și a- 
proape continuu în tot cursul 
zilei de ieri, au devenit im
practicabile, concurenții, fiind 
nevoiți să ia startul nu afară, 
în aer liber, ci în sala de te
nis a clubului Steaua, pusă cu 
generozitate la dispoziție, iar 
după amiază să intre în folo
sința competiției și noua 
sală de tenis de la Com
plexul sportiv „23 August". 
Timpul a fost potrivnic, dar 
partidele preliminare s-au do
vedit peste așteptări de pasio
nante și fierbinți.

Spectatori și specialiști veniți 
în număr mare, poate mai mult 
din curiozitate, au rămas im
presionați de nivelul tehnic și 
spectacular al partidelor, de ba
gajul de cunoștințe, de îndemî- 
narea multora dintre concu- 
renți. Chiar și primul meci, pe 
care l-am urmărit, dintre re
prezentantele județelor Olt și 
Vrancea, Ștefania Velea și, res
pectiv, Cătălina Văduva, marcat 
de emoția debutului s-a situat 
la înălțime. Arbitrul — care 
nu era altul decît performerul 
Viorel Marcu — a avut cuvinte 
de frumoasă apreciere la adresa 
concurentelor : „Meci frumos. 
M-a surprins dirzenia cu care 
s-au bătut pentru fiecare min
ge, faptul că se mișcă bine, de
zinvolt pe teren". Primul meci, 
prima victorie....... Mă bucură
nespus de mult că am cîștigat
— ne spune învingătoarea (cu 
2—0), Ștefania Velea din Co
rabia. Dacă ați ști cîte emoții 
am avut. Este prima mare com
petiție la care particip..." o 
luptă sportivă are întotdeauna 
și un învins. Cătălina Văduva 
nu era tristă, deloc, pentru în- 
fringerea suferită : „Sînt mai 
mică cu 4 ani. Adversara mea 
a jucat mai bine, știe mai mult 
tenis și a cîștigat pe merit. 
N-am decît s-o felicit și să-i 
promit o revanșă, la anul, mai 
echilibrată". Din preliminariile 
fetelor, din cele 8 partide, cea 
mai echilibrată a fost întîlnirea 
dintre reprezentantele județelor 
dunărene Ialomița și Teleorman
— unde n-au existat tradiții în 
acest sport. Primul set l-a cîș
tigat, detașat, teleormăneanca, 
Gina Voiculescu, cu 6—3 și se 
părea că n-are probleme. Ea 
s-a dovedit o specialistă în vo- 
leuri. Adversara sa, Maria Mo
țoianu, a avut, însă o revenire 
puternică retururile ei 
veau forță și direcție ;
și-a adjudecat setul doi prin

a- 
ea

Neagoe (Dolj) — 
(Harghita) 2—0

Claudiu Stanciu 
— Mihai Florea 

6-1). 
celelalte 5 
ale băieților 
pină la ora

(6—4, 
din

Vineri, în cadrul etapei a 11-a 
a campionatului categoriei A de 
fotbal, pe un timp ploios și fri
guros, Dinamo a învins cu sco
rul de 3—1 (1—1) pe Jiul Petro
șani. Jocul desfășurat pe stadio
nul din șos. Ștefan cel Mare a 
fost urmărit de peste 5 000 de 
spectatori. Dinamoviștii au do
minat majoritatea timpului, ob- 
ținînd o meritată victorie. Cele 
trei puncte ah fost marcate de 
Zamfir (în minutele 5 și 55, cu 
concursul portarului Naște) și 
Dumitrache (min. 74). Pentru 
mineri înscris Tonca în 
min. 39

• Din orașul iugoslav Skoplie 
se va da startul astăzi în cea 
de-a U-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale auto
mobilistice „Raliul Balcanic",

meridian

Victorie ! Instructorul-antrenor... economistul Gh. Șerban, este 
la fel de “ ' "fericit ca și

(7-6) și 
trei cu 6—4. 
Dumitru 
țării pe 

„Nu

elevul său — finalistul Nicolae Isbășeanu 
(Ialomița)

a cîș- 
Arbitrul 

Hărădău, 
anul 1974, 
exagerez

tie-breack 
tigat setul 
întîlnirii, 
campionul 
ne-a declarat : ,
cînd spun că un meci așa dra
matic și dîrz disputat vezi rar 
și în campionatele sportivilor de 
performanță. Partida a durat o 
oră și jumătate. Modul cum s-au 
dăruit jocului, ambiția cu care 
s-au bătut pentru victorie, pen
tru fiecare punct, este un exem
plu din care eu personal am 
învățat multe".

Preliminariile la băieți au o- 
ferit întîlniri la fel de atractive.

Suporterii...
Pe adresa redacției Scînteii 

tineretului (Piața Scînteii 1, 
București) au sosit mal multe 
telegrame prin care suporterii 
de-acasă urează succes favori- 
țllor in marea întrecere din 
Capitală.

Iată textul uneia dintre ele 
— cea expediată de Comitetul 
U.T.C. de la Liceul din Prun
dul Bîrgăului, județul Bistrița- 
Năsăud, și de colegii din anul 
4, participantului la' finala 
„Cupei Scînteii tineretului la 
tenis", George Ruscău :
„Noi iți dorim ca în finală 
Șr în frumoasa Capitală 
S-ajungi campion pe țară 
Iar în viitor — campionul 

tuturor"

Primul meci a fost, se pare, cel 
mai aprig. A cîștigat cu 2—0 
(7—5, 6—3) campionul județului 
Ialomița 
fața lui 
hedinți). 
vingător 
de merituoși : „Am rămas ui
mit — ne spune arbitrul me
ciului, Bella Cismandia. cînd am 
văzut cu cită siguranță și ușu
rință rezolvă mingi grele, pe un 
teren rapid ca acesta de plastic. 
Pe învingător (n.n. elev la liceul 
nr. 1 din Călărași) îl văd ur- 
cînd spre finală. Posedă demi- 
voleuri ca un performer". Nico
lae Isbășescu joacă tenis de 
vreun an și ceva de zile. Ne 
mărturisește că acțiunile ziaru
lui nostru privind
tenisului i-au trezit gustul / «.1 
dorința să practice acest sport. 
Pe urmă... ~ 
du-1 odată __ ,
torul care se află aici' cu el, a

— Nicolae Isbășescu în 
Nicolae Bordiuc (Me- 
Dar ambii jucători, in
și învins, sînt la fel

dezvoltarea
și

Pe urmă, urmărin- 
întîmplător, instruc-

virtuoasa — Simona Gelenu (Cluj-Napoca)

... și o învinsă merituoasă — Mihaela Prodan (Alba) 
Fotografiile GH. CUCU

I

intuit talentul tînărului pentru 
„sportul alb" și s-a ocupat de 
cizelarea lui. Cine este acest a- 
nimator al sportului care a ple
cat cu tînărul din Călărași, la 
București ? Un fost sportiv de 
performanță, care, cu ani în 
urmă, a făcut parte din secția 
de tenis a clubului Dinamo 
București și care are, în palma
res, o victorie în fața lui... Ion 
Tiriac, pe vremea aceea, coleg 
mai tînăr de club și discipol al 
aceluiași antrenor, Bădin. Este 
actualul economist, Gheorghe 
Șerban, de la Fabrica de ulei 
din Călărași, care a creat un 
nucleu de tenismeni tineri pe 
malul Borcii, acolo unde acest 
sport, cîndva, aproape nici nu 
era cunoscut.

Un asemenea concurs îți re
zervă Ia tot pasul asemenea sur
prize. Urmăresc, la un moment 
dat, cu cită tenacitate și admi-7 
rabilă voință luptă pentru vic
torie o tînără. Aflu că este ele
vă la Liceul din Cugir, județul 
Alba. Dar nu orice elevă, ci 
premianta clasei șl premianta 
școlii. Mihaela Prodan are 17 
anL este secretara U.T.C. și 
mdmbră în comitetul orășe
nesc U.T.C. Este o poli
sportivă, joacă handbal, în 

simplă 
sumar, 

unui 
lucruri 
despre

întrecerea, la care și-au anun
țat participarea echipaje din 
Bulgaria, Grecia, România, Tur
cia și Iugoslavia, se va desfă
șura pe un traseu In lungime de 
peste 1 000 km.

• Partidele din ultima rundă 
a turneului internațional de șah 
de la Novi Sad, care urmau să 
stabilească configurația părții 
superioare a clasamentului, s-au 
întrerupt. Tînărul maestru ro
mân Mihai Șubă, care a cîștigat 
partida întreruptă din runda a 
13-a cu Notaros, a întrerupt în 
poziție complicată cu iugoslavul 
Ilici. Indiferent însă de rezulta
tul acestei partide, Mihai Șubă 
și-a asigurat un loc între primii 
clasați, rezultat remarcabil la 
un turneu unde au fost prezenți 
șahiști ’ 
fostul 
Tal.

Iată 
runde 
partidelor întrerupte : 
(U.R.S.S.) — 10,5 puncte (1) ; 2. 
Forintos (Ungaria) — 10 puncte 
(1) ; 3—4 : Șubă (România) și 
Raicevici (Iugoslavia) — 9,5
puncte (1).

de valoare în frunte cu 
campion mondial Mihail

clasamentul după 15 
și înaintea continuării 

1. Tal

U.T.C.
joacă 

echipa școlii. Această 
carte de vizită expusă 
fără discuție, ține locul 
portret. Dar asemenea 
relevante se pot spune 
mulți dintre cei care au venit 
la București să-și dispute tro
feul pus în joc de ziarul Scîn- 
teia tineretului, în prima mare 
competiție de tenis organizată 
în țara noastră și dedicată ce
lui de al XI-lea Congres al 
partidului..

Dar pentru că ne grăbim să 
comunicăm rezultatele primei 
zile de întreceri pentru cei care 
așteaptă acasă cu emoție și ne
răbdare. încheiem aici întîile 
însemnări de la festivalul țepo
sului care se desfășoară în Ca
pitala țării.

VASILE CABULEA

• In cea de-a 18-a partidă a 
finalei candidaților la titlul 
mondial de șah disputată vi
neri la Moscova, Karpov și 
Korcinoi au căzut de acord a- 
supra remizei la mutarea a 42-a. 
Scorul este de 10,5—7,5 puncte 
în favoarea lui Karpov.

• Turneul internațional de 
tenis pe teren acoperit de la 
Viena a programat primele par
tide din turul II al probei de 
simplu bărbați. Jucătorul român 
Ion Tiriac l-a întîlnit pe ameri
canul Tom Gorman, în fața că
ruia a pierdut în trei seturi :
6— 1, 6—7, 5—7. Alte rezultate :
Kary (Austria) — Benyik (Un
garia) 6—1, 4—6. 7—5 ; Wimmer 
(Austria) — Rahim (Pakistan) 
1—6, 7—6, 10—8 ; Gerulaitis
(S.U.A.) — Hewit (R.S.A.) 6—2,
7— 5 ; Moore (R.S.A.) — Fybak 
(Polonia) 3—6, 6—2, 6—3 ; Patti
son (Rhodesia) — Bengtsson 
(Suedia) 7—5, 6—1.

Program competițional
FOTBAL o Campionatul re

publican programează etapa a 
Xl-a. Azi, la Brașov, Steagul 
Roșu întîlnește pe Universitatea 
Craiova (partida va fi televizată 
în direct de la ora 14,30). Mîine, 
în capitală, pe stadionul Steaua, 
de la ora 11, Steaua — F.C. 
Constanța. în țară : U.T.A. — 
F.C. Argeș, Chimia Rm. Vîlcea 
— Olimpia Satu Mare, A. S. A. 
Tg. Mureș —'Sportul studențesc, 
F. C. M. Reșița — „U“ Cluj- 
Napoca, F.C. Galați — Politeh
nica Timișoara și C.F.R. Cluj- 
Napoca — Politehnica Iași. Toa
te partidele încep la ora 14,30. 
în seria a Il-a a diviziei B, are 
loc partida derby dintre Progre
sul și Rapid, mîine pe Stadio
nul Republicii de la ora 14,30.

RUGBI • Cu etapa a V-a 
mîine se reiau meciurile primei 
divizii a țării. în Capitală, seria 
I : Gloria — Univ. Timișoara, 
teren Gloria, ora 10, Sportul stu
dențesc — Dinamo, teren Tei, 
ora 10,30, Steaua — Constructo
rul Buzău, teren Steaua, ora 10 ; 
seria a Il-a ; Rapid — Tc. Ind. 
Constanța, teren Giulești, ora 9 
și Grivița Roșie — Agronomia 
Cluj-Napoca, teren Parcul Copi
lului, ora 10.

HALTERE o Azi are loc în 
sala din Calea Plevnei, meciul

amical dintre echipele 
Ț.S.K.A. Sofia.

Steaua șl

VOLEI • în Cupa 
au loc partidele : azi, 
structorul, Spartac — 
(f), ora 17 și Constructorul — 
Rapid (f). ora 18 ; mîine, sala 
Giulești, I.E.F.S. — „U“ Cluj- 
Napoca (m), ora 12 și sala Pro
gresul, I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu 
(f), ora 10.

federației 
sala Con- 
Medicina

BASCHET e Duminică, în di
vizia A feminină : sala Floreas- 
ca, Voința — Institutul pedago
gic Tg. Mureș, ora 8 și I.E.F.S. 
— Crișul Oradea, ora 9,30 ; în 
sala Constructorul, de la ora 
10,30, Constructorul — „U“ Cluj- 
Napoca. La Iași, în sala sportu
rilor are loc turneul al II-lea 
din cadrul campionatului cate
goriei A, masculin.

HOCHEI • Azi și mîine pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, de la ora 18 au loc der- 
biurile campionatului dintre e- 
chipele bucureștene Steaua șl 
Dinamo. în deschidere, partide
le : A.S.E. București — Agrono
mia Cluj-Napoca.

ÎNOT • Clubul sportiv șco
lar din Capitală, organizează 
azi, de la ora 18, un concurs de 
înot pentru juniori și seniori, 
dotat cu „Cupa școlarului".

CÎSTIGURI ÎN____________________
AUTOTURISME, BANI Șl EXCURSII
EXCURSII ÎN U.R.S.S. sau R.D.GERMANĂ

( LA ALEGERE J
EXCURSII ÎN ITALIA _

tragerea excepțională 
PRONOEXPRES

Autoturisme ,.Dacia 1 300" și „Moskvici 408/412"
Astăzi, 2 noiembrie 1974, este ultima zi pentru procurarea biletelor

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 

METALICE Șl APARATAJE - BUCUREȘTI, 
Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3,

ÎNCADREAZĂ:
• muncitori necalificați, absolvenți a 8-10 

clase generale, vîrsta minimă 16 ani împliniți 

la 15.06.1974, pentru calificare prin cursuri 

de gradul I, fără participare în producție, cu 

durata de 6 luni în meseria de CAZANGIU, cu 

durata de 5 luni în meseria de SUDOR și cu 

durata de 6 luni în meseria de STRUNGAR.

Pentru meseria de sudor se primesc și fete (femei).
Pentru meseria de cazangiu se primesc șl absolvenți o 

4 clase, vîrsta 17 ani.
Pe timpul școlarizării cursanții vor primi Indemnizație 

de 40 lei pe lună, iar cei ce au calitatea de încadrați de 
cel puțin 3 luni înainte de admiterea lor la cursuri primesc 
o indemnizație lunară egală cu media retribuției realizată 
în ultimele 3 luni.

în întreprindere există cantină, masa servindu-se contra 
cost.

CLUBUL SINDICATULUI 
ÎNTREPRINDERII POLIGRAFICE 

„13 DECEMBRIE 1918"

anunță deschiderea de la 15 noiembrie 1974 

a cursurilor teoretice și practice de :

• DEPANARE RADIO
• DEPANARE TELEVIZOARE
• DEPANARE APARATE CU TRANZISTOARE

• CHITARA - ACORDEON - PIAN - 

INSTRUMENTE DE SUFLAT - SOLIȘTI 
VOCALI

Cursurile sînt predate de specialiști cu înaltă 
calificare.

înscrierile se primesc zilnic între orele 
14—19 la Biroul Clubului din Bd. Ilie Pintilie 
nr. 58-60 — Autobuze : 31, 35, 79, 119 — 

tramvaie 4, 5, 24, 26, 27 pînă la Stația Do
robanți.

întreprinderea 

ENERGO-REPARAJII 
b-dul Mărățești nr. 2,

CAUTĂ
oțelari, termițti-tratamentițti, 
cazangii, turnători-formatori, 
strungari, portari, frezori, 
reparatori mecanici A.M.C. 
lungimi mase, șoferi, con
trolori C.T.C. pentru turnă
torie, forjă ți prelucrări 
mecanice, ungător, avizier 
C.F.R., vopsitor industrial, 
tinichigiu industrial, sudori 
electrici și autogeni autori
zați, mecanici auto, meca
nici motopompiști ți munci
tori necalificați pentru în- 
cărcări-descărcări.

Relații — telefon ; 23 26 40
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medie în orașul Liuberți din regiunea MoscovaO nouă școală

Vizita delegației
U.T.C in Siria

Puternice atacuri
ale patrioților 

khmeri
Forțele patriotice de elibe

rare cambodgiene continuă 
să dețină inițiativa în ope
rațiunile militare desfășura
te împotriva trupelor regi
mului de la Pnom Penh. In 
prima zi a acestei luni, pa- 
trioții au lansat puternice 
atacuri în zona capitalei 
provinciale Svay Rieng, a- 
flată Ia circa 100 de kilome
tri sud-est de Pnom Penh. 
In urma violentului bombar
dament de artilerie efectuat 
de patrioți, forțele lonnoliste 
asediate în acest oraș au 
suferit grele pierderi.

Controlînd marea majori
tate a zonelor rurale ale ță
rii, forțele patriotice khme
re taie în mod frecvent li
niile de comunicații și apro
vizionare ale inamicului, a 
cărui apărare este într-o sta
re de permanentă dezorga
nizare. în ultimele zile, în
cercările continue ale trupe
lor lonnoliste de a îndepărta 
forțele patriotice din zona 
șoselei naționale nr. 5, care 
leagă capitala de provincia 
Battambang — grînarul de 
orez al Cambodgiei —, au 
fost din nou dejucate, ina
micul suferind și în această 
zonă pierderi însemnate.

Preocupări ale tinerilor columbieni

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

In ultima perioadă, în organele de lucru economice ale Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europa au fost înre
gistrate noi progrese în procesul de definire și adoptare de re
comandări privind cooperarea în ramuri importante, cum sînt 
știința, tehnica și sectorul industrial.

Pe baza propunerilor prezen
tate de mai multe delegații — 
între care cele ale României, 
Finlandei, Iugoslaviei, U.R.S.S., 
R.F.G. și Belgiei — a fost con
venit un text în care sînt ex
puse obiectivele de bază ale 
cooperării industriale. Astfel, 
țările participante consideră că, 
prin realizarea de proiecte de 
cooperare industrială se asigură 
crearea de legături durabile și 
pe termen lung între întreprin
derile și firmele interesate în
tr-o astfel de cooperare. 
Un alt element important pe 
care îl conține acordul realizat 
privește contribuția acestei co
operări la creșterea economi-' 
că, la expansiunea și diversi
ficarea comerțului internațio
nal și la o utilizare cit mai 
largă a tehnicilor și tehnologii
lor moderne. Textul subliniază 
și faptul că, pe baza cooperării 
industriale, se poate asigura o 
folosire reciproc avantajoasă a 
complementarităților economi
ce, printr-o mai burtă utilizare 
a tuturor factorilor de producție.

In prezentarea propunerilor 
delegației române, reprezentan
tul țării noastre a evocat pe 

pe

care Ie prezintă această formă 
modernă de cooperare pentru 
edificarea unor raporturi e- 
conomice pe termen lung, sta
bile și durabile, între țările 
participante.

fișier
Panama

tul tării noastre a evocat 
larg avantajele multiple

Evoluția etiopiana
Comitetul militar admi

nistrativ provizoriu din 
Etiopia a dat publicității 
o declarație în care se 
referă la unele obiective 
și sarcini care stau in 
fața țării.

popor etiopian. Totodată,

Astfel, comitetul se angajează 
să promoveze o structură a pu
terii politice care să corespun
dă principiului „un guvern for
mat din reprezentanți ai po
porului, ales de popor și în 
slujba poporului". Pămîntul — 
arată declarația — trebuie pus 
Sub controlul statului pentru ca 
de el să beneficieze întregul

. . . . , se
arată că în țară vor fi create 
posibilități egale de instruire 
pentru toți cetățenii și se sub
liniază necesitatea încetării ac
tivității așezămintelor de învă- 
țămînt particulare, care oferă o 

■ instruire necorespunzătoare. Se 
subliniază, de asemenea, nece
sitatea de a fi menținută și 
dezvoltată moștenirea culturală a 
poporului etiopian.

Pe planul politicii externe, 
declarația arată că Etiopia va 
sprijini Organizația Unității 
Africane și va contribui la atin
gerea scopurilor acesteia.Papadopoulos și membrii fostei jimte

A

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din România, 
condusă de Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui, care 'se află în Repu
blica Arabă Siriană, s-a în- 
tilnit cu Abdallah Al-Ahmar, 
secretar general adjunct al 
Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab So-

cialist. Acesta a transmis, 
din partea Comandamentu
lui Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, un căl
duros salut conducerii Parti
dului Comunist Român, se
cretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și cele 
mai sincere urări de succes 
Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

Penlru tineretul columbian, a- 
nul 1974 a însemnat afirmarea 
sa majoră în viața politică și 
socială a țării. Uniunea Națio
nală a Studenților din Univer
sități, Federația Tineretului Mun
citor, Uniunea Tineretului Co
munist, Movimienio Amplio 
Columbiano (Mișcarea 
Columbiană) au ieșit

0. H. URomânia se pronunță in favoarea adoptării unor măsuri concrete pentru soluționarea problemei cipriote
In cadrul dezbaterilor 

din plenara Adunării Ge
nerale a O.N.U. asupra 
problemei cipriote, a luat 
cuvîntul, vineri diminea
ța, ambasadorul țării 
noastre la Națiunile Uni
te, Ion Datcu.

ATENA. — Curtea de Apel a 
Greciei, reunită vineri în sesi
une plenară, a hotărît deschi
derea, sub acuzația de înaltă 
trădare a unei acțiuni judiciare 
împotriva lui Gheorghios Papa
dopoulos, a membrilor Juntei 
militare și a altor persoane care 
au deținut funcții de răspun
dere în regimul trecut — s-a 
anunțat oficial.

In termeni concreți, fostul șef 
al statului și ceilalți membri ai 
Juntei militare sînt acuzați de 
dobindirea ilegală a puterii, în 
urma loviturii de stat din apri
lie 1967, de abolirea drepturilor 
constituționale și decretarea u- 
nor arestări arbitrare. Ei sînt 
considerați, de asemenea, res
ponsabilii morali ai unor nume
roase asasinate premeditate, co
mise de forțele polițienești în 
timpul«reprimării mișcării stu
dențești organizate împotriva

regimului militar, în cursul a- 
nului trecut.

Printre cel acuzați, alături ds 
Papadopoulos se află foștii 
vicepremieri, Makarezos și Pat- 
takos, fostul șef al poliției 
militare Dimitrios Ioannides.

Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri au aprobat 
legile privind partidele poli
tice și dreptul portughezilor 
de a se uni în asociații po
litice.

Legea privind partidele po
litice prevede că principalul 
scop al acestora este de „a 
participa într-un mod demo
cratic la viața politică a ță
rii" și de a contribui la „for
marea voinței politice a po
porului și la manifestarea vo
inței populare".

Oră de curs în aer liber în Republica Guineea-Bissau

Țară — istm, supranumi
tă și „țară a bananelor", Pa
nama unește ca o punte sub
țire cele două Americi, pa
namezii afirmînd că această 
așezare geografică reprezin
tă bogăția lor cea mai de 
preț. Intr-adevăr, vecinăta
tea a două oceane și con
tactul direct între două con
tinente 
ritoriu 
tranzit.

o Pe 
mii, Panama datează ca stat 
independent 
3 noiembrie 
desprins de 
atunci, ziua 
a devenit zi 
1903 a marcat însă și 
eveniment cu consecințe gre
le asupra economiei țării : 
tratatul cu Ș.U.A., prin care 
se asigura acestora controlul 
asupra Canalului Panama „a 
perpetuidad" (pentru tot
deauna) .

Dc aceea, cînd se vorbește 
de Panama se au in vedere 
următoarele zone :

— Republica Panama, a- 
vînd o suprafață de 75 470 
km.p. și o populație de 
1500 000 locuitori, cu capita
la la Ciudad de Panama.

— Zona canalului, mult 
disputata „Z. C.“, include, în 
afara canalului, lung de 
aproape 80 km, și fîșiile de 
uscat laterale, însumînd 1 400 
km.p. In această zonă sînt 
concentrați 50 000 locuitori.

— Zona Franco Colon, o 
„zonă liberă", la 80 km nord 
de Ciudad de Panama, cen
tru de tranzit internațional 
al mărfurilor și depozitare 
fără taxe vamale.

• Instalat la putere în oc
tombrie 1968, guvernul ge
neralului Omar Torrijos des
fășoară o politică de apărare 
a intereselor naționale. în
tr-un recent discurs, rostit 
cu prilejul aniversării a 
ani de la instaurarea 
verziului Revoluționar, 
mierul țării a relevat 
va obiective economice 
mediate. Ele constau in crea
rea unei puternice industrii a 
cimentului care să răspun
dă necesităților interne, con
struirea unei conducte 
petrol cu o capacitate 
nică de 300 000 barili, 
ploatarea sub egida statului 
a zăcămintelor de cupru 
„Cerro Colorado", apreciate 
printre cele mal importante 
din lume. In domeniul agri
culturii — în care sînt an
trenați peste jumătate din 
locuitorii țării — se urmă
rește o politică Intensivă in 
producția de trestie de za
hăr,: se va construi în acest 
scop o fabrică de zahăr la 
Pacara, avînd o capacitate de 
50 000 tone de zahăr pe an.

• Reintegrarea politică, e- 
conomică și culturală a zo
nei canalului în cadrul teri
toriului național (Ia finele 
anului în curs sau la începu
tul lui 1975) va avea conse
cințe majore asupra creșterii 
puterii economice a statului.

• In politica externă, gu
vernul panamez 
pentru întărirea 
internaționale, 
staurarea unor relații comer
ciale mai echitabile între 
toate statele, penlru întări
rea solidarității și unității de 
acțiune a tuturor țărilor din 
America Latină. In acest
context, restabilirea rela
țiilor diplomatice cu Cuba 
semnifică un act deosebit de 
important.

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Pana
ma s-au stabilit relații diplo
matice la rang de ambasadă 
în avantajul reciproc al păcii 
și cooperării internaționale.

Apreciind că situația din Ci
pru afectează direct pacea, secu
ritatea și cooperarea in Balcani, 
în Europa și în lumea întreagă, 
vorbitorul a subliniat că Româ
nia — țară aflată în imediata 
vecinătate a zonei de conflict — 
este profund îngrijorată de eve
nimentele din insulă. Ambasa
dorul român a amintit luările de 
poziție în această problemă ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
mesajele personale ale șefului 
statului român trimise șefilor de 
stat ai țărilor implicate, apelu
rile sale stăruitoare la rațiune, 
la rezolvarea conflictului pe cale 
politică, prin negocieri, pe baza 
cartei O.N.U. și a principiilor 

_ dreptului internațional.
Vorbitorul a relevat că guver

nul român a luat poziție hotă- 
rîtă în favoarea respectării drep
tului poporului cipriot de a se 
dezvolta liber, fără amestec din 
afară, pentru asigurarea condi
țiilor unei conviețuiri pașnice 
între ciprioții greci și turci.

Pledind în favoarea adoptării 
unor măsuri concrete pentru so
luționarea conflictului, în con
formitate cu interesele păcii și

securității, cu cele ale poporu
lui cipriot, prin respectarea 
dreptului acestuia de a-și ho
tărî singur destinele și a-și re
zolva singur problemele inter
ne, ambasadorul român a arătat 
că situația actuală din Cipru nu 
poate fi perpetuată. O.N.U. nu 
poate să rămînă indiferentă în 
fața unor evenimente care com
portă riscuri majore pentru co
munitatea națiunilor. Interesele 
supreme ale păcii generale — a 
relevat el — cer de la fiecare 
stat să facă tot ceea ce este 
posibil pentru rezolvarea dife
rendelor internaționale pe cale 
politică, la masa tratativelor, 
abținindu-se de la folosirea for
ței sau amenințarea cu forța.

Amplă 
întărite 

din campania electorală de la 
începutul acestui an. Prin acțiu
nile desfășurate în întreaga ța
ră, aceste organizații și-au spo
rit considerabil audiența în rîn- 
durile columbienilor. La Bogota 
s-au făcut și se fac aprecieri 
că 1974 și anii care vor urma 
sînt favorabili pentru realizarea 
obiectivelor înscrise de tineri ca 
sarcini imediate printre preo
cupările lor : democratizarea 
învățămîntului național, por
nind de la condițiile concrete 
de viață ale coiumbienilor, care 
să prevadă învățămîntul pri
mar gratuit și obligatoriu, ușu
rarea accesului fiilor de munci
tori și țărani în universități, a- 
cordarea dreptului de vot la 
18 ani, lupta pentru reforma a- 
grară, pentru salarii corespun
zătoare muncitorilor, pentru 
măsuri eficiente de combatere 
a șomajului etc. Dintre acestea 
se detașează acțiunile menite/ 
să permită tinerilor dreptul la 
vot de la 18 ani. Este un de
ziderat foarte vechi, dar mereu 
în actualitate. în ultimii 16 ani, 
aceasta a fost o preocupare 
constantă a organizațiilor de 
tineret columbiene. Dar guver
nele care s-au succedat în acest 
interval ori au ignorat această 
problemă, ori s-au lovit de re
zistența opoziției. Cert este că 
ea n-a fost rezolvată nici pînă 
astăzi. De zeci de ori, un Co
mitet juridic al Congresului _ a 
luat în studiu propunerea in
troducerii unui amendament în

acest sens la vechea lege elec
torală. Fără rezultat, însă. Chiar 
în august 1972 știrile provenite 
din Bogota aduceau la cunoș
tința cititorilor că guvernul co
lumbian va supune Congresului 
un decret de lege prin care per
soanele în vîrstă de 18 ani vor 
beneficia de dreptul de vot. O- 
pozilia a blocat această iniția
tivă. Și nu era singura. Refor
me urgente și imperios nece-

Perspective
pentru realizarea

unui deziderat
major: dreptul

la vot dela vîrsta
de 18 ani

sare pentru dezvoltarea țării 
au fost atunci amînate. Printre 
ele figurau : reforma agrară, 
cea privind democratizarea în
vățămîntului, cea a urbanizării.

Alegerile prezidențiale din 
aprilie au acordat Partidului 
Liberal o substanțială majori
tate. Cele trei milioane de vo
turi pentru Lopez Michelsen - 
cum nota ziarul „El Tiempo" - 
reprezintă cel mai larg sprijin 
popular întrunit vreodată de 
un președinte columbian ales 
pe calea urnelor. Liberalii oferă

tac din îngustul 
o intensă zonă
harta politică a

te
ci e

Iu-

începind de la 
1993, cînd s-a 
Columbia. De 
de 3 noiembrie 
națională. Anul 
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LUI NIXON
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Măsuri sociale în Argen 
tina

O PREȘEDINTELE Republicii 
Argentina, Maria Estela Marti
nez de Peron, a anunțat, în- 
tr-un discurs radiotelevizat, ho- 
tărîrea guvernului de a majora 
salariile și de a stabili prețuri 
ferme la produsele de primă 
necesitate. Această măsură a 
fost adoptată in cadrul unei șe
dințe la care au luat parte re
prezentanți ai guvernului, ai 
Confederației Generale a Mun
cii și ai Confederației econo
mice generale, precum și ai 
Uniunii antreprenorilor din Ar
gentina. Șeful statului a preci
zat, de asemenea, că vor 
sporite o serie de alocații 
ciale pentru muncitori.

In starea sănătății lui Richard 
Nixon se constată o ameliorare, 
dar pericolele reale nu au dis
părut în întregime — a anunțat, 
joi după-amiază, la spitalul 
„Memorial" din Long Beach 
(California) medicul său perso
nal, John Lungren, intr-o decla
rație făcută ziariștilor, împreu
nă cu chirurgii James Harper și 
Eldon Hickman, care l-au ope
rat pe fostul președinte al 
S.U.A. Medicii au precizat că 
pulsul și respirația pacientului 
au devenit aproape normale, dar 
posibilitatea apariției unor com
plicații a făcut ca Richard 
Nixon — care este alimentat pe 
calea injecțiilor intravenoase — 
să rămînă pe lista bolnavilor in 
stare critică.

Principala îngrijorare a me
dicilor o constituie hemoragiile 
interne în regiunea abdomenu
lui, care persistă. în ciuda ad
ministrării de anticoagulante și 
a unor transfuzii succesive de 
singe și de globule roșii, men- 
ținînd pericolul unei hemoragii 
masive. Medicii au confirmat 
rapoartele anterioare potrivit 
cărora, la șase ore după opera
ție, Richard Nixon a intrat în- 
tr-un șoc vascular, care i-a pus 
în pericol viața, fiind nevoie de 
trei ore de eforturi ale specia
liștilor pentru depășirea acestei 
faze critice.

Sărbătoarea poporului 
algerian

o alternativă de prefaceri pe 
linia aspirațiilor populare. Ma
joritatea corespunzătoare de 
care dispun în Congres le va 
permite să aplice programul 
prezentat în campania electo
rală. Preocuparea tinerilor co
lumbieni de a obține dreptul 
de vot la 18 ani este o pro
blemă care se află în atenția 
actualei administrații. Ea dispu
ne de suportul politic necesar 
pentru a fi concretizată în mod 
corespunzător, in marile uni
versități „Nacional" din Bogota 
și „Antioquia" din Medellin, în 
zeci de colegii și școli supe
rioare de pe întreg teritoriul 
țării a fost întreprinsă o verita
bilă ofensivă în sprijinul men
ținerii acestui obiectiv în actua
litate. Se apreciază că prin a- 
cordarea dreptului de vot în- 
cepînd de la vîrsta de 18 ani, 
numărul alegătorilor va crește 
cu peste două milioane. Aceas
ta va însemna aproximativ o 
treime din totalul corpului elec
toral.

Motivele pentru care tinere
tul columbian a lansat campa
nia de introducere a acestui a- 
mendament la constituție sînt 
multiple. In primul rînd estemultiple. în primul rînd 
vorba de dorința tinerilor de 
a participa activ la viața poli
tică și socială a țării, la înfăp
tuirea programului de largă a- 
deziune populară a „guvernului 
speranței". Apoi, de realizarea 
unei reforme profunde în uni
versități, care vizează accesul 
larg al tinerilor din familii de 
muncitori și țărani, reducerea 
taxelor, mărirea numărului de 
locuri în cămine, lărgirea ba
zei materiale, transformarea u- 
niversităților în adevărate in
strumente ale dezvoltării acce
lerate a Columbiei.

GH. SPRINȚEROIU

Printr-un decret guverna
mental, Banca Centrală a 
Venezuelei a fost trecută sub 
controlul statului. Piuă la 
adoptarea acestei măsuri, 40 
Ia sută din acțiunile acestei 
bănci — care emite monedă 
și coordonează activitatea 
băncilor particulare din țară 
— aparțineau unora dintre 
băncile particulare venezue- 
lene, iar restul aparțineau 
statului.

Poporul algerian a sărbătorit, vineri, 1 noiembrie, împlinirea 
a 20 de ani de Ia declanșarea primelor operațiuni militare mar- 
cînd începerea marii epopei a luptei de eliberare națională, 
care a culminat, la 5 iulie 1962, cu proclamarea Algeriei inde
pendente.

Cu acest prilej, la Alger au 
avut loc o grandioasă 
militară și demonstrația popu
lară a oamenilor muncii din ca
pitală și a reprezentanților ve- 
niți din toate regiunile țării.

în tribuna oficială se aflau 
șeful statului algerian, Houari 
Boumediene, ceilalți membri ăi 
Consiliului Revoluției și ai gu
vernului, reprezentanți ai Fron
tului de Eliberare Națională. In 
tribuna oficială se aflau, de ase
menea, membrii delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne condusă de tovarășul Emil 
Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, și membrii delegației 
militare, condusă de general-lo- 
cotenent Constantin Opriță, ad
junct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consi
liului politic superior al armatei.

In curSul serii, președintele 
Houari Boumediene a oferit o 
mare recepție în saloanele Pa
latului Poporului din Alger. 
Șeful statului algerian s-a în
treținut, deosebit de cordial, cu

membrii delegației de partid și 
paradă guvernamentale române și ai 

delegației militare din țara 
noastră.

&

Aspect din timpul schimbului de prizonieri din Cipru

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• STATELE UNITE ȘI SPA
NIA vor începe, la 4 noiembrie, 
negocieri privind încheierea 
unui nou acord referitor Ia ba
zele militare americane din 
Spania, zlclualul acord urmează

să expire în luna august 1975.
Din partea americană, la tra

tative vg participa ambasadorul 
itinerant Robert Mc Closkey, iar 
din partea spaniolă ministrul de 
externe.

acționează 
securității 

pentru In-

D. I.

țările A.Sz.L.S. despre comerțul
Est-Vest

Reuniunea bianuală a Consiliului ministerial al Asociației 
vest-europene a liberului schimb (A.E.L.S.) a luat sfîrșit, la Hel
sinki, după două zile de dezbateri. La lucrări au participat mi
niștrii comerțului, economiei și finanțelor din țările membre — 
Austria, Elveția, Islanda, Norvegia, Portugalia, Suedia și Fin
landa (aceasta din urmă avind statut de membru asociat) — pre
cum și observatori din Lichtenstein.

Comunicatul oficial dat publicității vineri seara accentuează 
asupra importanței unei cooperări sporite pentru soluționarea 
problemelor economice, comerciale și monetare cu care țările 
A.E.L.S. sînt confruntate. Referitor la comerțul Est-Vest, comu
nicatul salută eforturile în direcția lărgirii cooperării, desfășu
rate la nivel bi și multilateral, „reafirmînd, totodată, punctul de 
vedere potrivit căruia în acest domeniu există încă numeroase 
posibilități de dezvoltare".

• In orașul egiptean 
Alexandria a avut Ioc o gală 
de filme românești, in cadrul 
căreia au fost proiectate fil
mul artistic „Moartea lui 
Ipu“ și documentarul „Româ
nia, țara mea". Au participat 
oameni de cultură și artă, 
membri ai corpului consular, 
reprezentanți ai presei. Gala 
s-a bucurat de o înaltă apre
ciere din partea publicului 
spectator. In fața unei săli 
arhipline — scrie „Journal 
d’Egypte" —, cele două filme 
românești au obținut un 
succes foarte meritat, asis
tența exprimîndu-și satisfac
ția prin aplauze prelungite.

• In sala de festivități a 
municipalității Miraflores a 
fost inaugurat, sub auspiciile 
Ambasadei României la Li
ma, și ale colegiului „Hans 
Christian Andersen", un pro
gram de recitaluri de pian 
„George Enescu".
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• VN INVENTATOR MILANEZ, Ettore Sorgato, a pre
zentat de curînd, în cadrul salonului internațional al automo
bilului de la Torino, un vehicul propulsat de un motor cu aer 
comprimat. Aerul este închis în mai multe capsule, la pre
siunea de 200 atmosfere. Acest motor, afirmă inventatorul, 
consumă puțin, nu cere nici o întreținere, funcționează pe o 
durată nelimitată și nu eșapează decît aer pur. Poate echipa 
vehiculele cele mai diverse, autobuze chiar, și se dovedește 
de neînlocuit în galeriile miniere » CELE TREI ZBORURI 
record ale astronauților de pe „Skylab" (în 1973 și la începu
tul acestui an) au oferit pentru prima oară savanților „mijlo
cul de a înțelege, activitatea soarelui". Concluzia rezultă din- 
tr-un raport prezentat de un grup de specialiști la conferința 
ce are loc în această săptămînă la Huntsville, statul Alaba
ma. In această localitate a fost asamblat și pus la punct „la
boratorul cerului" la bordul căruia trei echipaje de astronauți 
au petrecut succesiv 28, 59 și 84 de zile. Pe baza datelor ob
ținute se caută descoperirea căilor de transformare a energiei 
solare în electricitate. Savanții reuniți la Huntsville au formu
lat sugestii privind veritabile „centrale solare" în care razele 
soarelui să devină energie. • O EXCEPȚIONALĂ COLEC
ȚIE DE ARME se află la castelul Konopiste, în Cehoslovacia, 
și a aparținut arhiducelui d'Este, al cărui nume a intrat în 
istorie odată cu atentatul de la Sarajevo. Specialiștii consideră 
această colecție ca cea mai interesantă și mai frumoasă din 
lume. Se pot vedea aici arme ieșite din mina vestită a armu
rierilor italieni, o remarcabilă serie de puști și pistoale, ar
muri, arme albe și' de foc, perfecte atît din punct de vedere 
artistic cit și funcțional. Perla colecției este reprezentată de 
o cască milaneză de turnir din secolele XV—XVI. • POLI
ȚIA SUEDEZĂ nu glumește cu conducătorii auto care au 
băut mai mult decît trebuia. Trei escroci au pus însă la punct 
un ingenios sistem care să le aducă serioase profituri. După ce 
sustrăgeau eprubetele cu probele de singe ale delincvenților 
— făcîndu-și complice un funcționar — lș revindeau contra 
unei sume considerabile celor de la care fuseseră recoltate. 
Preferind o lună de închisoare acestui trafic periculos pentru 
circulație, un delincvent a prevenit poliția, care i-a arestat 
pe cei trei escroci chiar în momentul în care veniseră să-și 
ridice suma reclamată. • INTERACȚIUNEA OCEAN-AT- 
MOSFERĂ în sudul Atlanticului a fost studiată la sfirșitul 
lui septembrie și începutul lui octombrie cu ajutorul a patru 
baloane cu echipament electronic plasat în interiorul anvelo
pei. In zona tropicală studiată, cuprinsă între insula Ascension 
și coastele Braziliei, se formează cele mai multe din marile 
fenomene meteorologice mondiale.

• GUVERNUL MALTEI a 
prezentat parlamentului spre 
examinare și aprobare proiectul 
planului șeptenal, menit să 
confere țării independența eco
nomică față de fondurile pri
mite din partea Angliei și a 
altor țări occidentale (14 mili
oane de lire sterline anual) pen
tru facilitățile militare acordate.

Relații diplomatice între 
Ecuador și R.V.S.

• GUVERNUL Ecuadorului și 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, cu începere de Ia 
31 octombrie, se arată intr-un 
comunicat difuzat de Ministerul 
Afacerilor Externe de la Quito.

• PREMIERUL Republicii Ir
landa, Liam Cosgrave, a avut, 
vineri, o convorbire de 90 de

minute cu omologul său brita
nic, Harold Wilson. In comuni
catul comun dat publicității Ia 
sfirșitul discuțiilor se arată că 
cele două părți și-au reafirmat 
identitatea de vederi în ceea ce 
privește problema Irlandei 
Nord. In cursul întrevederii, 
ajuns la un acord privind 
relarea măsurilor politice

de 
s-a 
co- 
cu

relațiile speciale existente intre 
cele două părți ale Irlandei.

• AGENȚIA TANIUG infor
mează că, la invitația primului 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, Erich Honecker, Io
sip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, va 
efectua o vizită în R.D. Ger
mană, în prima jumătate a lu
nii curente.
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