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METALUL
MAI INE GOSPODĂRIT,

MAI RAȚIONAL UTILIZAT

Clar, concis, proiectul de 
al partidului statuează una 
ce revin industriei în

Directive ale Congresului al XI-lea 
din sarcinile de mare răspundere 

ce revin industriei în viitorul cincinal : „Prin realizarea unei 
structuri a producției care să valorifice în mod superior meta
lul șî prin reducerea accentuată a normelor de consum, în indus
tria constructoare de mașini, consumurile specifice medii se vor 
reduce cu circa 26 la sută. O cifră care exprimă sinteza unei 
concepții de adîncă preocupare față de folosirea cit mai rațio
nală a unei materii prime deficitare, o cifră cu adinei rezo
nanțe în conștiința muncitorilor, care îndeamnă la reflecție dar 
și la acțiune practică imediată. De la măsurile privind repro- 
iectarea și modernizarea utilajelor și pînă la sporirea spiri
tului de combativitate față de orice manifestare a risipei, de 
la valorificarea deșeurilor și pînă la extinderea utilizării 
înlocuitorilor, totul a fost rigttros gîndit și calculat în stra
tegii de acțiune inițiată de partidul nostru pentru atingerea 
acestui obiectiv esențial al progresului și dezvoltării economice. 
Important este insă ca pretutindeni, în fiecare întreprindere și 
la fiecare loc de muncă, toți, de la muncitor și pînă la director, 
de la tînăr la vîrstnic să devină promotori activi ai noului in 
concepție și tehnologie, să acționeze neabătut pentru ca fiecare 
gram de metal să fie cit mai judicios și eficient utilizat.
Discutam recent cu tovarășul 

Constantin Teodorescu, secreta
tul comitetului U.T.C, de la în
treprinderea _ „Autobuzul" din 
București. “ 
dere 
care 
sute 
puse 
tehnologice — îi spuneam — este 
posibil ca irosirea cîtorva kilo
grame de metal să treacă neob
servată, să pară chiar firească.

— Intr-adevăr, și la noi in în-

„Autobuzul'
Pentru o întreprin

de mărimea acesteia în 
lucrați și în care zilnic 

de tone de metal sînt su- 
unor complicate procese

treprindere mai îți era dat 
să auzi pe cîte unul Iritat cînd 
i se arăta o piesă rebutată sau 
un deșeu prea mare spunîndu-ți 
„ia mai lasă-mă în pace, ce con
tează colo cîteva kilograme sau 
zeci de grame". în acest sens, 
al respectului față de munca a- 
tîtor oameni înmagazinată în 
tona de metal, am căutat să-i

CONSTANTIN DUMITRU
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Societatea socialistă
multilateral
dezvoltată
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE VICEMINISTRUL

DE ANI

obiective 
fundamentale

20. Lichidarea tot mal pu
ternică a deosebirilor esen
țiale dintre munca în agri
cultură și cea din industrie 
— ca rezultat al mecanizării 
și chimizării agriculturii. 
Munca în agricultură va de
veni tot mai mult o varian
tă a muncii industriale. Pe 
această bază se va asigura 
ridicarea bunăstării țărăni
mii, dezvoltarea localităților 
rurale, realizarea unui ra
port just, echitabil, între 
condițiile de viață de la ora
șe și cele de la sate.

21. Schimbările în structu
ra socială a țării vor duce

creșterea și mai accentua- 
a rolului clasei munciton- 
în întreaga viață socială, 
o și mai mare apropiere 

categoriile

la 
tă 
re 
la 
între clasele și 
sociale, la întărirea coeziunii 
lor, la omogenizarea si întă
rirea unității întregului po-

DEZVOLTĂRII ECONOMICE DIN COLUMBIA
Președintele 

liste România, 
Ceaușescu, a 
Diego Moreno 
ministrul dezvoltării economice 
din Columbia, șeful delegației 
țării sale la cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte româno- 
columblene de colaborare și co
operare economică, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la Bucu
rești.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internaționa
le, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii.

A luat parte, de asemenea, 
Fernando Urdaneta Laverde, 
ambasadorul Columbiei la Bucu
rești.

Oaspetele a arătat că îi revi
ne plăcuta misiune de a tran
smite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Republicii Columbia,

Republicii Socla- 
tovarășul Nicolae 
primit, joi, pe 

Jaramillo, vice-

fonso Lopez Michelsen, un cald 
mesaj de prietenie, de profun
dă stimă și prețuire, iar po
porului român cele mai sincere 
urări de prosperitate și pace.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită președin
telui Alfonso Lopez Michelsen 
un cordial salut prietenesc, iar 
poporului columbian urări de 
succes în înfăptuirea năzuințe
lor de dezvoltare tot mai pu
ternică, de-sine-stătătoare, a 
patriei sale pe calea progresu
lui economic și social.

în timpul întrevederii, au fost 
abordate aspecte ale colaboră
rii și cooperării economice bi
laterale, relevîndu-se schimbă
rile calitative intervenite în 
evoluția acestor relații, prin 
traducerea în viață a acorduri
lor realizate 
președintelui 
în Columbia, 
convorbirilor

cu prilejul vizitei 
Nicolae Ceaușescu 
al lntîlnirllor și 

la nivel înalt

la Bogota și București. în ca
drul schimbului de vederi, s-a 
subliniat că actuala sesiune a 
Comisiei mixte contribuie, prin 
rezultatele el pozitive, în spiri
tul înțelegerilor convenite între 
cei doi șefi de stat, la intensi
ficarea și diversificarea conlu
crării economice, precum și a 
schimburilor comerciale. A fost 
exprimată dorința comună de a 
promova în continuare o cola
borare și cooperare fructuoasă 
în industrie și în alte sectoare 
economice de interes reciproc, 
în folosul ambelor țări și/ po
poare, în interesul cauzei; păcii 
și progresului, al statornicirii 
în viața internațională a unei 
noi ordini politice și econonlice, 
întemeiată pe egalitate, pe res
pectarea dreptului fiecărei na
țiuni de a fi stăpîna 
destine, a tuturor 
naționale.

întrevederea s-a ___ ,___
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

propriilor 
resurselor

desfășurat

Ieri, la sediul Uniunii ziariștilor din București, în pre
zența redactorilor și lucrătorilor presei de tineret, a avut 
loc adunarea consacrată aniversării împlinirii a 30 de 
ani de la apariția primului număr al ziarului „Scînteia 
tineretului".

Cu acest prilej, din partea Biroului C.C. al U.T.C., 
unui număr de redactori și muncitori tipografi le-a fost 
conferită Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C.

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

TOVARĂȘULUI

S
-au împlinit, săp- 
tămîna aceasta, 
treizeci de ani de 
la apariția primu
lui număr al ziaru
lui central al Uni

unii Tineretului Comunist, „Scîn
teia tineretului". Editat la scurt 
timp după actul suprem al E- 
liberării patriei și însoțind toa
te etapele Creșterii și consoli
dării economice, moral-politice 
și sociale a noii'"<soci«tăți ro
mânești, ziarul și-a pus viu am
prenta pe tot ceea ce a în
semnat lupta și viața tinerei 
generații în cele trei decenii 
care s-au scurs, afirmhdu-se 
ca un prețios instrument ’ de 
mobilizare a maselor de tineri 
la înfăptuirea, împreună cu în
tregul popor, a politice parti
dului, a sarcinilor hotărîtoare 
pentru destinul nostru de azi 
și de mîine. El s-a contopit cu 
drumul însuși al organizației de 
tineret, cu preocupările și în
datoririle ei multiplicate la sca
ra succesiunii generațiilor de 
tineri uniți într-un front/comun 
de luptă și muncă energică, en
tuziastă, făcînd din patosul și 
cutezanța vîrstei tinere deviza 
însăși a propriului său demers. 
Un demers lung, de treizeci de 
ani, care ne face să ne gîndim 
la istoria însăși a țării, la ma
rile ei rezonanțe în mintea și 
inima tinerei generații care, a- 
vînd un permanent și însufleți- 
tor exemplu în partid, în mun
ca și viața comuniștilor, și-a le
gat pentru totdeauna numele 
de tot ceea ce s-a înfăptuit și 
durat cu temeinicie în acești 
ani, pentru bunăstarea patriei 
și a poporului.

însuși faptul că ziarul împli
nește trei, decenii acum, în a- 
nuf celei de-a XXX-a sărbători

a Eliberării patriei și în preaj
ma Congresului al XI-lea al 
partidului, constituie, neîndoiel
nic, un motiv pentru cele mai 
înalte semnificații. Gîndit ca o 
tribună de luptă și muncă, el 
și-a adus contribuția sa entu
ziastă la lupta și munca tine
retului. In răstimpul care a tre
cut de la apariția „Scînteii tine
retului" asupra paginilor sale 
s-au aplecat cu dăruire și res
ponsabilitate comunistă oameni 
care duc și astăzi mai de
parte patosul și abnegația vîr
stei tinere. Semna, încă în pri
mele numere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pătrunzătoarele sa
le observații, mobilizatoarele 
sale îndemnuri transformau pa
gina ziarului într-un înflăcărat 
apel la cutezanță, la spirit mi
litant, comunist. Articolele sale 
recompun într-un pilduitor e- 
xemplu de consecvență și cla
ritate strategia și tactica însăși 
a partidului cu privire la tine
ret, concepția după care tine
retul reprezintă o puternică 
forță socială, concepție reafir
mată astăzi, într-o sintetică dar 
cuprinzătoare expresie, în Pro
gramul partidului pentru Con
gresul al XI-lea. Tineretul con
stituie viitorul națiunii, el tre
buie să învețe, să se califica 
pentru muncă și viață, să nu 
aștepte ca totul să-i vină de-a 
gata, să participe el însuși, cu 
responsabilitate, la realizarea 
condițiilor de dezvoltare da 
care are nevoie ; Partidul, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
întreaga societate trebuie să se 
ocupe de creșterea și educa
rea tinerei generații - iată prin
cipalele idei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le încredin-

NICOLAE CEAUȘESCU
Participanții la adunarea festivă consacrată sărbătoririi a 

trei decenii de la apariția primului număr al „Scinteii tineretu
lui", vă roagă să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. expresia profundei recunoștințe a tinerilor ziariști 
pentru grija deosebită pe care conducerea de partid și de stat, 
dumneavoastră personal o acordați creșterii permanente a 
rolului presei noastre în ampla operă de făurire a socialismu
lui și comunismului în România.

Sintem fericiți să lucrăm și să scriem la ziarul ale cărui 
pagini poartă încă de la începuturile sale semnătura dumnea
voastră, ca autor al unor articole de însemnătate excepțională 
prin care ați subliniat, atunci ca și astăzi, rolul activ al tinerei 
generații in înfăptuirea politicii partidului de transformare re
voluționară a societății, inalta datorie a tineretului de a participa 
în primele rînduri ale poporului nostru la marile bătălii conduse 
de comuniști pentru realizarea aspirațiilor de progres și bună
stare, de dreptate și echitate socială. Recitind astăzi aceste ar
ticole programatice înțelegem mai bine consecvența concepției 
științifice a partidului nostru cu privire la tineret, ca o puter
nică forță socială ce reprezintă insuși viitorul națiunii, con
cepție reafirmată pregnant în proiectele de documente pentru 
Congresul al XI-lea. înfruntînd deceniile prin valoarea lor prin
cipială și practică, toate aceste idei intrate ca valori inestima
bile în fondul de aur al ziarului nostru, al organizației revolu
ționare de tineret, constituie adevărate modele de atitudine 
vizionară și novatoare față de uriașele resurse și răspunderi 
social-politice ale tineretului, avînd pentru noi semnificația unui 
înalt exemplu ce ne obligă Ia realizarea consecventă a sarci
nilor ce ne revin în mobilizarea tinerei generații la construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și făurirea omului 
nou, militant activ pentru cauza comunismului în patria noastră.

Tinerii gazetari comuniști, activiști ai organizației revolu
ționare de tineret și-au făcut și își fac o datorie de onoare din 
a sluji cu fidelitate crezul comuniștilor consacrindu-și întreaga 
lor energie militantă și capacitate de muncă, înfăptuirii politi
cii partidului. Sintem conștienți că unei asemenea misiuni, de 
majoră importanță socială, încredințată de partid, trebuie să-i 
răspundem azi prin intensificarea eforturilor de a ne integra cu 
mai multă vigoare și competență activității creatoare a poporu
lui, a organizației revoluționare de tineret în cadrul căreia, sub 
conducerea partidului, se călesc zi de zi generațiile de noi con
structori ai socialismului și comunismului.

Ne aflăm cu puțin timp înaintea deschiderii lucrărilor Congre
sului ai XI-lea ai Partidului Comunist Român, eveniment de 
importantă istorică în viața națiunii noastre socialiste. Măre
țele sarcini actuale ce stau în fața întregului popor, hotărîriie 
care vor fi adoptate de forul suprem al comuniștilor deschid 
lucrătorilor din presa de tineret multiple și fructuoase perspec-

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL ZIARULUI 
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

LUCRATORII PRESEI DE TINERET

In portul Constanta. Foto: V. RANGA
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Acordarea titlului de „Erou al Muncii Socialiste 
și medalia „Secera și Ciocanul"

cooperatorilor din Gîrla Mare, județul Mehedinți
Membrii cooperativei agricole de producție Gîrla Mare, ju

dețul Mehedinți, întruniți în adunarea festivă prilejuită de acor
darea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur 
„Secera și ciocanul" pentru producția de 5 535 kg grîu la hectar, 
raportează într-o telegramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că în acest an au obținut producții record și la cele
lalte culturi, așa îneît încheie anul agricol 1974 cu rezultate 
deosebite in toate domeniile de activitate.

sistem neirigat, 3 200 kg fioarea- 
soarelui Ia hectar, 45 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar, 45 tone 
legume Ia hectar, peste 15 000 kg 
struguri Ia hectar. în acest fel 
se vor crea condițiile obținerii 
unor cantități suplimentare de 
cereale șl creșterii venituri
lor in bani ale cooperatorilor cu

(Continuare <n pag. a V-a) (Continuare In pag. a V-a)

Cooperatorii de Ia Girla Mare 
— se arată în telegramă —, în
suflețiți și mobilizați de îndem
nul pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, l-ați adresat 
țărănimii cooperatiste Ia adu
narea populară din Timișoara, 
prilejuită de sărbătorirea „Zilei 
recoltei", se angajează ca sub 
conducerea organizației de partid 
să-și consacre toate energiile, 
întreaga putere de muncă, pen
tru înflorirea agriculturii noas
tre socialiste, pentru transpune
rea in viață a mărețelor obiec
tive ce vor fi stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului.

în anul 1975 — an hotărîtor 
pentru trecerea cu succes la în
făptuirea obiectivelor viitorului 
cincinal — cooperativa agricolă 
din Gîrla Mare va realiza pro
ducții mult superioare niveluri
lor atinse pînă acum : 5 500 kg 
grîu la hectar, peste 10 500 kg 
porumb știuleți la hectar

s
21 Ia sută față de prevederile 
planului.

Participanții Ia adunarea fes
tivă, dînd glas dorinței fierbinți 
a tuturor locuitorilor comunei 
Gîrla Mare, își exprimă într-o 
însuflețită unanimitate adeziu
nea deplină la propunerea ca 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales la Congresul al XI- 
lea în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, avînd în acest fel ga
ranția înfăptuirii cu succes a 
mărețelor obiective de înflorire 
și prosperitate a patriei noastre 
socialiste.

in

ORA GAROAFEI
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un ciclu de reportaje de :
POP SIMION

IN ACEST NUMĂR, PRIMUL 
DINTRE ELE :

;,Un oraș numit 
Lisabona"

In pagina a 6 a

Casă de aur
patria mea

DUMITRU M. ION
O casă de aur e patria mea, 
Un leagăn în care creșfe-un copil. 
Pe buzele lui e-o lumină de stea, 
In miinile sale el ține un tril.
Și trilul acesta-i trandafir înflorit 
Și trandafiru-i în purpuri ca focul 
Și el parcă sade in finul cosit 
Și-un dulce izvor îi încinge mijlocul. 
Femei se apleacă peste leagănul pur 
Și-i cîntă poeme de libertate. 
Lumina luminii de jur împrejur 
Ne spune că e fără moarte.
Din vecii se leagănă raze 
Peste surîsul și miinile sale 
Și inima-i bate-n milioane de case : 
El ține în brațe trandafiri de soare.
Și vin luptători cu fața senină
Și vin și-l sărută precum pe-un odor. 
In miinile sale el ține lumina 
Și-n inima lui e-ntregul popor.

județele țârii la cota marilor innoiri

FOCȘANL U1WA lm.UK DESm
DE NEAM, DE LIMBĂ ȘI DE MUNCĂ
• Cuvinte care străbat 
cronica locurilor • O di-
namicâ nemaiîntilnitâ in
economia județului, un 
efort care înseamnă ci
vilizație • Tradițiile ne
pieritoare ale folclorului 
Vrancei • Pentru a fi în 

pas cu timpul
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Răsfoiam, cu un prilej anume, colecția zia
rului „Scînteia tineretului" din ’44 pînă as
tăzi. Urmăream un subiect precis, și munca 
fiind de durată și anevoioasă, normal ar fi 
fost să mă țin de subiectul meu, trecînd 
peste filele îngălbenite de timp ale colec
ției. Dar n-a fost posibil. Din acele file în
gălbenite se desprindea o respirație vie, 
tulburătoare, pulsul unor destine, fotogra
fiile mă priveau insistent, cu zîmbetul lor 
de acum zece, douăzeci, treizeci de ani, e- 
venimente fierbinți, anunțate pe prima pa
gină cu litere mari - astăzi devenite is
torie, mă făceau să reconstitui în alt chip 
această istorie, s-o retrăiesc 
ia temperatura ei inițială, pe 
care anii au răcit-o în chipul 
în care se răcește oțelul - 
adică de la roșu la sclipi
rea particulară a metalului 
peren. Ziarele, aceste drapele ciuruite, cum 
spunea Nicolae Labiș — el însuși devenit o 
amintire frumoasă - sînt departe de a trăi 
o singură zi — cum sună o cinică vorbă. 
Ele sînt secunda istoriei - dar timpul istoriei 
se constituie din secunde pe care ziarele le 
trimit la rotativă și ele încremenesc, măr
turie și dovadă, în plumb.

Cîte mii de tineri s-au regăsit cu proble
mele lor, cu timiditățile lor, cu elanul lor 
creator în paginile ziarului, atîta istorie. 
Din fiecare destin cuprins aici, în două, 
trei, cinci file de ‘text - atîtea posibilități 
- atîta proză, cum spunea cineva : tînârul 
acela din 1946, care voia să învețe să ci
tească - surprins într-un reportaj semnat 
de un distins scriitor, astăzi om care se a- 
propie de vîrsta înțelepciunii ; tînârul acela 
surprins de un distins dramaturg - care 
trebuie să fi avut el însuși vreo optsprezece 
ani cînd scria acel tulburător reportaj de la 
Salva Vișeu - cum lovea, îndîrjit cu tîrnă- 
copul - poate este astăzi inginer, poate are 
copii care trimit scrisori la „Scînteia 
tineretului" - despre alte probleme, alte

ISTORIEI
nevoi, alte speranțe. Atîtea și atîtea genera
ții de absolvenți care și-au spus, în paginile 
ziarului, „La revedere, pînâ-n 1960 I" - 
pînă-n 70, pînâ-n 74 ; Tînârul acela, care-și 
încerca timid condeiul într-o însemnare de 
șantier în 1954 - astăzi personalitate mar
cantă a scrisului românesc.

Nimic mai nobil pentru o gazetă - decît 
această perpetuă tinerețe, acest salt spre 
anotimpul maturității, surprins mereu, foto
grafiat mereu, în momentul elanului și des
prinderii de pe pistă. Este mîndria și or
goliul nostru de oameni care muncim astăzi 
la „Scînteia

Smaranda Jelescu

tineretului" - la vîrsta aceasta 
de salt, de desprindere de pe 
pistă cu elanul marilor cam
pioni, al patriei întregi. 
Este mîndria și orgoliul nostru 
de a surprinde destinele 
tinereții contemporane, ca 

o replică la maturitatea, tinereții istorice a 
socialismului, surprinsă în paginile din tre
cut ale ziarului nostru. Astăzi, scriem în una, 
două, cinci pagini de text, vorbind despre 
destinele tinerilor, o altfel de proză, și un 
altfel de eroism, o altfel de promisiune 
pentru viitor. Firește, în datele ei funda
mentale, această proză, acest destin, a- 
ceastă promisiune nu s-a schimbat. Tot a- 
ceeași fierbinte năzuință spre fericirea pa
triei - unica chezășie pentru fericirea per
sonală. Pentru construcția noastă socialistă. 
Dar am cucerit redute grele, am cucerit un 
limbaj moral și unul propriu-zis, un nivel de 
cunoștințe și un nivel de relații socialiste 
care ne îngăduie visul lucid, calculul mate
matic, istoria gîndită științific, distincția mo
rală care îngăduie un alt chip de relație 
cu arta, cultura, poezia. Ritmul spiralei s-a 
accelerat, destinele cuprinse în paginile zia
rului au mai multă lumină - iradiază mai 
sigură speranță Pînza roșie a drapelului 
ziarului flutură liber și armonios, sub un 
soare mereu nou. J

lm.UK
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„VÎRFURILE" FRUNTAȘILOR

VOR DEVENI PRODUCȚII MEDII
Cu o luni șl ceva în urmi, dialogul cooperatorilor din Izbicenl 

cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asupra pămintului și rodniciei lui, asupra mal bunei valorificări 
a condițiilor economice $1 naturale de care dispune unitatea agri
colă, satul în general, făcea să se nască un angajament-chemare 
cu puternice rezonanțe în inimile întregii țărănimi. „Muncind 
mai bine, ne angajăm să realizăm producții record". Cuvinte din 
chemare, invitație la efort pentru autoperfecționare. „Punînd în 
valoare la nivel superior condițiile de care dispunem, ne anga
jăm să realizăm, anul viitor, producțiile medii prevăzute pentru 
1980“. Cuvinte din chemare, invitație la o privire matură, res
ponsabilă, gospodărească în propria ogradă. „Cu forțe proprii 
vom amenaja pentru irigații 820 de hectare, ajungînd, astfel, ca 
toată suprafața cooperativei să fie scoasă de sub dependența 
ploii". Cuvinte din chemare, invitație Ia angajare fizică și Ia o 
investire chibzuită a fondurilor de acumulare. „Prin reamena- 
jarea spațiilor existente, prin folosirea rațională a fiecărui adă
post, prin gospodărirea rațională a fiecărui adăpost, prin gospo
dărirea rațiorîală a resurselor furajere vom obține — suplimen
tar — 6 000 hectolitri lapte și 390 tone carne". Cuvinte din che
mare, invitație Ia judecată profundă pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor sectoarelor de producție.

Acestea, doar cîteva din ideile chemării ce au reținut atenția 
și au declanșat, în județul Olt, o amplă acțiune încă din pri
mele zile, susținute de cei peste 20 de mii de tineri cooperatori, 
mecanizatori și specialiști. De la Izbicenl a pornit chemarea dar 
întreg județul Olt poate fi considerat autorul ei. Peste tot șe 
muncește cu gîndul la recordurile absolute ce se vor obține în 
1975 — ultimul an al prezentului cincinal.

I
n zilele acestea reci și în
sorite de toamnă am re-, 
venit în județul inițiatori

lor cu gîndul de a da răspuns 
la cîteva posibile întrebări : ce 
a însemnat inițiativa celor din 
Izbicenl pentru ei, toți cei din 

Olt ? Cum au demarat la dru
mul — orice s-ar spune, cu foar
te multe greutăți de învins — 
de a transforma în producții 
medii „virfurile" fruntașilor ? 
Iar ei, uteciștii, cum acționează? 
Discutăm cu oamenii satelor, le 
reținem inițiativele șl faptele de 
muncă. Alături de comuniști, de 
ceilalți bărbați ai unităților a- 
gricole, tinerii se afirmă prin 
ceea ce întreprind, prin succe
sele înscrise în coloanele bilan- 
țiere. Peste tot se muncește cu 
dăruire, iar expresia : „Anga- 
jindu-ne în fața secretarului ge
neral, de fapt ne-am dat cuvînt 
de comuniști, și trebuie să reu
șim îndeplinirea celor ce ne-am 
propus, oricare ar fi greutățile 
ce le vom întîmpina" este, 
acum, unanim cunoscută șl dă 
un imbold și mai mare partici
pării pe acest șantier fără sea
măn. La Izbiceni, tinerii, vreo 
două sute la număr, au deschis 
șantier pe cele 820 de hectare 
încă nefertilizate de apă. Spe
cialiștii au trasat canalele, di- 
mensionîndu-le, ca adîncime și 
deschidere, după proiect. Șapte 
tractoare brăzdează adine în 
pămîntul îmbibat de apa ulti
melor ploi, iar tinerii degajează 
pămîntul răvășit de pluguri. 
Apoi, tractoarele trec din nou și 
oamenii degajează pămîntul... 
Patru etaje de pămînt dislocat 
beneficiindu-se de sprijinul 
tractoarelor, apoi, după caz, încă 
un metru și chiar doi, se co
boară pînă la talpa canalelor 
săpîndu-se Ia cazma. Economis
tul Florea Zarafim, secretarul 
comitetului U.T.C., oferă, în 
limbajul cifrelor, participarea de 
efort a tinerilor : „Zilnic, fie
care utecist finisează între 
cinci și zece metri liniari de ca
nal ; zilnic, fiecare dintre cei 
șapte mecanizatori, cu sarcini la 
amenajările pentru irigații, rea
lizează un volum de muncă 
echivalent cu executarea arătu
rilor adinei pe trei-patru hec
tare. Ritmul de lucru ne per
mite să afirmăm că în aprilie 
anul viitor vom putea efectua 
probele cu apă". Iar eu, într-un 
colț al paginii bloc-notesului, 
efectuez repede un calcul : 
820 X 3 000 și obțin cifra de 
2 460 000 — care înseamnă, în 
kilograme, sporul de recoltă ob

ținut de pe suprafața cuprinsă 
acum în perimetrul șantierului. 
Vor putea, oare ? Sînt sigur că 
da. Pentru că anul viitor toată 
suprafața va fi irigată, iar în 
zilele de pînă la primăvară tot 
pămîntul cooperativei, ml se 
spune, va fi uzinat.

Accentul pe ultimul cuvînt 
mi-a sporit curiozitatea, și-am 
răspuns, fără să crîcnesc, invi
tației de a merge în cîmp, deși 
un vînt rece, pătrunzător, se 
năpustea dinspre Dunăre. Sîn- 
tem în perimetrul altei comune: 
Ștefan cel Mare. Aici am înțe
les sensul noțiunii de uzinare a 
pămintului. O mie și ceva de 
oameni lucrau la confecționarea 
și montarea unor garduri din 
tulpinile de floarea-soarelui și 
porumb „cu scopul de a opri 
cit mai multă zăpadă pe aceste 
suprafețe și de a stăvili mișca
rea nisipurilor antrenate de 
vînt"; așezau un strat subțire 
de gunoi nefermentat, îndeosebi 
pe dune, (firește, cu același 
scop, al preîntîmpinării vîntură- 
rii solului arabil) ; înveleau cu 
polietilenă canalele deschise din 
sistemul de irigații ; fertilizau 
cu gunoi de grajd. Se lucra în 
condițiile în care termometrele 
arătau zero grade, dar ceea ce 
făceau tinerii din Ștefan cel 
Mare — apreciază specialiștii — 
înseamnă cel puțin două-trel 
tone de porumb obținute in 
plus de pe fiecare hectar. Poate 
tocmai de aceea un atît de mare 
entuziasm, o atît de mare grabă, 
o atît de mare chibzuință în 
efortul depus... Și nu numai la 
Ștefan cel Mare, ci și la Gosta- 
vățu, la Scărișoara, la Dobroslo- 
veni, la Vișina, la Morunglav, la 
Brastavăț, la Rusănești... Cîmpul 
și zootehnia, mai ales, se află 
în centrul acțiunilor întreprinse. 
Inventarierea suprafețelor ne
productive și aplicarea, diferen
țiat a lucrărilor de recuperare 
— este una din direcțiile de ac
țiune ; fertilizarea este cea de-a 
doua ; amenajarea pentru iri
gații și executarea lucrărilor de 
desecare, este o altă direcție de 
acțiune : iar instruirea în me
seriile de mecanizator, moto- 
pompist și asimilarea cunoștin
țelor agrozootehnice este cea 
de-a patra direcție concretă. în 
care acționează organizațiile 
U.T.C., tinerii, cu gîndul fiind 
la recoltele anului viitor. Dru
murile, nu în puține cazuri adu- 
cînd cu adevărate magistrale, 
pe care într-o zi dacă le călcau 
două-trei căruțe, sînt aduse la 
dimensiuni practice ; zona de 

protecție a canalelor de irigații 
este pregătită pentru a fi semă
nată cu furaje ; suprafețele 
joase, care și în urma celor 
mai nelrisemnate ploi deveneau 
lacuri, sînt conectate, prin ca
nale și rigole, la firul pîraielor 
sau/al rîurilor. Și, o palmă de 
pămînt într-o parte, altă palmă 
de pămînt într-altă parte, la 
Verguleasa au fost recuperate 
pentru agricultură și pregătite 
pentru însămînțările de primă
vară 12 hectare, la Studina 7 
hectare, la Vlădila 18 hectare, la 
Băbiciu 9 hectare...

★
Doar cîteva secvențe din în

trecerea uteciștilor din județul 
Olt prin care sprijină înfăptui
rea chemării celor din Izbiceni, 
chemare inspirată de dialogul 
purtat, în preajma marelui Fo
rum al comuniștilor, cu secreta
rul general al partidului. Aurel 
Bondrescu, președintele Consi
liului tineret sătesc din Olt, 
prezenta, însumate, acțiunile 
uteciștilor ; „Peste 20 de mii de 
tineri ai satelor lucrează pe 82 
de șantiere ; toată suprafața a- 
menajată pentru irigații, 85 000 
hectare în total, va fi. pregătită 
pentru viitoarea campanie de 
către 50 de echipe uteciste ; 
unsprezece mii de tineri coope
ratori și mecanizatori știu deja 
pe ce suprafețe vor lucra în 
acord global, aceste terenuri 
fiind acum pregătite după carte 
pentru a asigura producțiile re
cord propuse ; toți specialiștii 
de vîrstă utecistă din cadrul ce
lor 199 de unități agricole ale 
județului și-au organizat „lotul 
inginerului", adevărate puncte 
de cercetare ; două treimi din 

■ suprafața arabilă a județului 
este fertilizată de către uteciști".

Obținerea, in ultimul an al 
cincinalului, a unui plus de un 
sfert de milion tone de cereale 
este obiectivul major către care 
converg toate eforturile din 
aceste zile cînd frigul și greu
tățile nu sperie pe nimeni.

GH. FECIORII

Acum de fapt îl revedeam. 
In alt loc și in alte condiții. 
Atunci, adică cu cîteva luni 
în urmă, cînd l-am cunoscut 
prima dată, era cursant la 
școala politică cu durata de 
3 luni, organizată de comi
tetul orășenesc al U.T.C. A- 
cum l-am reîniilnit la bancul 
săli de lucru din secția trac
toare a I.R.T.M.G. Poiana 
Cimpina, dînd zor să mon
teze ultimele piese Ia un am- 
breiaj principal.

„Despre activitatea orga
nizației U.T.C. de la sectorul 
boghiuri — ne spune Gheor- 
ghe Odor, secretarul biroului

METALUL
(Urmare din pag. I) 

educăm și «ă-i facem să înțe
leagă pe tinerii noștri. Iar dacă 
astăzi rebuturile aproape că au 
dispărut fiind de ordinul 0,001 la 
sută, iar fiecare bucată de metal 
rămasă de la croire își găsește 
o utilizare este pentru că marea 
majoritate a tinerilor au înțeles 
sensul major al sarcinii pe care 
partidul o ridică în fața fiecă-' 
rui constructor de mașini, aceea 
de a fi un bun gospodar al me
talului.

Am reținut din multitudinea 
măsurilor adoptate de colectivul 
întreprinderii în scopul dimi
nuării consumului de metal una 
care de cîțlva ani se detașează 
ca o statornică șl activă pre
ocupare a acestui tînăr colectiv: 
folosirea maselor plastice ca în
locuitor al metalului.

— Pentru noi, problema înlo
cuirii metalului — ne spune tî- 
nărul inginer Petcu Cristian, de 
la sectorul de proiectare al în
treprinderii — a devenit una din 
necesitățile cele mai stringente 
dictate de faptul că de la un 
an la altul normele de consum 
la metal sînt de regulă cu 1—2 
la sută mai mici, în vreme ce 
sarcinile de producție sporesc. 
Anual, la noi consumul de mase 
plastice se ridică la circa 300 de 
tone. Evident, sarcina promovă
rii pe scară largă a înlocuitori
lor de masă plastică ne revine 
în primul rînd nouă, proiectanți- 
lor. Iată de ce pentru acest an 
am prevăzut și am înlocuit cu 
mase plastice armate cu fibre 
de sticlă capotele metalice de Ia 
motor, ambreaj și cutia de vi
teză a auto-utilitarei TV-12. S-au 
executat, de asemenea, zeci 
de repere din mase plastice ca 
butoane, minere, elemente de 
fixare ș.a. Numai pe seama a- 
cestor măsuri estimăm obținerea 
în acest an la clasa TV 12 a u- 
nor economii de metal de peste 
120 tone.

Tot pe linia acestor preocu
pări se cuvine remarcată și ini
țiativa tînărului Ștefan Lauren- 
țiu, de la secția de montaj, care, 
sesizînd nevoia acută a găsirii 
unor noi soluții de extindere a 
utilizării maselor plastice, • a con
ceput și realizat cu forțe proprii 
o mașină de injectat mase 
plastice pe care execută In pre
zent zeci de repere mici și car
case care înlocuiesc importante 
cantități de metal.

UN TOVARAS, UN PRIETEN. SECRETARUL U T.C.

PROIECTELE AU PRINS CONTUR
organizației de bază de par
tid — nu eram deloo mulțu
miți. O mare vină o purta 
secretarul organizației, care 
nu era hotărît să facă trea
bă. îi lipsea spiritul organi
zatoric și nu avea nici „pri
ză" la tineri. De aceea, 
ne-am bucurat cînd am auzit 
că Florea Juncu s-a înscris 
la școala politică și a început 
să folosească orice prilej 
pentru a-și dovedi combati
vitatea, pentru a semnala ca 
membru de partid lipsurile 
ce se manifestau, a cere din 
ce în ce mai hotărît îndrep
tarea acestei stări de fapt".

Cam așa stăteau lucrurile 
cînd, cu cîteva luni în urmă, 
tinerii s-au ridicat în adu
narea generală si au propus 
schimbarea vechiului secre
tar și alegerea in această 
funcție a lui Florea Juncu. 
De aici încolo tînărul de 22

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI,

PERSONALITATEA
COMPLEXĂ A EXPONENTLIOR 

OMULUI DE M1INE
Lectura recentelor documente de partid, înțelegerea lor, ne 

oferă o imagine de o extraordinară claritate a societății In care 
vom trăi milne. Citim ca pe o hartă, cu linii precise ; așa vor 
fi orașele, satele, drumurile ; așa va fi industria, agricultura, 
comerțul... Mal întoarcem o pagină. Așa va fi omul. Omul so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, omul care va păși în 
comunism — va stăpîni un bogat bagaj de cunoștințe tehnice, 
științifice, de cultură generală, va cunoaște legile ce guvernează 
lumea, va fi policalificat, va coordona procese de automatizare. 
El va perpetua și va înălța pe o treaptă superioară trăsături 
profund umane ca : spiritul de răspundere, dăruirea, demnitatea, 
curajul, prietenia, solidaritatea.

Firesc, omul de mîine își are primii exponent! în lumea de 
azi ; ei sînt posesorii tuturor acestor calități care, înmănunchea
te, s-au concretizat în construcția noii societății și au fost ri
dicate de aceasta la rangul de precept de viață. Pe oamenii care 
le întrunesc, cei mai înaintați ai societății de azi, îi numim cu 
o expresie deja încetățenită — comuniști de omenie. Trăiesc șl 
muncesc alături de noi, constituie punctul nostru de referință 
în eforturile de autoeducare, ca oameni ai societății de mîine, 
un model de atins, o dorință vie de identificare. Despre ei s-a 
scris de multe ori în coloanele acestui ziar și se va_ mai scrie ; 
personalitatea lor complexă nu se „lasă" descifrată într-un sin
gur articol ! Ne propunem azi să deslușim cum se comporta, 
în munca de zi cu zi, comuniștii de omenie, ce valențe noi a- 
daugă ei acestei supreme calități.

I-am urmărit timp îndelun
gat pe acei 20 de tineri lamina
tori de la secția Slebing a C.S. 
Galați. întreg procesul de pro
ducție este automatizat — lin
gourile de metal incandescent 
se rostogolesc singure într-o 
mișcare repetabilă, de valuri iz
bite de țărm... Și totuși, fiecare 
„gest" al metalului este riguros 
controlat. Timp de 8 ore la- 
minatorii nu-și permit nici un 
singur gînd particular. Ochii 
lor urmăresc pe viu sau pe e- 
cranele televizoarelor cascade 
urultoare de metal, mințile lor 
sînt gata să dicteze mîinilor, 
încleștate pe manete, soluția 
cea mai bună...

— Munca aceasta, monotonă, 
totuși, nu se transformă în ru
tină ?

— Este monotonă pentru uti
laje, ne corectează Ștefănel O- 
sanu. Pentru noi, problemele, 
ca și răspunderile sînt mereu

de ani a început să pună in 
practică cunoștințele teore
tice pe care le-a acumulat cu 
timpul. Și a început cu... în
ceputul. „Am făcut mai întii 
ordine în evidență — se des- 
tăinuiește — pentru a ști cu 
cine muncesc. Nu mică mi-a 

• fost mirarea cînd am mai 
„descoperit" încă 15 uteeiști. 
Apoi atenția mi-am îndrep
tat-o asupra modului de pre
gătire, organizare și desfășu
rare a adunărilor generale. 
La școala politică s-a insis
tat de nenumărate ori, nu 
numai teoretic, dar și prac
tic, asupra acestei activități 
fără de care o organizație 
nu-și poate duce la îndepli
nire sarcinile. M-am lovit de 
numeroase greutăți, din care 
cea mai mare era inerția ti
nerilor, Fuseseră obișnuiți 
într-un fel, iar eu veneam 
acum să le cer să fie mai 

altele. Mașinii ii este indife
rent ce fel de lingouri se plim
bă pe spinarea ei, dar noi știm 
că laminorul așteaptă sleburi 
de înaltă calitate, că întreg com
binatul are un angajament în 
privința cantității și calității pro
duselor sale, la care noi trebuie 
să ne aducem contribuția. Cîțiva 
oameni dirijează din cabine dru
mul ocolit al metalului, în vii
tor numărul lor probabil se va 
mai reduce, dar oamenii tot vor 
rămîne. Programate de om, 
mașinile devin foarte deștepte, 
dar trebuie să fie și o inimă, 
suflet, sau cum vreți să-i spu
neți, pentru ca munca să aibă 
spor ! Eu am considerat întot
deauna munca drept ceva care 
te înalță, care-ți dă dreptul să 
privești în ochii celorlalți, te 
face să fii mîndru și mulțumit. 
Și in viitor, sînt sigur, tot așa 
va fi, altfel nu ne-am mai numi 
oameni 1 

activi. De fapt nu eu le ce
ream, ci organizația. Deci, a 
fost foarte greu pînă cînd 
i-am văzut pe toți strinși în 
jurul meu".

La început erau doar 7—8 
care ii dădeau ajutor în tot 
ceea ce întreprindea. Cu tim
pul, folosind metoda sarcini
lor individuale, a reușit să 
și-i facă pe toți „colabora
tori". Iar adunarea generală 
a devenit și ea ceea ce tre
buie : o școală de educație 
comunistă. Pentru că aici 
s-au luat hotărîrile cele mai 
importante (este vorba mai 
recent de angajamentul ti
nerilor de a da în cinstea 
Congresului XI peste plan 10 
bucăți ambreiaje principale, 
8 perechi de boghiuri, trac
toare, 5 bucăți șasiuri), aici 
au fost discutate abaterile 
unor tineri (in urma unor 
asemenea dezbateri uteciștii

Ca întotdeauna, viitorul începe 
azi. Tinerii muncitori de la Sle
bing au dovedit, prin preocu
pările lor, încununate de suc
ces, pentru reducerea consumu
lui de metal pe tona de lami
nat, pentru îmbunătățirea cali
tății produselor și depășirea lu
nară a planului, că pentru ei, 
munca, oricît de automatizată 
ar fi, nu este o prestație oare
care, ci o atitudine morali, pri
ma și cea mai importantă sar
cină a unui tînăr — contribuția 
directă la făurirea societății in 
care trăiește. O sarcină căreia 
îi consacră întreaga pricepere și 
capacitate de muncă.

— Revenind la zilele noastre, 
continuă Ștefănel Osanu, mai 
întîlnim încă tineri care admit 
să-și urîțească viața făcînd din 
muncă o acțiune exterioară 
persoanei lor și din produsul 
muncii un obiect lipsit de 
semnificație. Mulți reușesc să se 
ascundă sub masca unei corec
titudini reci, impersonale. Tre
buie să-i facem să și-o dea jos, 
să pună dragoste în munca lor. 
Cu astfel de oameni poți face 
o treabă oarecare, în nici un 
caz minuni ! Iar de la noi se 
așteaptă lucruri minunate...

Asemenea lucruri sînt și na
vele uriașe prinse în păienjeni
șul de metal al schelelor Șan
tierului naval. Se lucrează ziua 
și noaptea. Fără întrerupere, la 
lumina soarelui sau a reflectoa-r 
relor. Navele trebuie să plece la 
termenul fixat.

— Ce căutațl în cală, tovarășa 
Mircea Tănase, parcă lucrați in 
schimbul celălalt ?

— Eh, am mai rămas. Din 
prietenie, nu din ordin ! Dau 
o mină de ajutor colegilor. Al
tădată eu apelez la ei. Nici nu 
știți cite nopți de acestea de 
„muncă voluntară" stau la baza 
prieteniei noastre !

Virgil Strechloiu, Dumitru 
Duică și Virgil Cristache nu 
au mai lipsit nemotivat de 
la serviciu, nu au mai con
sumat băuturi alcoolice în 
timpul programului de lu
cru), tot aici s-a stabilit ea 
uteciștii cei mai buni să răs
pundă personal de activitatea 
de pregătire profesională și 
politică a tinerilor cu mal , 
puțină experiență și, pentru 
a mai da încă un exemplu, 
în adunarea generală se ho
tărăște ce trebuie să facă or
ganizația prin muncă patrio
tică. Astfel, au amenajat o 
rampă necesară depozitării 
pieselor, iar acum și-au luat 
angajamentul să facă din a- 
telierele de lucru un sector 
model de ordine și purățenie.

Iată dar că se poate spune 
că gîndurile lui Florea Juncu 
de acum cîteva luni au de
venit fapte : într-un timp re
lativ scurt organizația U.T.C. 
nr. 8 a ieșit din anonimat și 
acum se numără printre cele 
fruntașe. Aceasta se datoreș- 
te în primul rînd spiritului 
organizatoric al secretarului 
care și-a pus amprenta pe 
fiecare acțiune, modului în 
care el și-a însușit și aplicat 
cunoștințele dobindite la 
cursurile politice.

ION TOMESCU

— Fao parte dintr-o echipă 
formată numai din țineri, ne 
spune comunistul Nicolae Hu- 
zum. De 4 ani, luptăm umăr la 
umăr pentru îndeplinirea pla
nului lunar — scopul nostru co
mun. Mă bucur că pot să spun 
că l-am atins mereu ! Brigada 
am format-o noi. cei trei, pa
tru, mai „vîrstnici", din uceni
cii pe care i-am pregătit în 
fiecare an. N-am căutat să „fu
răm" oameni cu experiență din 
alte echipe ; am considerat că a 
de datoria noastră de comuniști 
să-1 formăm pe ucenici și să-l 
determinăm să rămînă printre 
noi. Au rămas absolut toți, as
tăzi sînt colegii și prietenii 
noștri, egalii noștri ; i-am învă
țat tot ce am știut.

— în echipa noastră, preci
zează Ion Matei de la C.S.G., 
aproape toți am făcut seralul. 
Este prima condiție pe care o 
punem noilor veniți. „Noi vă 
creăm condiții, le spunem, vă 
ajutăm, puneți mina și învă- 
țați". Eu cred că a ne ridica 
mereu competența profesională, 
a fi la curent cu tot ce e nou, 
este o datorie politică. Și ace
eași datorie ne pretinde să nu 
permitem nimănui să rămînă 
în urmă.

O întîmplare petrecută nu de 
mult la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești avea să evidențieze, o 
dată în plus, uriașa capacitate 
de mobilizare a membrilor unul 
colectiv către un scop comun, 
proprie unul comunist. Un uti
laj de mare importanță trebuia 
să părăsească, la termen, por
țile uzinei. Cîteva piese, enor
me, fuseseră tratate termic în
tr-o altă întreprindere și .opera
ția nu reușise întru totul. 
Era în joc, nici mai mult nici 
mai puțin, decît prestigiul unul 
întreg colectiv. Comunistul Ni
colae Bobocea, șeful atelierului 
tratamente termice, s-a anga
jat să facă, în 2 zile, o lucrare 
ce se putea executa în mod nor
mal în 8, într-un atelier ce nu 
dispunea de condițiile speciale 
ce se impuneau ! Cîteva zeci de 
oameni s-au strîns în jurul său, 
frămîntîndu-și mințile în căuta
rea unei soluții care trebuia să 
existe ! Au părăsit atelierul 
după 48 de ore. Hotărîrea lor de 
a-și îndeplini angajamentul, ex
periența acumulată în ani de 
căutare îndîrjită a unor soluții 
originale, solidaritatea inteli
gențelor reunite în rezolvarea 
unor sarcini comune își mai 
spuseseră o dată cuvîntul. Uti
lajul de mare tehnicitate și de 
o valoare exorbitantă putea pă
răsi uzina.

★
Viitorul începe azi. Comuniștii 

de omenie trăiesc demult prin
tre noi și numărul lor crește de 
la an la an ; în societatea vii
toare, insă, ei vor constitui tipul 
reprezentativ. Faptul că în 
cursul anchetei noastre s-a vor
bit Ia persoana intii plural do
vedește, dincolo de modestia in
terlocutorilor noștri, o altă rea
litate —. comupiștiî de omenie 
nu rămîn izolați. Au „darul" de 
a forma, în jurul lor, colective 
întregi care gîndesc și acțio
nează asemenea lor : pentru că 
am vorbit despre muncă, e ne
cesar, cred să repetăm că el o 
consideră o datorie supremă, 
atit față de societate cit și de 
ei inșiși, un prilej de îmbogă
țire sufletească și de perfecțio
nare profesională, un prilej de 
a dovedi solidaritate și priete
nie.

Comuniștii de omenie consti
tuie vîrful piramidei societății 
de azi. Sînt oamenii care, prin 
calitățile lor recunoscute, au ca
pacitatea de a exercita o influ
ență uriașă. Sînt oamenii prin 
care principiile socialismului și 
comunismului pătrund în toate 
sferele vieții sociale.

MONICA ZVIRJINSCHI

r0CȘAN1: Unirea într-un 
destin de neam, 

de limbă și de muncă
AȘA, CA SA SE ȘTIE

Focșaniul a fost înființat în 
martie 1482 după ce, douăzeci 
da ani, Ștefan cel Mare luptase 
cu domnii munteni pentru re
așezarea hotarului. Tîrgul a de
venit loc de trecere, de vamă, 
Intre oameni de același suflet, 
de aceeași limbă.

Hotarul dintre Moldova și 
Muntenia trecea pe la marginea 
grădinilor oamenilor. Și fără 
îndoială, trecea silnic și prin 
inimile lor. Și acum, la atîția 
ani după unire, cei de aici trăiesc 
sub semnul acelei Îndelungate 
dorințe de înfrățire, pe care nu 
au cum s-o uite șl nici nu vor 
s-o uite. Pentru necontenită a- 
ducere aminte, la fiecare oră 
răsună din turnul primăriei a- 
cordurlle solemne ale Horei U- 
nlrii, iar în Piața Unirii, unde 
altădată se afla vama lingă o 
baltă peste care era aruncat un 
pod de pontoane, se păstrează 
o bornă de hotar — ultima, în
conjurată de un spațiu vast aco
perit cu mozaic și marmură.

ACESTE LOCURI TARI
Puțin a lipsit ca, în entuzias

mul Unirii, Focșanii să nu de
vină capitala țării. Am amintit 
unul focșănean de astăzi întîm- 
plarea aceea ți omul a aplecat 
capul, Încăpățînat șl a șoptit 1 
„Păi, chiar a fost !“

E o mîndrie aici, nemăsurată: 
tncepînd cu a pămintului, acest 
pămînt care a oprit înaintarea 
munților încovolndu-1 spre 
Moldova și sfîrșind cu a oame

nilor, nesupuși vremurilor. In 
piață, în Focșanii Munteni, s-a 
dat foc în 1848 Regulamentului 
Organic.

Gîndul de a scrie cronica Mol
dovei și, mai presus de ea, cro
nica neamului, a putut să vină 
șl el mai ușor, aici la hotar. 
Ion Neculce a fost staroste de 
Putna și după el, Miron Costin. 
Trebuia ca ideea unității de 
neam și de limbă să fi apărut 
în locul în care țările, furate 
una alteia, se întindeau de o 
parte și de alta.

Și tot Vrancei 11 era sortit să 
adăpostească în pămîntul său, 
în numele voinței tuturor, ose
mintele acelora care la Mărăști- 
Mărășești și-au dat viața pen
tru împlinirea pînă la sfîrșit a 
unității naționale.

In jurul Focșanlulul se întin
de ținutul Vrancbi, cuprins în
tre culmile împădurite ale mun
ților și lunca Șiretului, de la 
Trotuș și pînă la apa Rîmnicu- 
lui. încotro privești e tot țara 
Vrancei. De pe măgura Odobeș- 
tilor, între cele două porți ale 
Vrancei, — adică văile Putnei 
și Milcovului, unde își așezase 
în 1917 postul de observație, 
mareșalul Mackensen a trebuit 
să vadă scrise cu sînge aceste 
cuvinte î „Pe aici nu se trece !“.

ISTORIA CARE ÎNSEAMNĂ 
MUNCĂ

Ne-am obișnuit să măsurăm 
istoria prin muncă, noi, cei de 
astăzi, așa cum altădată dom
nii țării își măsurau faptele în 
războaie. Focșaniul dinainte 
de 23 August avea cîteva tipo

grafii în care lucrau 120 de oa
meni și o singură întreprindere 
cu mai mult de cincizeci de în
cadrați în muncă.

Astăzi, din cei patruzeci și 
șase de mii de locuitori al ora
șului, patruzeci și două de mii 
sînt angajați în întreprinderi 
sau învață. în ultimii zece ani 
producția Focșaniului a crescut 
o dată și jumătate. Luptele care 
s-au dat au fost întreprinderea 
de confecții, Combinatul de pre
lucrare a lemnului, întreprinde
rea de ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare, întreprinderea viei 
și vinului, întreprinderea de 
industrializare a cărnii, Fabrica 
de produse lactate. Așa vor 
numi urmașii vremea pe care o 
trăiesc oamenii de astăzi ai 
Focșaniului. Numai în actualul 
cincinal producția globală in
dustrială a crescut în industria 
forestieră cu 133%, in construc
ții cu 43%, în industria ușoară 
cu 79°/o. Este o dinamică nemai- 
întîlnită în economia județului, 
un efort care înseamnă civili
zație. Dacă, timp de zece ani, 
au fost construite în Focșani 
2 400 apartamente, în cincinalul 
actual, în numai trei ani, s-au 
construit 2 877. în 1968 erau 
șapte kilometri de străzi asfal
tate, în timp ce acum sînt peste 
patruzeci de kilometri, adică 
mai bine de jumătate din re
țeaua stradală. în 1968 între
prinderea de transport în comun 
avea un bilanț de patru milioa
ne și jumătate de călători, în 
timp ce în 1973 a avut șaispre
zece milioane. în 1968 erau 
douăzeci de hectare spații verzi 

și, numai in cinci ani, au fost 
amenajate alte șaisprezece hec
tare.

Această nouă civilizație, a 
muncii, impusă de politica rea
listă a partidului, este aici, la 
Focșani, semnul unor transfor
mări profunde. Au apărut car
tiere noi — Bahne, Focșani Sud, 
au fost construite complexe de 
deservire, obiective social-cul- 
turale — Casa de cultură a sin
dicatelor, o bază sportivă cu 
două terenuri de fotbal, patru 
de tenis, un ștrand, au fost con
struite cinematografe, restau
rante, hoteluri, cămine munci
torești, creșe și cantine.

14 000 de tineri învață. A fost, 
înființat un liceu pedagogic, 
unul economic, un grup școlar 
al întreprinderii de mecanică 
fină, un grup școlar de construc
ții. în cincinalul actual numărul 
sălilor de clasă va crește cu 
20%, al elevilor din școlile pro
fesionale cu 220%, al cadrelor 
didactice cu 40%, al elevilor din 
licee cu 40%.

Focșaniul învață, depune efor
turi considerabile pentru a fi, 
încă o dată, în pas cu timpul. 
Produsele întreprinderilor de 
aici sînt exportate în cinci con
tinente, în peste treizeci de țări 
ale lumii — pină în Japonia și 
Brazilia. întreprinderea de ex
port vin, printre cele trei ale 
țării, lucrează numai pentru 
parteneri externi. întreprinde
rea de confecții realizează 87% 
din producție numai pentru ex
port.

în întreprinderea de ștanțe 
matrițe șl scule așchietoare, 

considerată ca fiind al doilea 
atelier de mecanică fină al ță
rii, lucrează peste 70% tineri. 
Ei, tinerii din întreprindere, au 
muncit peste program, punînd 
în funcțiune primele capacități 
de producție în 1973, cu un an 
mai devreme decît era prevăzut. 
Tot în mare majoritate tineri, 
lucrătorii întreprinderii de con
fecții care realizează 32% din 
producția județului, au îndepli
nit în martie 1974 planul pe 
primii patru ani ai cincinalului.

Tineretul Focșaniului, pentru 
a-șl împlini destinul, se anga
jează de partea istoriei mun
cind. Cei șaisprezece mii de ute
ciști, alături de ceilalți locuitori 
ai orașului, au construit prin 
muncă voluntar-patriotică o ba
ză sportivă în valoare de peste 
zece milioane lei. în total, ti
nerii au încris peste optspre
zece milioane lei realizări, adică 
mai mult de o mie de lei re
venind fiecărui utecist. E un 
efort dublat de conștiință, de 
o susținută muncă de pregătire 
politică — atit a activului, cît 
șl a membrilor U.T.C. Tinerii 
din Focșani își dau seama că 
numai astfel efortul lor este cu 
adevărat angajat.

în 1980 Focșaniul va avea 
60 000 de locuitori. Se vor în
ființa noi Întreprinderi. Pro
ducția de mobilă se va du
bla, se vor realiza de 3,3 
ori mai multe confecții. în

treprinderea de- stanțe, matrițe 
și scule așchietoare, de la cîteva 
milioane de lei producție actua
lă, va realiza în 1980 o produc
ție de peste jumătate de mi
liard.

ACEASTA LUME A CÎNTECULUI

Vasile Militaru, rapsod popu
lar din Andreiașu de Jos, între
bat de ce cîntă, răspunde : 
„Apăi, de ce cîntă și ciocîrliile 
toată vara : de drag !“. Nu se 
pierd frumoasele tradiții folclo
rice ale Vrancei, vatră a epicii 
populare. Aici a cules Alecu 
Russo Miorița, și, după atîția 
ani, încă mi se pare că nu ar 
fi putut-o afla în altă parte.

Focșaniul a fost și al unor 
cărturari, prestigioși intelectuali, 
animați de nobilul țel al propă
șirii neamului și patriei : Costin 
și Neculce, mitropolitul Var
laam, arhitectul Ion Mincu, ac
torii Petre Liciu și Ion Lupescu, 
Alecu Russo, Vlahuță, Duiliu 
Zamfirescu, Hortensia Papadat- 
Bengescu, inginerul Saligny.

Și totuși, orașul cu numeroase 
tipografii, care în ultima jumă
tate a secolului trecut a tipărit 
un număr impresionant de ziare 
și reviste proprii, nu avea pu
tere să scoată din ignoranță un 
ținut întreg și se mulțumea să-i 
considere știutori de carte pe 
„cei care au știut să semneze 
în registrul stării civile". Așa 
a fost posibil ca în 1935, într-un 

oraș ca Focșaniul, păstrător al 
unor tradiții culturale și sufle
tești unice, să se dispună vin
derea vechilor registre de tri
bunal ca hîrtie de ambalaj. Ne
gustorii din piața Focșaniului 
au vîndut măsline în cornete 
făcute din documente domnești.

PĂDUREA CARE NU 
SE TERMINA NICIODATĂ

Cei cîțlva Intelectuali ai ora
șului nu puteau susține în fața 
timpului tot acest edificiu de 
ignoranță și de sărăcie. Acest 
ținut la oamenilor care trăiau 
precum păsările cerului, fusese 
furat, jefuit fără milă. în urma 
despăduririlor silnice, pămîntul 
Vrancei era luat de ape. „Vran- 
cea se năruie, dispare !“ consta
ta un document al vremii. Ță
ranii obștilor care se obișnui
seră din tată în fiu să taie de 
unde vor șj cît îi țin puterile, 
vînduseră pădurea cu optzeci de 
bani hectarul. Nu-și închipui- 
seră vreodată că această pă
dure, pe care din moși-strămoși 
o tăiaseră nu o terminaseră 
niciodată, ar putea să dispară 
sub topoarele străinilor. Aceasta 
era situația întregului ținut. Un 
om de bine, pe care îl preocupa 
viitorul agriculturii Vrancei, 
căutind soluții, trăgea conclu
zia : „Afirmăm că, atîta timp 
cît calul de muncă nu va fi în
locuit cu boul, nu vom avea o 
agricultură rațională !“ în per

spectiva timpului, o asemenea 
soluție pare ridicolă, dar, fără 
îndoială, asta era tot ce putea 
să pretindă un idealist cercetă
tor al stărilor de lucruri de-a- 
tunci.

Această lume a cîntecului a 
trebuit să învețe disciplina se
veră a muncii. Nici o altă orîn- 
duire decît cea a proletariatu
lui nu ar fi putut impune o atit 
de realistă ideologie. Din vic
time ale istoriei. Oamenii Vran
cei trebuie să devină stăpîni ai 
ei. Numai printr-un puternic 
efort de culturalizare, printr-o 
intensă viață culturală a tuturor 
și nu doar a cîtorva aleși, cul
tura va putea fi păstrată cu 
adevărat.

Semnele acestei fertile vieți 
culturale se văd astăzi, peste 
tot, în Focșani. S-au constituit 
aici șapte echipe de dansuri 
populare, trei coruri, șase 
echipe de teatru, dintre care 
una a luat medalie de aur la 
concursul național, 17 brigăzi 
artistice de agitație, dintre care 
două au luat medalie de aur la 
același concurs, trei ansambluri 
de muzică populară și coregra
fică, patru tarafuri și cinci for
mații de muzică ușoară, una 
din ele medaliată cu aur la 
Concursul republican al forma
țiilor de muzică ușoară. Sint 84 
de recitatori, 96 de instrumen
tiști, 150 de soliști vocali de 
muzică ușoară și populară, e 
în curs de înființare un teatru 
popular, iar orchestra semisim- 
fonică a dat primul său concert. 
Mișcarea de amatori cuprinde 
în Focșani peste trei mii de oa
meni, ceea ce înseamnă că ora
șul are, cu adevărat, mulți iubi
tori de cultură, de frumos. Foc
șaniul se pregătește in această 
atmosferă efervescentă, pentru 
ziua de mîine.

„Țara" pe care Cantemir o 
numea Republica Vrancei, dar 
care își spunea modest Obștea 
Vrancei, consfințește din ve
chime egalitatea tuturor locui
torilor săi. I-a fost dat, așadar, 
acestui ținut, să păstreze pe 
lingă simbolurile unirii neamu
lui, ale rezistenței în fața 
timpului șl zguduirilor sale, 
simbolul unei uniri mai adinei, 
democratice, care aparține pre
zentului și totodată viitorului 
— unirea într-un destin nu nu
mai de limbă și de neam, ci și 
de muncă.

NICOLAE MATEESCU
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rincipala direcție 
lîn care va acționa 
partidul și societa
tea noastră în ve
derea ștergerii deo
sebirilor esențiale 

între oraș și sat, între munca 
din industrie și agricultură o 
constituie dezvoltarea impetu
oasă și modernizarea forțelor de 
producție. Proiectul de Pro
gram prevede astfel măsuri 
concrete în vederea introducerii 
progresului tehnic în agricultură, 
mecanizării și chimizării com
plexe și complete a muncilor 
agricole (ce urmează a fi rea
lizată încă în cincinalul urmă
tor), întăririi economico-organi- 
zatorice a unităților cooperatis
te și de stat, creșterii gradului 
de calificare al tuturor lucră
torilor din agricultură ; toate a- 
cestea vor face ca agricultura 
să se ridice treptat la nivelul 
industriei, munca agricolă va 
deveni tot mai mult o variantă 
a muncii industriale.

Lichidarea deosebirilor esen
țiale între oraș și sat impune 
al doilea rînd o dezvoltare 
perfecționare a relațiilor 
producție și în primul rind 
relațiilor de proprietate. In
cest sens, proiectul de Program 
și Directivele Congresului al 
XI-lea, prevăd consolidarea și 
dezvoltarea continuă a celor 
două forme de proprietate so
cialistă. intensificarea colaboră
rii și conlucrării între ele, îm
pletirea tot mai strînsă a aces
tora, dezvoltarea proprietății 
mixte de stat și cooperatiste. 
In al treilea rînd, dispariția 
deosebirilor esențiale între oraș 
și sat presupune îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață din mediul rural, ridica
rea nivelului de trai și de cul-

în 
și 

de 
a 

a-

tură al satelor la nivelul ora
șelor. Pe această linie, se are în 
vedere o creștere sistematică a, 
nivelului de trai al țărănimii,’ 
care va fi corelată corespunză
tor cu creșterea retribuției mi
nime în toate sectoarele de ac
tivitate. Merită de menționat 
faptul că. încă de pe acum, ve
niturile minime garantate ale 
cooperatorilor se ridică la ni
velul retribuției minime din in
dustrie. De asemenea, progra
mul trasează liniile directoare 
ale politicii în domeniul siste
matizării teritoriului, prevăzîn- 
du-se totodată crearea a circa 
300—400 noi centre orășenești în 
jurul cărora vor gravita toate 
localitățile rurale și care vor fi 
bine dotate edilitar, sanitar și 
corespunzătoare, asigurînd în
tregii populații condiții de viață 
apropiate de cele din oraș.

In ceea ce privește ștergerea 
deosebirilor esențiale dintre 
munca fizică și intelectuală, 
principala cale o constituie dez
voltarea și perfecționarea for
țelor de producție și a relațiilor 
de producție. Introducerea largă 
a progresului tehnic, mecaniza
rea, automatizarea și ciberneti- 
zarea proceselor de producție ce 
vor 
vor 
rul 
cile 
sul 
citorului cunoștințe 
rale, un înalt nivel de pregătire 
tehnică, munca fizică va fi în
locuită tot mai mult printr-o 
muncă de supraveghere și con
trol a mașinilor și instalațiilor. 
In al doilea rînd și ca o con
secință a celor de mai sus, șter
gerea deosebirilor esențiale din
tre munca fizică și intelectuală 
presupune o ridicare substan-

avea loc în următorii ani 
transforma treptat caracte- 
muncii. Vor dispare mun- 
grele și necalificate, prece
de producție va cere mun- 

multilate-

20. Lichidarea tot mai puternică a deosebirilor esențiale dintre
munca în agricultură și cea din industrie-ca rezultat al mecanizării
și chimizării agriculturii. Munca în agricultură va deveni tot mai
mult o variantă a muncii industriale. Pe această bază se va asigura
ridicarea bunăstării țărănimii, dezvoltarea localităților rurale, 
realizarea unui raport just, echitabil, între condițiile de viață

de la orașe și cele de la sate

țială a nivelului de calificare și 
de cultură al muncitorilor șl 
țăranilor. In acest .sens, Progra
mul partidului prevede gene
ralizarea învățămîntului de 10 
ani, iar apoi, pînă în 1990, a în
vățămîntului de 12 ani, legarea 
strînsă a învățămîntului de pro
ducție, dezvoltarea învățămîn- 
tului profesional, realizarea unei 
pregătiri de profil larg a absol
venților liceului care, posedînd 
cunoștințe multilaterale, să 
poată trece ușor de la o specia
litate la alta.

Se va realiza astfel o schim
bare calitativă în caracterul di
viziunii muncii, va crește sim
țitor productivitatea muncii, se 
vor crea condiții pentru reduce
rea zilei de muncă, pentru a- 
cordarea unui timp mai înde-

lungat în vederea ridicării com
petenței profesionale, a pregăti
rii științifice, a nivelului de 
cultură generală. Desigur că 
dispariția deosebirilor esen
țiale între sat și oraș, între 
munca agricolă și industrială, 
nu înseamnă dispariția oricăror 
deosebiri între diverse munci. 
Va continua să existe o divi
ziune socială a muncii și vor 
exista, fără îndoială, deosebiri 
în ce privește capacitatea de 
muncă a indivizilor, precum și 
în cerințele lor materiale și 
spirituale. Dar acestea vor fi 
deosebiri neesențiale, în condi
țiile omogenizării societății, ale 
dispariției claselor și categorii
lor sociale.

Prof. dr. VIRGIL FLOREA

O CERTITUDINE BAZATĂ PE FAPTE:

TRANSFORMAREA MUNCII AGRICOLE
ÎNTR-0 VARIANTĂ A MUNCII INDUSTRIALE

Convorbire cu ANA DRĂGAN,
muncă din Ministerul Munciidirector la Direcția forței de

In documentele-proiect ale Congresului al XI-lea al P.C.R. 
est» prezentată, ca o consecință a dezvoltării economice, trans- 
foAiarea muncii agricole intr-o variantă a muncii industriale. 
Vă rugăm să explicați cititorilor noștri care sînt premisele și ele
mentele concrete ale acestui fenomen, care de altfel se mani
festă încă din zilele noastre ?

— Organizarea superioară a muncii, mecanizarea tuturor lu
crărilor agricole, de cîmp și din zootehnie, consolidarea econo
mică a întregului sector agricol, utilizarea eficientă a pămîn- 
tului și mijloacelor mecanice sînt doar cîteva sarcini a căror 
realizare pe de o parte impune, iar pe de altă parte va deter
mina transformarea muncii agricole într-o variantă a muncii 
industriale.

Dealtfel, această transformare constituie un proces pe care îl 
parcurgem cu toții în acești ani. Industrializarea țării și dezvol
tarea în paralel a tuturor activităților menite să servească 
omul și producția, au făcut ca ani de-a rîndul o parte din 
populația ocupată în agricultură să se îndrepte spre activități 
neagricole, schimbînd sensibil raportul dintre numărul persoa
nelor care lucrează în aceste două mari grupe de activitate. 
Cunoaștem cu toții, chiar cei care nu sîntem specialiști, că în 
același interval producția agricolă a cunoscut importante creș
teri nu numai cantitative, ci și calitative. Și la concret, aceasta 
în contextul dialogului nostru înseamnă, după părerea mea, or
ganizare, mecanizare, chimizare, într-un cuvînt spus, un în
ceput de industrializare.

Ce contribuție va avea aceasta asupra condițiilor specifice de 
evoluție a agriculturii noastre ?

— Pe de o parte, continuarea reducerii numărului celor ce vor 
lucra în agricultură. In cursul cincinalului 1976—1980 pentru 
prima dată în istoria noastră ponderea populației ocupate în 
agricultură va fi mai mică decît aceea a populației ocupate în 
industrie.

Desigur, acesta este un efect al politicii noastre economice, 
care, privit prin prisma structurii de ocupare a populației, con
stituie o mutație calitativă de o deosebită importanță, iar prin 
prisma agriculturii, o schimbare cantitativă care obligă la 
schimbări calitative. Și. pentru că ne adresăm în primul rînd 
tineretului, nu pot să fac abstracție de faptul că azi în coope
rativele agricole de producție resursele de muncă în vîrstă de 
pînă la 40 de ani reprezintă aproximativ 40 la sută din totalul 
resurselor umane de care dispun, și în cadrul acestora numărul 
tinerilor de pînă la 25 de ani prezintă tendințe de scădere. Subli
niez necesitatea de a se acționa în mod hotărît și pe toate căile 
pentru schimbarea acestei tendințe, pentru menținerea în agri
cultură a unui număr din ce în ce mai mare de tineri, știind 
că numai în acest fel se va putea realiza echilibrul de vîrstă, 
și acel impuls de energie pe care îl dă tineretul în îndeplini
rea sarcinilor în toate domeniile în care lucrează. Numai în 
acest fel cei care vor lucra în agricultura modernă a anilor 
care vin vor putea fi stăpînii hotărîți ai mijloacelor de produc
ție mecanizate și vor putea aplica procese agrotehnice cu pro
ductivitatea muncii ridicată, competitivă la nivel mondial.

Interviu realizat de ȘTEFAN DORGOȘAN

21. Schimbările în structura socială a țării vor 
duce la creșterea și mai accentuată a rolului clasei 
muncitoare în întreaga viață socială, la o și mai 
mare apropiere între clasele și categoriile sociale, 
la întărirea coeziunii lor, la omogenizarea și întări

rea unității întregului popor.

P
ropunîndu-și să 
realizeze omogeni
zarea socială și — 
implicit — egalita
tea deplină între 
toți oamenii mun
cii, societatea socialistă este, 

totodată, în măsură să îi ofere 
acesteia cadrul real de împli
nire.

Analizînd mutațiile survenite 
în structura socială a noii orîn- 
duiri, proiectul de Program al 
partidului sublinia că „societa
tea românească este alcătuită 
actualmente din clase și cate
gorii sociale care participă ac
tiv la munca productivă — în 
sfera creației materiale și spiri
tuale — acționează în strînsă 
colaborare și unitate, sînt vital 
interesate în creșterea și moder
nizarea continuă a forțelor de 
producție, în perfecționarea re
lațiilor socialiste, în făurirea so
cialismului și comunismului în 
România".

Pe baza configurației actuale 
a societății românești, analizînd 
intr-un spirit profund științific 
dinamica forțelor sociale ale 
tării, Programul partidului a 
trasat căile de continuă perfec
ționare a relațiilor de producție 
și sociale, avînd drept consecin
ță accentuarea apropierilor din
tre clasele și categoriile sociale, 
întărirea conlucrării lor în toate 
sectoarele de activitate și, în 
ultimă instanță, întărirea uni
tății națiunii noastre socialiste.

Desigur, aceste deziderate le
gice, necesare, nu se împlinesc 
spontan, de la sine, ci se cer

coordonate, conduse într-un 
mod unitar, prin dezvoltarea 
concomitentă a tuturor claselor 
și categoriilor sociale, angajate, 
în momentul de față, într-un 
proces continuu de perfecționare 
în chiar interiorul lor. Profun
dele transformări ce s-au produs 
prin deplasarea forței de muncă, 
în special a celei tineri, din 
sfera agriculturii, în sfera in
dustriei și a construcțiilor, creș
terea nivelului agriculturii noas
tre, devenită acum o agricultură 
intensivă, bazată pe aplicarea în 
viață a cuceririlor științei și 
tehnicii, ridicarea gradului de 
cultură și instrucție a muncito
rilor și țăranilor, întărirea in
telectualității cu cadre provenite 
din rîndul clasei muncitoare și 
țărănimii cooperatiste — toate 
acestea sînt procese ce atestă 
faptul că mutațiile sociale (in
fra și interstructurale) au impus 
o structură calitativ nouă, afir- 
mînd tot mal puternic rolul de 
clasă politică diriguitoare al 
clasei muncitoare și, strîns le
gat de acest fapt, de creștere a 
rolului conducător al detașa
mentului ei de avangardă — 
Partidul Comunist Român — 
care se constituie ca un liant al 
tuturor claselor și categoriilor 
sociale.

Nu trebuie, însă, ignorat fap
tul că, astăzi, în structura so
cială a țării se mențin anumite 
deosebiri, dictate atît de pozi
ția față de proprietatea socialis
tă (de stat și cooperatistă), de 
evoluția în cadrul procesului de 
producție, ca și în interiorul

fiecărei clase, aceste deosebiri 
fiind dictate, în principal, de 
diviziunea socială a muncii.

Tocmai de aceea procesul de 
lichidare a acestor deosebiri 
(sat-oraș ; muncă fizică — mun
că intelectuală etc.) trebuie pri
vit ca un proces legic, condus 
în mod conștient, realizat în 
asemenea mod îneît contradic
țiile sale inerente să nu devină 
contradicții antagoniste. Acest 
proces istoric, de omogenizare 
a societății, oferă la rîndul său 
cadrul larg de manifestare ple
nară a democrației socialiste, 
prin aceea că între omogenizare 
și egalitate socială s-a instaurat 
un raport de reciprocitate — așa 
incit ele să facă posibilă afir
marea personalității colective și 
individuale, motivarea în planul 
existenței sociale a acțiunii con-, 
știente, unitare a poporului de 
înfăptuire a- programului politic 
al partidului.

Consecința acestui proces is
toric va fi aceea că, prin pro
cesul de perfecționare a rela
țiilor de producție și sociale, de 
adîncire continuă a democrației 
socialiste, se va realiza omoge
nizarea socială și economică, în 
condițiile ștergerii deosebirilor 
dintre sat și oraș, dintre mun
ca fizică și intelectuală, creîn- 
du-se, astfel, perspective înfăp- 
turii unei societăți noi, a unul 
popor omogen al societății co
muniste, a poporului muncitor 
unic, pentru edificarea cărora 
ne simțin datori, fiecare.

ȘERBAN CIONOFF

MECANIZAREA
AGRICULTURII
Mecanizarea com

plexă, prin folo
sirea utilajelor de 
mare productivita
te, acționate de 
unități energetice 
puternice, consti
tuie trăsătura de 
bază a intensifică
rii și modernizării 
agriculturii, care 
permit transferarea 
principiilor de or
ganizare a produc
ției industriale în 
domeniul produc
ției agrare. O defi
niție — posibilă — a 
agriculturii indus
trializate ar fi ca
racterizată printr-o 
producție de masă, 
specializată, în mul
te cazuri automati
zată, folosind ma
șini complexe des
tinate să compri
me timpii de exe
cuție și costurile de 
producție. Compa
rativ. pentru a da 
un exemplu, mași
nile complexe, com
binate, care execu
tă mai multe lu
crări la o singură 
trecere, asigură în 
cazul prăsitoarelor 
o reducere a chel
tuielilor directe cu 
circa 40 la sută,

necesaruluî de for
ță de muncă cu 71 
la sută, a consumu
lui de combustibil 
cu cel puțin 10 la 
sută, toate alcătu
ind un factor orga
nic care vorbește de 
la sine de evoluția, 
sau mai bine-zis 
de „revoluția" mun
cii in agricultură.

Nivelele de me
canizare sînt stabi
lite 
pină 
tura 
pînă 
raje 
operațiile 
de mecanizat în le
gumicultura, viti
cultură și zooteh
nie. în acest sens 
se va produce o scă
dere accentuată a 
necesarului de for
ță de muncă, dar 
va crește conside
rabil numărul me
canizatorilor, 
indicator 
„ore de cunuiu. 
agregat tractor 
combină pe an“, 
un mecanizator 
crește față de 
2 000 în 1975, 
2 300—2 500 in 1980. 
Tractoarele de ma
re putere și mași

în totalitate 
în 1975 la cul- 
păioaselor, și 
în 1977 la fu- 
și porumb, la 

posibile

Ca 
sintetic 

conducere
la 
va 
la 
la

nile complexe vor 
determina scăderea 
în 1980, față de 1970, 
la aproape jumă
tate a necesarului 
de ore-om la hectar 
la anumite lucrări 
(exemple la fertili
zat de la 0,24 la 
0,17 ; la arat de la 
2,43 la 1,0 ; la pre
lucrarea totală a 
solului de la 2,15 la 
0,66 ; la semănat de 
Ia 3,17 la 1,24 ; la 
recoltat păioase de 
la 0,65 la 0,28. Deci, 
industrializarea a- 
griculturii atrage 
ca fenomen obiec
tiv eliberarea unei 
părți din forța de 
muncă pentru acti
vități în ramurile 
neagricole, iar creș
terea. calitativă, 
deci productivitatea 
muncii, va deter
mina metamorfoza 
muncii agricole In- 
tr-o variantă a 
muncii industriale.

GHEORGHE 
MANCIU 

secretar general în 
M misterul Agricul
turii, Industriei A- 
limentare și Apelor

MUNCITOR LA COTELE 
CINCINALULUI VIITOR

REP : V-aș propune să începem discuția noastră de la una dintre prevederile cuprinse în 
proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea : în cursul cincinalului următor, populația ocupată 
în industrie va depăși, pentru prima dată în is torîa tării, pe cea ocupată în agricultură asa îneît 
raportul va fi de 47—48’/. și — respectiv — 27—28’/,. Raportînd aceste procente Ia însăși biografia 
întreprinderii dumneavoastră și, mai mult chiar, la biografia fiecăruia dintre tinerii ei muncitori 
mi se pare că am putea deduce de aici cîteva sem nificații aparte, definitorii pentru un profil al tî- 
nărului muncitor al cincinalului viitor. Este, de fapt, și intenția discuției de față.

NICOLAE DICU (lăcătuș, secția transporturi) : 
Nu este un secret pentru nimeni dacă voi spune 
că toți tinerii muncitori ai acestei uzine sînt de 
fapt muncitori „la prima generație". Iată, eu 
am venit aici in 1965 și pot să afirm că am 
crescut odată cu uzina. Sînt fiu de țăran din- 
tr-o comună din împrejurimi, și cu greu aș fi 
gîndit pe la 14 sau 15 ani că am să practic o 
altă meserie decît pe aceea a părinților mei. Dar 
faptul că în împrejurimi a apărut perspectiva 
unei fabrici a început cu timpul să schimbe 
înseși vederile, convingerile mele. Cu 20 ani 
în urmă cei care plecau „la oraș" la lucru erau 
priviți în sat ca niște oameni fără rost.

REP. : Și credeți că era adevărat ?
N.D. : O vreme am crezut 

și eu. Nu e ușor, hai să vor
bim sincer, să pleci de la un 
rost cit de cît făcut și să În
cepi o meserie nouă. Dar, aici 
s-a mai întîmpiat ceva. Dacă 
la început unii au venit la 
școala profesională fie ca 
să-și facă un rost mai bun, 
fie din curiozitate, că pot fi 
și de-aceștia, cei mai mulți 
au rămas. S-au stabilit la 
Slatina, aici, în uzină, și nu 
au mai plecat.

REP. : — Socotiți că au avut un motiv aparte, 
sau a fost numai o întimplare ?

N.D. : Nu, o întimplare n-avea cum să fie ! 
Fiindcă eu cred, că ei au descoperit cu timpul 
un lucru nou — calitatea de muncitor. Noi 
ne-am format aici sub două influențe : una, cea 
a muncitorilor virstnici, care cutreieraseră țara 
și erau de-acum muncitori, cum zicem pe-aici, 
„mie în sută" și apoi chiar sub influența colec
tivului.

REP. : — Și, totuși, dacă ar fl să încercăm o 
definiție, ce este astăzi un muncitor ?

NICOLAE LILEA (maistru, secția electroliză): 
Ca să definim cu precizie muncitorul zilelor 
noastre și, în același timp, ca să îl înțelegem și 
in perspectiva pe care i-o deschide proiectele 
de directive ale Congresului XI, eu cred că tre
buie să plecăm de la cîteva fapte concrete, de 
viață, desprinse chiar din jurul nostru. Eu 
m-am întrebat adeseori de ce mulți dintre 
muncitorii noștri tineri se înscriu la Institutul

DEZBATERE REALIZATĂ
LA ÎNTREPRINDEREA 

DE ALUMINIU SLATINA

de subinginerl care există pe lingă întreprin
derea noastră. Numai pentru a avea o categorie 
mai bună de salarizare ? Nu. Este vorba de ceva 
mai mult, de nevoia pe care o ridică însuși 
procesul de integrare in producție, într-o pro
ducție de înaltă calitate tehnică, care solicită, nu 
numai brațul, ci și mintea.

REP. : Dar inginerii ? Ce vor fl inginerii în perspectivi ?
HRISTINA LUPAȘCU (fizician, laboratorul 

C.T.C.). — Eu cred că și în acest sens, lucru-, 
rile sînt cu precizie definite în recentele docu
mente ale partidului. In primul rînd, actuala 
generație, nu numai de ingineri, dar șl în sens 
larg de specialiști, s-a format într-un efort 

susținut de apropiere a stu
diului, a cercetării, de nevoile 
producției. Și asta a contri
buit foarte mult la schimba
rea ce se petrece în modul în 
care tinerii specialiști se 
comportă în procesul produc
ției. Drept să spun, mie mi 
se pare anacronică postura 
unui inginer care refuză să 
meargă în uzină, nu doar ca 
să aibă un contact (cum se 
mai spune) cu producția, ci 
să realizeze acest impact 

cercetare-producție. Problemele pe care le 
are în față întreprinderea noastră sînt de 
natură foarte complexă și dincolo de răs
punderea specifică a fiecărei categorii profesio
nale ce lucrează în întreprindere, ele cer o per
manentă colaborare, o permanentă confruntare 
între toți cei angrenați în procesul productiv. 
Și este firesc că pe viitor acest proces să evo
lueze în același sens. De aici cred că putem 
spune cu toată certitudinea că locul specialistu
lui este direct în producție, în muncă, fiindcă 
numai acolo își poate el afirma și verifica cu
noștințele, capacitățile sale. Gradul înalt de teh
nicizare și automatizare reclamă, deci, în mod 
necesar simbioza teorie-practică, așa că procesul 
firesc de dispariție a deosebirilor dintre munca 
fizică și cea intelectuală se va resimți tocmai 
în stingerea acestor departajări printr-o sinteză 
superioară, care va pregăti o nouă definiție a 
omului muncii.

C. ȘERBAN

135 MILIOANE LEI PESTE PLAN
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la Exploata

rea minieră Ilba, județul Maramureș, anunță îndeplinirea inte
grală a sarcinilor planului de producție pe cincinalul 1971—1975. 
Realizarea prevederilor cincinalului în 3 ani și 10 luni creează 
condiții ca pînă la finele actualului cincinal această exploatare 
să dea, peste prevederile de plan, metale în valoare de 135 
milioane lei.

Inchinînd aceste succese mărețului eveniment, celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, se arată în te
legrama trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist- 
român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, toț, minerii de la 
Ilba dau glas sentimentelor de înaltă recunoștință față de po
litica înțeleaptă a partidului de ridicare a României pe noi 
trepte de civilizație și progres. Ne exprimăm caldele noastre 
sentimente și profunda considerație pentru modul exemplar In 
care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
ceți destinele țării pe drumul înfăptuirii idealurilor socialismu
lui și comunismului. Folosim și acest prilej de a ne exprima 
adeziunea alături de întregul popor, pentru realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Co
munist Român, garanție sigură a înfăptuirii pe pămîntul Româ
niei a țelurilor înalte ale socialismului și comunismului.

PĂDUREA TĂRII 
DREAPTĂ 

ȘI CURATĂ!
Pădurile au avut întotdeauna 

un rol imnortant în istoria so
cietății omenești, atît arin in
fluenta lor favorabilă ca factor 
al mediului geografic, cît si ca 
sursă de multiple materii pri
me. vegetale si animale. Este 
semnificativ în acest sens faptul 
că Directivele Congresului al 
XI-lea și Programul partidului, 
supuse dezbaterii națiunii, pre
văd în domeniul silviculturii 
sarcini de mare responsabilitate 
în vederea conservării si dezvol
tării fondului forestier, centru 
creșterea productivității păduri
lor, extinderea în cultură a spe
ciilor cu creștere rapidă. împă
durirea terenurilor degradate și 
a altor suprafețe din afara fon
dului forestier ce nu pot fi fo
losite pentru cultura plantelor, 
pomicultură sau viticultură, in
tensificarea lucrărilor de amelio
rare genetică în domeniul fores
tier. O serie de sarcini majore 
revin silviculturii cu privire la 
gospodărirea apelor și protecția 
mediului ambiant.

In ansamblul acțiunilor care 
vizează dezvoltarea armonioasă 
a economiei naționale, folosirea 
rațională a pădurilor tării este 
determinată atit de faptul că ele 
reprezintă unica sursă de pro
ducere a materiei prime lem
noase necesară industriei, cît si 
de faptul că funcțiile de pro
tecție exercitate asupra mediu
lui ambiant se fac tot mai 
Bimtite.

In vederea asigurării conti
nuității exploatărilor, respec
tarea cotei de tăiere normală 
reprezintă condiția de bază pen
tru o bună gospodărire a pădu
rilor. Pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la prima Consfătuire cu cadrele 
de conducere din silvicultură, în- 
cepînd încă din acest an cu
antumul exploatărilor s-a limi
tat la cota normală de tăiere. 
In scopul îmbunătățirii lucrări
lor de exploatare a pădurilor, 
sînt in curs de adoptare noi mă
suri prin care se urmărește fo
losirea integrală a masei lem
noase, diminuarea pierderilor la 
exploatare. In paralel cu limita
rea tăierilor se prevede extinde
rea tăierilor de îngrijire în pă
duri tinere, asigurînd un impor
tant spor de material lemnos, 
precum și ameliorarea condițiilor 
de creștere. Suprafața parcursă 
cu tăieri de Jngrijire crește de 
la 1602 mii ha în cincinalul 1961 
— 1965 la 1 806 mii ha pentru 
cincinalul 1976—1980.

Lucrările de împăduriri re
prezintă calea principală de 
creștere cantitativă si calitativă 
a resurselor de masă lemnoasă 
pentru viitor. Pentru cincinalul 
1976—1980 se prevede a se exe
cuta un volum de lucrări pe o 
suprafață de 300 mii ha. în ca
drul acestor lucrări o atenție 
sporită se acordă acțiunii de re
facere a pădurilor slab produc
tive care la nivelul anului 1971 
ocupau în fondul forestier 680 
mii ha. planificindu-se a se 
realiza prin substituiri în cinci
nalul 1976—1980 o suprafață de 
130 mii ha. Continuîndu-se în 
acest ritm, este de așteptat ca 
la nivelul anului 1995 să se 
termine acțiunea de refacere a 
acestor păduri slab productive, 
majorîndu-se suprafața păduri
lor rășinoase : în cadrul volu
mului total al lucrărilor de îm
pădurire procentul va fi de 
65—70 la sută. De asemenea, în 
cincinalul în curs se prelimină 
a se ameliora o suprafață de 
16 mii ha terenuri degradate, 
prin lucrări de împădurire, con
solidare si corectare. iar în 
cincinalul 1976—1980 preluarea

în fondul forestier gl împădu
rirea a 71 mii ha terenuri in
tens degradate.

In vederea producerii unor 
cantități de bună calitate de 
lemn pentru celuloză, plăci aglo
merate si fibrolemnoase. se 
instalează culturi speciale de ră- 
sinoase si foioase moi cu cicluri 
scurte. 40—45 ani fată de 100 de 
ani în prezent si respectiv 15 
ani fată de 20—25 ani. La finele 
anului 1970 suprafața acestor 
Plantații era de 16 mii ha. iar 
în cincinalul în curs se prelimi
na realizarea a încă 98 mii ha. 
Pentru 1976—1980 sint prevederi 
pentru 100 mii ha plantații in 
blocuri mari, raionate pe fabri
cile consumatoare. încă din 1960 
s-a trecut la realizarea unui 
program de ameliorare pe cale 
genetică prin Institutul de cer
cetări si amenajări silvice în 
colaborare cu unitățile din pro
ducție. Se prelimină ca la ni
velul anului 1990 aproape în
treaga cantitate de sămîntă si 
butașj necesari să se obțină din 
surse ameliorate. Comparativ cu 
anul 1948 suprafața cultivabilă 
in pepiniere s-a dublat, iar pro
ducția de puiet! a atins 300 mi
lioane pe an.

Prin împădurirea tuturor su
prafețelor restante, refacerea 
arboretelor slab productive, ex
tinderea în culturi a rășinoase- 
lor si a speciilor de fdioase re
pede crescătoare, se apreciază 
că se va obține un spor de creș
tere de 2,2 milioane metri cubi 
anual în păduri.

Utilizarea fertilizantilor în pă
duri. acțiune pentru care se 
efectuează în prezent experi- 
mentări. se va aplica în pro
ducție ne o suprafață ce va 
ațmge în viitorul apropiat apro
ximativ 400 mii ha. De aseme- 
n®a- Pentru menținerea unei 
stări sanitare corespunzătoare în 
păduri. în cincinalul 1976—1980 
se vor executa anual lucrări de 
combatere a dăunătorilor ne 350 mii ha.

Pentru sporirea aportului ra
murii silviculturii la dezvoltarea 
economiei naționale au crescut 
preocupările pentru introdu
cerea in circuitul economic în 
afara lemnului a altor produse 
de care dispune pădurea ca : 
fructe de pădure, ciuperci co
mestibile din flora spontană, ră
chita. plante medicinale si orna
mentale. furaje etc. Valoarea 
produselor accesorii ale pădurii 
reprezintă peste 40 la sută din 
valoarea producției unităților 
silvice, din care peste 60 la 
sută . este destinată exportului. 
Sarcinile la export prevăd o 
creștere la aceste produse acce
sorii de peste 17 la sută pen
tru perioada 1976—1980 compa
rativ cu cincinalul actual.

Desigur preocupările de inten
sificare a silviculturii în tara 
noastră nu se opresc aici. Ele 
sînt complexe si variate. cu 
largi perspective de dezvoltare. 
Să nu uităm că în ansamblul 
preocupărilor un loc tot mai în
semnat îl ocupă, acțiunea de 
conservare a mediului înconju
rător în cadrul căruia vegetația 
forestieră ioacă un rol princi
pal. In acest mod se urmărește 
păstrarea echilibrului ecologic, 
menținerea si ameliorarea cali
tății factorilor naturali, dezvol
tarea valorilor naturale ale tă
rii. asigurarea unor condiții de 
viată si de muncă tot mai bune.
Ing. GHEORGHE FENEȘER 

inspector general în Ministerul
Economiei Forestiere și Mate Ha

lelor de Construcții
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CONTRIBUȚII INEDITE LA
INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

CU PRODUCȚIA
Existenta atelierului-școală și 

de prototipuri, unde lucrează lao
laltă cadre didactice și studenfi 
pentru cercetare, proiectare și 
producfie, a atelierului școală, 
unde viitorii ingineri construc
tori deprind de pe acum mese
riile specifice, a noilor ateliere 
ale facultății de electrotehnică, 
aflate in construcție, cu partici
parea studenților, atestă nu nu
mai complexitatea unei baze ma
teriale necesare integrării, ci și 
inifiativă în reliefarea unei con
cepții proprii asupra acestui im
perativ al învățămîntului con
temporan. Un exemplu grăitor îl 
constituie și hala de piloți aflată 
pe platforma Întreprinderii 
„Azur", unde studenții facultății 
de inginerie chimică studiază de 
pe acum procesele tehnologice, 
instalațiile, participă la încerca
rea utilajelor în vederea realiză
rii unei producții de circa 7 mi
lioane lei anual. Sorin Dragoș, 
secretarul Consiliului A.S.C., ca- 
lificînd noul spațiu de învăță- 
mînt, cercetare și producție drept 
o „bijuterie", nu exagera deloc. 
Pe un spațiu de 1 000 metri pă- 
trați, instalațiile de producere a 
oxidului cupros, instalații pilot de 
esterificare, separatorul de sol
veați se află alături de instalații 
funcționale necesare procesului 
de învățămint (coloane de ab
sorbție, instalații de filtrare etc.), 
o serie din acestea fiind rodul 
creației științifice originale a ca
drelor didactice și studenților. O- 
biectivele care vor fi atinse oda
tă cu intrarea în funcție a tu
turor utilajelor acoperă semnifi
cativ procesul de integrare 1) 
instruirea studenților și familia
rizarea lor cu instalații similare 
celor din industria chimică, 2) 
valorificarea cercetării științifice 
a cadrelor didactice și a studen
ților prin transpunerea ei de la 
faza de laborator la stația pilot 
și 3) realizarea unei producții. 
„Aceasta din urmă, ne spune și 
tovarășul prof. dr. ing. G. Dră- 
goi, prodecanul facultății, a fost 
gîndită ținîndu-se seama și de so
licitările unor unități economice. 
In special, pentru a livra unele

întreprinderea,

partener egal in acțiunea

de orientare profesională a elevilor
Cind directorul Trustului de 

construcții Ilfov a luat cuvîntul 
fi a recunoscut că a făcut pu
țin pentru dotarea școlilor pa
tronate, argumentînd însă în 
acest fel : „doar sînt atîtea mă
lini vechi de care întreprinde
rea se poate dispensa" — a 
primit replica ce se cuvenea. 
Școala nu poate fi dotată cu 
vechituri, cu ce se poate casa ; 
atelierele ei trebuie să repre
zinte, prin dotarea lor, cel puțin 
prezentul profesiilor pe care le 
dau elevilor, dacă nu viitorul 
acestora.

Să știi că In fabrica pe care 
o conduci iți trebuie mii de 
muncitori calificați șl să nu te 
străduieștl să găsești mijloace 
fi forme corespunzătoare de ca
lificare, In condițiile în care in- 
vățămîntul nostru oferă, înce- 
pînd cu fcoala generală, cadrul 
pregătirii oamenilor cu care vei 
lucra — înseamnă a te situa pe 
poziția celui care conduce de 
azi pe mîine, meșteșugărește, și 
nu in perspectiva a ceea ce va 
fi întreprinderea, producția în 
viitor. Iată cîteva date. între
prinderea „Dunăreana“-Giurgiu 
a ajuns să-și recruteze — și nu 
este singura din județ — aproa
pe 3 000 de muncitori din județe 
îndepărtate — pe care i-a pre
gătit în meserii — și din care 
au rămas în întreprindere mai 
puțin de 1500. Asta în timp 
ce în oraș și în localitățile din 
împrejurimi există atîtea școli 
generale ai căror elevi puteau 
fi influențați să opteze pentru o 
meserie specifică întreprinderii ! 
Un avantaj, un potențial care 
însă nu a fost valorificat nici 
de filaturile din Oltenița șl Ba- 
lotești, S.N.G., S.N.O., nici de 
Fabrica de ferite-Urziceni sau 
„Petrolul" — Bolintin Vale. So
luția adoptată de aceștia a fost 
cea mai comodă: s-au considerai 
unitate patronatoare rezumîn- 
du-se la înființarea cîte unui 
atelier de profil în școala pa
tronată. Or, raza lor de acțiune, 
de colaborare cu școlile trebuia 
să fie mult mai largă, extinzîn- 
du-se în zona întregului județ ; 
puteau să patroneze chiar 4—5 
școli. Ne amintim că, acum doi 
ani, secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, atrăgea atenția 
marilor întreprinderi să fie ele 
principalele unități patrona
toare, să răspundă de îndruma
rea mai multor școli, pentru că 
marile întreprinderi dețin con
diții să ofere școlii sprijinul 
material și de asistență tehnică 
cel mai calificat ; și tot ele sînt 
acelea care au cea mai mare 
nevoie de cadre.

Relația școală—întreprindere 
se află acum într-o fază cu to
tul particulară. întreprinderilor 
nu li se mai acceptă să spună : 
„Avem nevoie de cadre, iar 
școala trebuie să ni le dea“, a- 
tîta vreme cît nu pot răspun
de : „am ajutat școala să ne 

produse care în momentul de 
față se importă. Realizarea vop
selelor pentru protecția navelor 
va acoperi necesarul pe industria 
națională, avînd în același timp 
posibilitatea măririi capacităților 
de producție, fiindcă, în viitor, 
industria noastră va produce 
nave cu tonaj sporit. Însușirea 
meseriilor conexe (laborant, ope
rator chimist) se va face într-un 
timp scurt, urmînd ca întregul 
proces tehnologic să fie asigurat 
de echipe de studenți sub în
drumarea cadrelor didactice. .4- 
cum se lucrează la rece, se si

lk INSTITUTUL
POLITEHNIC

„TRAIAN VUIA*

mulează avarii, se fac încercări 
pentru ca atunci, Cînd se va ter
mina racordarea tuturor instala
țiilor, să începem din plin pro
ducția".

Pe șeful unei echipe stu
dențești, Nicolae Pop, anul 11, 
secția macro, l-am întllnit la in
stalația de clorură cuproasă de 
la Întreprinderea Azur. Aici, ală
turi de alți colegi, lucrează în 
schimburi, asigurînd fluxul teh
nologic necesar unui important 
produs pentru export. Urmărirea 
reducerii cuprului, schimbarea 
cartușelor de filtre, analiza pre
cipitărilor sînt efectuate cu în- 
demînarea unor adevărați opera
tori chimiști. Ne confirmă acest 
lucru și tovarășul Mihai Lasou, 
operator cu o experiență de pes
te 12 ani.

Insumînd circa 12 milioane lei 
pe actualul an universitar, acti
vitatea de producție și cercetare 
a cadrelor didactice și a studen
ților demonstrează nu numai ca
pacitatea productivității învăță
mîntului superior, ci și posibili
tățile de dezvoltare a integrării.

Beneficiind de o bază mate

pregătească cadrele de care a- 
vem nevoie". Pentru că a pa
trona o școală înseamnă, tot
odată, a fi partener egal și în 
acțiunea de orientare profesio
nală a elevilor. Nu mai numă
răm, pur și simplu, cîte atelie
re au dotat întreprinderile, cîte 
comenzi le-au încredințat, ci 
interesează, mai ales, ciți elevi 
din cei formați în ateliere-școală 
Și-au ales viitoarea profesie din 
evantaiul pregătirii practice din 
școală.

Patronarea școlilor de către 

FIECARE ATELIER—ȘCOLAR, 
UN ATELIER PRODUCTIV

întreprinderi este un proces cu 
caracter permanent, un complex 
de relații firești, ce trebuie să 
existe intre întreprindere și o 
unitate pepinieră, de unde iși 
pot recruta viitorii muncitori — 
se sublinia, cu citva timp în 
urmă, în dezbaterea organi
zată de Comitetul județean 
al P.C.R. Ilfov cu directorii 
coordonatori de școli, direc
torii de licee, conducători de 
unități industriale și agricole 
din județ pe tema pregătirii 
tehnico-productive a elevilor. 
Sîntem nemulțumiți de faptul 
că acest proces se află Încă la 
început, menținîndu-se suficien
te elemente de improvizație și 
formalism, că marile resurse și 
posibilități de oare dispun în
treprinderile și chiar școlile 
n-au fost valorificate. De unde 
și de ce această nemulțumire ? 
— a fost lesne de dedus. Școala 
județului, în ansamblul său, 
este considerată locul unde u- 
nitățile industriale și agricole 
își formează cadrele, iar nece
sarul suplimentar de cadre ca
lificate este numai pentru 1974 
de 10 729 muncitori, 3 151 cadre 
medii de specialitate și 228 ca
dre cu pregătire superioară ur- 
mind ca in cincinalul viitor ne
cesarul să fie, pe județ, de 
peste 20 000 încadrați in noi 
locuri de muncă, ponderea de- 
ținind-o muncitorii din Indus
trie. în 1974 și în 1975, în prin
cipal, vor intra în funcțiune Fi
latura Balotești, la întreaga ca
pacitate, Fabrica de ulei de 
soia și Fabrica de zahăr de la 
Urziceni.

Agricultura, cu pașii însemnați 
pe care-i face spre Industrie, 
va cere șl ea meseriași: dulgheri 
fierari, electricieni, tîmplari și, 
mai ales, motopompiști, meca
nici utilaj feroviar, udători, cul
tivatori de plante agricole — în 
condițiile de irigații care se 
realizează prin darea în folo
sință a celor două mari sisteme 
de hidroameliorații de la Mos- 
tiștea și Giurgiu-Răzmirești. Ia
tă, deci, pe scurt și foarte su

rială corespunzătoare și Faculta
tea de mecanică are înscrise la 
capitolul integrării o serie de 
succese din care amintim numai 
atingerea unei producții anuale 
de 15 720 lei per student în ac
tivități de proiectare, Cercetare 
și producție. Aici dorim să sub
liniem sporita preocupare a Con
siliului A.S.C. pentru a asigura 
integrării o eficiență formativă. 
Așa cum ne spunea Mircea Don- 
ca, președintele Consiliului A.S.C., 
„un prim obiectiv al asociației 
a fost asigurarea unui ciclu de 
calificare pentru toți studenții, 
astfel, ca după doi ani de zile 
fiecare să poată răspunde exce
lent la un examen pentru cate
goria I și II. In acest semestru, 
ne propunem o întîlnire cu ab
solvenți ai facultății în vederea 
unei discuții privind îmbunătă
țirea conținutului cursurilor de 
specialitate. Ații noi, cît și .ca
drele didactice vom asculta ast
fel, „de la sursă", cerințele pro
ducției și cred că o calitate spo
rită a cursurilor nu numai din 
punct de vedere teoretic dar și 
practic, ne va ajuta să ne in
tegrăm mai bine. O altă acțiune 
este analizarea practicii desfășu
rate de studenți încadrați în în
treprinderi, cu participarea mem
brilor consiliului A.S.C., a con
ducerilor întreprinderilor și fa
cultății și, bineînțeles, a ceior 
care în timpul verii s-au aflat în 
producție. Dorim ca prin aceas
ta să asigurăm viitorului stagiu 
de practică o racordare mai bună 
și la profilul facultății și să asi
gurăm studenților condițiile ne
cesare formării lor ca viitori spe
cialiști. De asemenea, cu parti
ciparea studenților, se organizea
ză un sector de servicii curente 
pentru întreprinderi cu o activi
tate continuă și o organizare si
milară producției".

Experiențele timișorenilor con
firmă cu prisosință posibilitățile 
asociațiilor studenților comuniști 
de a participa activ la perfecțio
narea învățămîntului prin proce
sul său cel mai caracteristic — 
integrarea.

CALIN STANCULESCU

mar ce trebuie să aibă în ve
dere școlile și întreprinderile 
atunci cînd elaborează și reali
zează politica de cadre.

Pregătirea colectivelor care 
vor lucra în obiective industriale 
și agricole de asemenea amploa
re nu poate fi servită printr-o 
atitudine de bunăvoință, trans- 
ferînd -școlii cîteva ciocane, pile, 
menghine și un banc numite 
„atelier școlar". După trei ani 
de experiență în patronarea 
școlii de către întreprinderi e- 
xistă însă ateliere cu o zestre 

dată, parcă, de „părinți vitregi" 
— Bolintin Vale, Ghimpați, Gră
diștea, Hotarele și altele ; sînt 
încă zeci de ateliere cu o do
tare provizorie, cu o activitate 
de azi pe mîine, aducînd rele 
servicii ideii pregătirii pentru 
munca productivă.

în 626 ateliere școlare șl 286 
microferme și microcooperative 
școlare patronate de 265 unități 
s-a realizat o producție în va
loare de numai 1 519 920 lei. 
Forța de muncă pe care o re
prezintă tineretul școlar din ju
deț n-a fost bine folosită, ele
vii s-au simțit puțin implicați 
în viața și activitatea economică 
a județului. De aceea obiectivul 
de viitor a fost formulat pre
cis pe parcursul dezbaterii a- 
mintite : în perioada imediat 
următoare, fiecare atelier șco
lar din raza județului Ilfov să 
devină o adevărată secție de 
producție a întreprinderii, o 
școală a muncii, activitatea e- 
levilor să fie înțeleasă și or
ganizată pe baza principiilor 
eficienței economice.

Pentru ca toate aceste lucruri 
să devină realitate, în consfă
tuirea amintită s-a detaliat un 
program de lucru pentru actua
lul an școlar, cu prevederi con
crete pentru școli și întreprin
deri industriale și agricole. Ast
fel: • Conducerile de întreprin
deri industriale. I.A.S., S.M.A. șl 
C.A.P., împreună cu directorii de 
școli, sub conducerea directă a 
organelor de partid, vor stabili 
necesarul de utilaje, scule și dis
pozitive pentru dotarea atelie
relor, materia primă necesară 
realizării planurilor de produc
ție, încît atelierele să devină 
centre productive. o Comitetele 
de partid din Giurgiu, Buf
tea. Balotești, Roata de Jos, Bo
lintin Vale vor repartiza între
prinderilor industriale cîte 3—5 
unități de învățămint, atît în 
localitatea respectivă, cît și în 
localitățile învecinate, unde vor 
înființa și dota ateliere-școală 
ale căror profile să corespundă 
necesităților de cadre solicitate

In laboratorul de chimie al Institutului de petrol și gaze din Ploiești. 
Foto : O. PLEC AN

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII 

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
La Teatrul de Stat din muni

cipiul Constanța a avut loc, joi 
după-amiază, o adunare festivă 
dedicată celei de-a 57-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Au participat 
Vasile Vîlcu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R., alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, oameni ai muncii din în
treprinderile șl Instituțiile ora
șului. Cu acest prilej, Gheorghe 
Trandafir, prim-secretar al Co
mitetului municipal Constanța 
al PC.R., și Gheorghii Cebota- 
riov, consul general al U.R.S.S. 
la Constanța, au vorbit despre 
semnificația istorică a eveni
mentului sărbătorit și despre 
marile realizări obținute de po
porul sovietic în anii care au 
trecut de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. Vorbi
torii au relevat, totodată, dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie statornicite între Ro
mânia și Uniunea Sovietică, în
tre Partidul Comunist Român și 
P.C.U.S.

Adunarea s-a încheiat cu 

de Întreprinderile existente șl 
de obiectivele ce vor intra în 
funcțiune în viitorul cincinal. • 
Direcția agricolă județeană, 
T.C.I.F., Trustul S.M.A. și Trus
tul I.A.S., împreună cu inspec
toratul școlar, vor Înființa în 
școlile generale și în zonele 
Mostiștea și Giurgiu-Răzmirești 
ateliere cu profil specific, legat 
de darea în folosință a acestor 
obiective, e Toate liceele de 
specialitate, industriale și agri
cole vor patrona două școli ge
nerale din raza localității, spri- 
jinindu-le efectiv în întreaga 
activitate de producție și de o- 
rlentare profesională. • în toate 
marile întreprinderi din județ 
se va organiza practica elevilor 
din anii terminali direct In pro
ducție, în ideea perfecționării 
pregătirii lor pentru obținerea 
atestatului In meserie și a În
cadrării lor în producție. Ia 
absolvirea școlii.

LUCREȚIA LUSTIG

fcfaemo
Zilele filmului sovietic — IZ

VOARE: Casa Filmului (orele 10; 
16; 19).

AGENTUL STRANIU : Scala 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
București (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,30; 20,45).

ALEXANDRU MACEDON; Fero
viar (orele 9; 12; 14,45; 17,45; 20,30); 
Melodia (orele 9; 12,15; 16; 19); 
Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20).

POLITIA ACUZA, LEGEA A- 
CHITĂ: Patria (orele 9.30; 12,15; 
15; 17,30; 20).

ANCHETA LA MARIENBAD î 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Festival (orele 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30); Favorit (orele
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30).

TOM SAWYER: Sala Palatului 
(orele 17.15; 20); Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

DUHUL AURULUI: Doina (ore
le 15,45; 18,15; 20,15); Grivita (ora 
16); Floreasca (orele 16; 18; 20).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Doina (orele 9,30; 
11,30; 16,15).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CIDUL: Central (orele 9,15;
12,30; 16; 19,30).

TELEGRAME: Victoria (ora
18,15).

PLANETA SALBATICA: Victo
ria (orele 9,15; 11,30; 13 45; 16;
20,30).

DUELUL: Bucegl (ora 16).
APAȘII: Bucegi (orele 18: 20).
MISTERUL VASULUI „MARY 

DEARE“: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 11: 13,30; 16: 18.30; 20.45).

DACII: Gloria (ora 8,30). 

prezentarea unor filme docu
mentare sovietice, ilustrlnd as
pecte din opera de construire 
a comunismului în U.R.S.S.

★
Cu prilejul celei de-a 57-a ani

versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice ia București, a rostit, joi, 
o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

★
în cadrul Zilelor culturii so

vietice, organizate în țara noas
tră cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la cine
matograful „Patria" din Capitală 
a început, joi, Festivalul filmului 
din Uniunea Sovietică.

Publicului bucureștean i-a fost 
prezentat în spectacol de gală 
filmul „Bunicul siberian", care 
evocă momente semnificative 
din viața și lupta unui revolu
ționar gruzin în anii războiului 
civil.

La spectacol au asistat Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, Octav Livezeanu, mem
bru în Biroul Consiliului Gene
ral al ARLUS, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, personalități ale vieții 
noastre culturale.

în asistență se aflau, de ase
menea, V. 1. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, N. I. Mohov, adjunct 
al ministrului culturii, șeful de
legației culturale sovietice cara 
ne vizitează țară.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in Româ
nia, membri ai corpului diplo
matic.

★
Cunoscutul pianist sovietic 

Emil Ghilels a fost joi seara 
solistul concertului susținut de 
Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române, în Studioul 
din str. Nuferilor.

★
în continuarea turneului în 

țara noastră, Teatrul Academic 
de dramă „A. S. Pușkin" din 
Leningrad a prezentat joi seara, 
în sala mare a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale", piesa 
„Azilul de noapte" de Maxim 
Gorki.

★
La Galați a fost deschisă, joi, 

o expoziție de fotografii intitu
lată „U.R.S.S. — țara turismu
lui" urmată de o gală de filme 
turistice sovietice.

★
în cadrul „Zilelor culturii 

sovietice", joi seara a avut loc, 
în sala „Arta" din Deva, un 
concert prezentat de formația 
vocal-instrumentală de muzică 
ușoară „Pesniarî" din Uniunea 
Sovietică, care se află în turneu 
în țara noastră.

★
Casa prieteniei româno-sovie- 

tlce din Arad a găzduit, în 
aceeași zi, o gală de filme do
cumentare sovietice, manifestare 
dedicată zilei de 7 noiembrie.

NEÎNFRICATUL ATAMAN: Lira 
(orele 15,30; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY: Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15).

O MADONĂ ÎN PLUS: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

LUMINILE ORAȘULUI: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Rahova
(orele 15,30; 18; 20,15).

SCURTA VACANTĂ: Unirea (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

TUNURILE DIN NAVARONE I 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Viitorul (orele 16; 18; 
20).

GOANA DUPĂ AUR: Ferentari 
(orele 14; 16; 18; 20).

STEJAR — EXTREMA UR
GENTĂ; Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

RÎUL ROȘU; Gluleștl (orele 
15,30; 18; 20,15)), Cosmos (orele 
15,30: 18).

TATĂL RISIPITOR: Progresul 
(orele 16; 18; 20).

APARTAMENTUL: Cotroceni (o- 
rele 15; 17,45; 20).

SALUT ȘI ADIO: Vltan (orele 
15,30; 18; 20).

B. D. IN ALERTA : Aurora 
(ora 20.15).

RUY BLAS: Grlvlța (orele 9; 
11,15; 13,30: 18,15; 20.30); Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18);
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15).

ZĂPADA FIERBINTE: Munca 
(orele 16; 18: 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20).

„LA NOI, SĂPTĂMÎNA 
ÎNCEPE CU ZIUA

A ȘAPTEA"...
Multă vreme pe cuprinsul ce

lor patru șantiere ce alcătuiesc 
amenajarea hidroenergetică de 
pe Someș n-a existat vreo for
mație artistică cu adevărat acti
vă. Se simțea lipsa activităților 
cultural-educative organizate de 
către și pentru tinerii de aici. 
Se căuta însă un director de 
club. S-au perindat cîtiva soli- 
citanți care, din diverse motive, 
n-au acceptat să rămînă.

Așa a fost pînă de curînd, 
cînd,. un tînăr — ION DEMIAN — 
absolvent al Facultății de filolo
gie din Cluj-Napoca a părăsit o- 
rașul pentru a se stabili aici. 
Venise aducînd cu el o adevă
rată explozie de tinerețe și fla
căra unui crez profesional, o 
mare pasiune de a sluji oamenii. 
O statornică dorință de a scoate 
din anonimat activitățile cultu
ral-educative ale șantierului. 
L-am însoțit pe tînărul director, 
am asistat la convorbirile sale, 
ne-am notat felul In care răs
punde solicitărilor, ca și dispo
zițiile date pentru rezolvarea u- 
nel situații sau a alteia.

Am aflat astfel că șantierele 
I, II și III au fiecare cluburi si
tuate în clădiri corespunzătoare, 
cuprinzînd săli de spectacole, 
încăperi pentru repetiții și jocuri 
distractive, recreative. La șan
tierul IV și Ia loturile ce lu
crează la distanțe mai mari 
există cîte o sală eu această 
destinație.

— Avem destui oameni care 
știu să cînte, să recite, să joa
ce teatru, ne spune noul direc
tor al clubului. Avem și Instru
mente, avem și posibilități. Ele 
ne permit să susținem noi în
șine originale spectacole pentru 
tinerii de pe șantier. E adevărat 
că avem, periodic, și invitați. Aș 
aminti între cei care ne-au vi
zitat în ultima perioadă for
mația Uzinei „Tehnofrig", a 
Casei de cultură a studenților 
din Cluj-Napoca, Teatrului de 
Stat din Turda și Teatru
lui Național din Cluj-Napoca, 
formațiile Fabricii de sticlă din 
Turda și altele. Ne-am bucura, 
desigur, să-l avem șl cu 
alte ocazii în mijlocul nostru.

SĂPTĂMÎNA CINEMATOGRAFICĂ _______________________________ f_________ _______ ______ 

„POLIȚIA ACUZĂ, 
LEGEA ACHITĂ"

Acest amar adevăr, pus în tit
lu, constituie tema unui nou film 
italian de aventuri, care se in
tegrează acelui nou curent al 
genului ce-și propune, abordarea 
— în paralel cu acțiunile poliție
nești — a unor aspecte din via
ța social-politică a țării dintre 
Apenini și Adriatică. De cîțiva 
ani, tot nuii mulți autori italieni 
de filme polițiste se simt atrași 
nu atît de criminalitate, cît da 
cauzele ei, de sursele ei, de cli
matul social și politic care o în
treține și generează. De aici, fil
me a căror critică este îndrepta
tă mai puțin împotriva delincven
tului executant, cît contra mari
lor organizatori ai crimei, a pa
tronilor de gang, a conducători
lor de organizații criminale, fie 
de tip Mafia, fie independente. 
Crima organizată, una din ma
rile plăgi și probleme ale socie
tății bazată pe exploatarea omu
lui de către om, constituie uni
rea marelui capital industrial sau 
bancar cu traficul de droguri, cu 
marile lovituri gangsterești. Por
nind de la acest adevăr, filmul 
italian de aventuri aduce tot mai 
des pe ecrane figura financiaru
lui veros, conducător de bandă 
criminală, asociat în acțiunile 
sale cu influenți oameni politici

VANDANA: Tomis (orele 9;
12,30; 16; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR: Moșilor
(orele 15,30; 18; 20,15).

ARTICOLUL 420: Crtngașl (o- 
rele 15,30; 19).

ȘAPTE PĂCATE: Popular (ore
le 15,30; 18; 20.15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
Cosmos (ora 20.15).

ARBUȘTH: înfrățirea (orele
15,30; 18; 20,15).

DEȘERTUL ROȘU (ora 14,30); 
AROMA DE MIGDALE (ora 16,30); 
ADEVĂRUL (orele 18,45; 20,45): 
Cinemateca „Union".

Opera Română: TRAVIATA — 
ora 19; Teatrul de Operetă: VO
IEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lândra” (Schitu Măgureanu): JOC 
DE PISICI — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : ELISABETA I _ ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio): HAMLET — 
ora 19; Teatrul de Comedie: VOL- 
PONE — ora 19,30; Teatrul Mic: 
VIAȚA E CA UN VAGON? — ora 
19,30; Teatrul Giulești: RĂZBUNA
REA SUFLEURULUI — ora 19,30; 
Studioul de Teatru al I.A.T.C.: 
SÎMBĂTA LA VERITAS — ora 
20; Teatrul „Ion Vasllescu": PI
RUETE MUZICALE — ora 19 30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria): 
BU ALI — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română”: ȚARĂ BO- 
GAȚĂ-N FRUMUSEȚI _ ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase” (Sala 
Savoy); VINO SA NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19,30; (Sala Vic

Dar Începusem să vă vorbesc 
despre Inițiative care ne apar
țin. Ne mîndrim cu brigada ar
tistică recent alcătuită din ti
neri amatori de la Mărișelu. Tot 
aici, o nouă formație de dansuri 
repetă pentru „turneele" pe 
care urmează să le întreprindem 
pe celelalte șantiere ale grupu
lui...

Formații asemănătoare am al
cătuit recent și la Beliș. Pro
gramul de brigadă l-am com
pus în așa fel încît să cuprindă 
în primul rînd secvențe din 
viața șantierului. Avem expe
riența altor asemenea încercări 
șl sa pare că ele au priză la

Activitatea culturală, 
a tinerilor pe șantierul 

de pe Someș 

publicul nostru, au efect... în 
aceste zile a Intrat în funcțiune 
și stația de radioamplificare, 
căreia 11 conferim un caracter 
educativ. Emisiuni scurte, cu te
matică variată, care să suscite 
prin conținut și idei interesul 
celor cărora le slnt adresate. 
Difuzoarele, Instalate peste tot, 
în secții, ateliere, dispensar, 
școală, magazine și In primul 
rînd în locuințele din colonie, 
ne dau posibilitatea să fim as
cultați de cea mai mare parte 
din cel cărora ne adresăm.

Desigur, acțiunile noastre nu 
se opresc aici. La Mărișelu, re
petăm o piesă de teatru, pe toate 
șantierele am desfășurat recent 
concursuri diverse, dintre care 
cea mal mare pondere au avut-o 
cele profesionale : „Cel mai bun 
sudor", „Cel mai bun strungar", 
„Stăpîni pe volan", „Cel mal 
bun laborant" ș.a.

Nu lipsesc din preocupările 
noastre nici concursurile spor
tive de sală sau în aer liber.

sau chiar cu înalți funcționari ai 
justiției burgheze.

Filmul lui Enzo G. Castellan!, 
în care partitura o joacă Franco 
Nero, în rolul comisarului Belii, 
polițist nonconformist, aduce o 
pagină nouă și interesantă în e- 
ternul duel dintre buni și răi, 
dintre poliție și criminali.

Pe fondul traficului de narco
tice la Genova se desprinde po
vestea vieții unui polițist onest, 
liotărît să-și ducă pînă la capăt 
mandatul de apărător al ordinii 
fi valorilor umane, chiar dacă 
împotriva sa luptă nu numai rău
făcătorii, ci uneori chiar legea 
sau cei care ar trebui s-o slu
jească.

Și prin acest film asistăm, așa
dar, la un fenomen nou în fil
mul italian, tendință a cărei in
fluență în cinematograful occi
dental se va face, cred, curînd 
simțită, căci aduce o abordare a 
vieții în genul de aventuri de pe 
poziții mai angajate, mai demas
catoare, refuzîndu-se aventura în 
sine, suspensul în sine, violența 
gratuită.

Filmul de aventuri revine, deci, 
In matca largă și cuprinzătoare 
a filmului realist de atitudine și 
critică socială.

ATANASIE TOMA

toria): UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS! — ora 19,30; A.R.I.A. (la 
Sala Teatrului Național); TEA
TRUL ACADEMIC DE DRAMA 
„A. S. PUȘKIN" din LENIN
GRAD cu piesa „Din viata unei 
femei de acțiune" — ora 20. 
Teatrul „Ion Creangă" — PĂPUȘA 
CU PICIORUL RUPT șl PUFUȘOR 
ȘI MUSTĂCIOARA — ora 16.

PROGRAMUL 1

18,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune In limba germană. 19,10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri:
Heckle și Jeckle. 19,30 Telejurnal. 
Programul partidului — străluci
tă sinteză a experienței și respon
sabilității comuniste. 20,00 Româ
nia de astăzi. România de mîine 
— revistă social-politică TV; Pro
gramul partidului — programul 
nostru! Viitorul viitoarelor orașe.
20,30 Publicitate. 20,35 Film artis
tic: „Parașutistii". Producție a 
studioului cinematografic „Bucu
rești". 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,30 Telex. 17,35 Avanpremie

ră. 17,40 Pămînt al patriei stră
bun. Pagini corale interpretate de 
corul de cameră al sindicatului 
sanitar București. 17,55 Reportaj 
TV: In căutarea frumosului co
tidian. 18,05 Film artistic: „Zidul 
înalt". Producție a studiourilor ci
nematografice cehoslovace. 19,20 

M-aș opri doar la cele de tenis 
de masă, șah, volei și fotbal, 
pentru că ele s-au bucurat de 
cea mai largă participare în 
rîndul tinerilor noștri. Desigur, 
aș putea continua cu popică- 
riile construite prin muncă pa
triotică de tinerii de pe șantier, 
cu balurile organizate periodic 
sau joile tineretului, cu simpo
zioanele pe diferite teme de ac
tualitate propuse uneori chiar 
de cei care participă la ele, în- 
tîlniri cu studenți, muncitori sau 
elevi, cu activiști de partid, sau 
cursurile învățămîntului ideo
logic.

Trebuie să știți că la noi săp- 
tămîna începe cu ziua a șaptea. 
Vreau să spun, cu alte cuvinte, 
că de fiecare dată, în cea de-a 
șaptea zi a săptămînll, împreu
nă cu locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe grupul de șantiere — 
Teodor Costin — stabilim detalii
le viitoarelor teme și activități pa 
care le vom organiza sau dez
bate In cadrul clubului. E ziua 
în care clarificăm ultimele a- 
mănunte organizatorice ale săp- 
tămînil care urmează. Aici e ca
zul să amintesc Inițiativa tine
rilor din diversele loturi ale 
șantierelor de a declanșa un 
concurs Intre organizațiile U.T.C. 
în vederea prezentării celei mal 
frumoase seri cultural-distrac- 
tive. Cenaclul plastlclenllor noș
tri condus de talentatul sculptor 
Ion Pop, sculer la Atelierele 
centrale, numără la această oră 
7 membri care pregătesc o ex
poziție la care sperăm să vă In
vităm cît de curînd. în viitorul 
apropiat vom participa și la un 
recital de poezie.

Să nu vă faceți însă o Impre
sie trandafirie. N-am vrut să 
pun greutățile înainte, dar ele 
nu lipsesc. Șantierul de pe So
meș Impune, față de condițiile 
deosebite — foarte multe puncte 
de lucru, distanțe mari, depla? 
sare dificilă — o mai mare a- 
tenție din partea organelor de 
resort. Biblioteca, de exemplu, 
se compune din cîteva sute de 
cărți ferfenițite de atîta citit. în 
plus, nu prea vin cărți noi nici 
la magazine, iar presa sosește 
de cele mai multe ori cu întîr- 
ziere de o zi. Mă refer la presa 
centrală, firește. Iar atunci cînd 
vin, se vînd, din cauza numă
rului mic de exemplare în cîteva 
minute. Filmele care se aduc 
aici sînt de obicei vechi șl une
ori într-o stare tehnică destul 
de proastă.

Nu credem că mal este nece
sar să pledăm pentru a convin
ge pe cineva că acestor oameni 
care înfăptuiesc aici lucruri în- 
tr-adevăr grandioase și durabile, 
care pun bazele civilizației noas
tre moderne, care trăiesc șl 
muncesc în condiții speciale, 
viața șantierului fiind viața lor, 
ar trebui să li se acorde o a- 
tenție sporită din partea orga
nelor culturale superioare, cu 
atît mai mult, cu cît, aici, fie
care colonie muncitorească a 
devenit aproape o așezare so
cială bine conturată. In plus, se 
pare că pe Someș acul barome
tric al activităților cultural-edu
cative indică, în ciuda ano
timpului, „timp favorabil"...

BENONE NEAGOE

Spectacol 
pentru fruntașii 

în producție
Teatrul Lucia Sturdza Bu- 

lantlra a prezentat luni, 4 no
iembrie 1974, ora 19, pentru 
fruntașii în producție din uzi
nele și întreprinderile sectorului 
6, un spectacol cu piesa într-o 
singură seară de Iosif Naghiu. 
Piesa a fost distinsă cu premiul 
Asociației scriitorilor din Bucu
rești pe anul 1973.

Din distribuția spectacolului au 
făcut parte: Octavian Cotescu, 
Petre Gheorghiu, lea Matache, 
Violeta Andrei, Irina Petrescu, 
Dan Nuțu, Dumitru Onofrei și 
George Andreescu. Regia apar
ține Sandei Mânu.

1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Roman foileton: „Surorile Mate- 
rassi". 20,35 Biblioteca pentru toți: 
Mihail Sadoveanu (H). 21,20 Telex. 
21,25 Reporter '74. 21,45 Un vir
tuos al Instrumentelor populare : 
la fluier, cimpoi, frunză, ocarlnă 
— Ion Lăceanu. 21,55 Ce știm șl 
ce nu știm despre... 22,25 închide
rea programului.

PROGRAMUL III

9,00 știri. 9,05 Panoramic muzi
cal. 9.55 Melodia zilei; „Izvor de 
lumină" de Zoltan Aladar. 10.00 
Clubul curioșilor. 11,00 Profil pe 
portativ: Ionela Prodan. 11,20 Cln- 
tece de Nicolae Popescu și Ion 
Cutan. 11,30 Antract muzical — 
lucrări de cameră. 12,00 Știri. 12.05 
O operă pe săptămină. 12,55 Me
lodia zilei. 17,00 știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio! — muzică u- 
șoară la cerere. 17,50 Muzică de 
promenadă. 18.00 Șapte zile, șapte 
arte. Arhitectură. 18,10 Pagini de 
Istorie românească oglindite în 
muzică. Emisiunea I. 18,45 Piese 
Instrumentale. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Festivalul 
studențesc al Universității Bucu
rești. 19.30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri ElectrecoYd. 20,00 Anchetă 
radiofonică. „Nici un tlnăr în a- 
fara unei activități social-utlle".
20,30 Muzică simfonică. 21,00 Top-ul 
revistei Săptămîna. 22,00 O zl în
tr-o oră. 23,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica. Partid slă
vit, te cîntă tara! 23,55—24,00 Ulti
mele știri.
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România* * NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea șefului Guvernului militar 
federal, comandant suprem al Forțelor armate din Republica 
Federală Nigeria, general YAKUBU GOWON, următoarea 
telegramă :

din Izbiceni, județul Olt, vă asi
gurăm că vom face totul pen
tru însușirea temeinică a isto
ricelor documente ale Congre
sului al XI-lea, pentru punerea 
în valoare a marilor rezerve de 
care dispune agricultura coope
ratistă a județului nostru.

★

Lucrătorii ogoarelor din jude
țul Alba, raportează încheierea 
însămînțăril griului pe întreaga 
suprafață planificată, termina
rea culesului strugurilor și re
coltarea porumbului de pe ulti
mele hectare.

în telegrama adresată, cu a- 
acest prilej, Comitetului Central

Am primit cu mulțumire mesajul dumneavoastră amabil cu 
ocazia celei de-a 14-a aniversări a independenței națiunii 
noastre.

Doresc ca, in numele guvernului și poporului din Nigeria, să 
răspund la bunele dumneavoastră urări și să exprim sincera 
mea speranță că legăturile de prietenie și cooperare existente 
între cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte și 
întărească în avantaj reciproc și in interesul păcii mondiale, 
progresului și securității.

INTÎLNIRE

LA C.C. AL P.C.R.
Joi dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășii 
Jaime Serra, membru al Comi
siei Politice a C.C. al P.C. Por
tughez, și Carlos Aboim Ingles, 
membru al C.C. al P.C.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., au 
făcut o vizită în țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească.

PRIMIRE
Joi, Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a 
primit pe Richard J. Allen, 
Șeful misiunii economice din 
statul Georgia, S.U.A., care se 
află în vizită în țara noastră.

Cu această ocazie, au fost 
analizate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice și 
de cooperare dintre organiza
țiile și firmele din România și 
statul Georgia.

A fost prezent Corneliu Bog
dan, ambasadorul României în
S.U.A.

PROTOCOL
La București a fost semnat, 

joi, Protocolul celei de-a Il-a 
sesiuni a Comisiei Mixte ro- 
mâno-columbiene.

Documentul prevede intensifi
carea și diversificarea colabora-

CRONICA 
U.T.C.

In continuarea vizitei pe 
care o efectuează în țara 
noastră, la invitația Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, delega
ția de tineret din R.P. Chi
neză, condusă de tovarășa 
Kao Su-lan, membru su
pleant al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, a fost oas
pete al colectivului de tineri 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de la Fabrica textilă 
din Cisnădie, întreprinderea 
„Vitrometan" din Mediaș și 
Combinatul de piele și în
călțăminte „Clujana" din 
Cluj-Napoca.

Membrii delegației chineze 
au vizitat, de asemenea, Clu
bul tehnic din Pitești, stațiu
nea Păltiniș, Liceul „Octa
vian Goga“ din Sibiu, Casa 
pionierilor și Casa de cultu
ră a studenților din Cluj- 
Napoca, s-au Intilnit cu 
membri ai biroului Comite
tului județean Sibiu al 
U.T.C., precum și cu repre
zentanți ai Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul uni- 
versitar Cluj-Napoca.

Vizita in țara noastră, a 
delegației de tineret din R.P. 
Chineză, care se desfășoară 
intr-o atmosferă prieteneas
că, continuă.

★
Ieri s-a înapoiat in Capi

tală, venind de la Copenha
ga, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășa Lucia Mihăilescu, 
membră a Biroului C.C. al 
U.T.C., care a participat Ia 
Seminarul internațional pe 
tema „Dezarmarea, pacea și 
cercetarea conflictelor". 

rll și cooperării economice șl 
tehnice dintre cele două țări în 
domeniile minier, petrolier, chi
mic, al construcției de mașini, 
industrializării lemnului, indus
triei ușoare, extinderea în con
tinuare a schimburilor comer
ciale dintre organizațiile și fir
mele românești și columbiene.

Protocolul a fost semnat de 
Ion Florescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, și Diego Moreno Jaramillo, 
viceministrul dezvoltării eco
nomice.

La solemnitatea semnării au 
luat parte Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior șl 
cooperării economice internațio
nale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membrii celor două delegații în 
Comisia Mixtă.

A fost prezent Fernando 
Urdaneta Laverde, ambasadorul 
Columbiei la București.

TRATATIVE
în urma tratativelor care au 

avut loc la București, în ziua 
de 7 noiembrie, a fost semnat 
Protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1975 Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Albania. 
Documentul prevede o impor
tantă creștere a livrărilor de 
mărfuri. între cele două țări.

Din partea română, proto
colul a fost semnat de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din 
partea albaneză de Kico Ngje- 
la, ministrul comerțului.

La semnare au fost prezenți 
Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, și 
Ion Stoian, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Tirana.

A fost prezent, de asemenea, 
Nikola Proffi, ambasadorul 
R.P. Albania la București.

SOSIRE
Joi după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație economică 
guvernamentală mexicană, con
dusă de Hugo Cervantes Del 
Rio, ministrul președinției Re
publicii Mexicane.

Pe aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de Ion Pă
țan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Re
publicii, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Armando Can
tu, ambasadorul Statelor Unite 
ale Mexicului la București.

ACORD
Joi a fost semnat în Capitală 

un Acord de colaborare intre 
Academia de Studii Economice 
și Institutul universitar de înal
te studii internaționale de la 
Geneva. în vederea dezvoltării 
cooperării dintre cele două in
stituții de învățămînt superior, 
sînt prevăzute schimburi de pro
fesori și cercetători, participa
rea la colocvii, conferințe, alte 
manifestări științifice, etc. Din 
partea română documentul a 
fost semnat de dr. Gheorghe 
Dolgu, rectorul Academiei, iar 
din partea elvețiană de dr. Jac
ques Freymond, director al In
stitutului.

★
în aceeași zi, oaspetele elve

țian a părăsit țara noastră.

TREIZECI DE ANI
(Urmare din pag. I) 

ța tiparului, ziarului „Scînteia 
tineretului". Viața a probat, a 
confirmat si întărit toate aces
tea, timpul le-a dat o dimen
siune mereu actuală și le con
feră un caracter de permanen
ță pentru viitor.

De treizeci de ani, cuvîntut 
tipărit, dacă l-am transfdrma 
în imagine, am obține un film 
în care secvențele ce se succed 
poartă pecetea eroismului și 
abnegației tinerilor. Intensa ac
tivitate a partidului, a organi
zației de tineret pentru întări
rea și dezvoltarea rîndurilor 
luptei antifasciste, pentru cură
țirea aparatului de stat de ele
mente reacționare și instaura
rea unui guvern democrat, bă
tălia pentru drepturi și liber
tăți democratice, vasta epopee 
a reconstrucției țării, prima iz
bucnire pe verticală - marile 
șantiere naționale ale tineretu
lui, reluate azi și transformate 
în școli ale educației comunis
te - reforma agrară, naționali
zarea, primele planuri cincina
le, învățămîntul, electrificarea, 
începutul cooperativizării a- 
griculturii sînt cîteva din sec- 
vențele-simbol ale acestui film 
în care Uniunea Tineretului Co
munist, toți tinerii și, implicit, 
ziarul lor semnează, sub con
ducerea partidului, cronica 
unei duble construcții : aceea a 
tării, a noii societăți și a omu
lui însuși, a conștiinței sale, a 
tinereții care emană de la cre
zurile de luptă și muncă ale 
comuniștilor. Și totul, în spiri
tul celui mai luminos patriotism 
și internaționalism, în spiritul 
contribuției active cu care 
partidul nostru, România so
cialistă au militat și militează 
pentru cauza socialismului, a 
păcii și progresului social.

Preluînd și dezvoltînd cele 
mai înaintate tradiții ale presei 
progresiste, constituindu-se ei 
însuși într-o experiență proprie 
și emanînd de la practica în
săși a organizației de tineret, 
ziarul Scînteia tineretului și-a 
pus cu însuflețire paginile la 
dispoziția cititorilor, muncitori, 
țărani, elevi și studenți, ostași, 
tineri intelectuali, creatori de 
artă într-un dialog prin care, 
cele aproape 8 000 de numere 
cîte s-au editat pînă acum, 
s-au dorit, firește, un sprijin e- 
ficient și de durată, în toate 
problemele care preocupă or
ganizația revoluționară a tine
retului, creșterea și formarea 
tinerei generații. După Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care a deschis o etapă nouă în 
viața social-politică a țării, 
Scînteia tineretului, în efort co
mun cu întreaga presă de 
partid, cu publicistica româ
nească, și-a orientat activi
tatea spre realizarea obiec
tivelor complexe puse de 
partid în fața poporului, de 
la dezvoltarea multilaterală 
a tuturor zonelor țării și 
pînă la dezvoltarea multi
laterală a personalității umane. 
Prin profilul său, ziarul și-a

OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURĂ RAPORTEAZĂ
în ziua de 6 noiembrie 1974, 

lucrătorii ogoarelor de pe me
leagurile brăilene, au terminat 
recoltatul porumbului de pe în
treaga suprafață de 56 717 ha 
aparținînd cooperativelor agri
cole de producție.

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre Biroul Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., se spune :

Respectind intru totul indica
țiile Comitetului Central, ale 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, ferm 
hotărîțl să traducem in viață 
obiectivele Întrecerii socialiste 
lansate de către cooperatorii

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

tive, largi posibilități pentru o profundă angajare in procesul 
de formare comunistă a tinerei generații, în spiritul responsa
bilității față de patrie, partid și popor. Colectivul redacțional, 
fiecare lucrător al „Scînteii tineretului", toți activiștii din presa 
de tineret se angajează în acest moment solemn să facă totul 
pentru a asigura creșterea substanțială a contribuției lor la uni
rea eforturilor întregului tineret într-o direcție unică — înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.

Asemenea întregului tineret al patriei, noi, tinerii ziariști 
susținem întru totul politica externă promovată în mod activ și 
consecvent de partidul și statul nostru, de dumneavoastră per
sonal, politică pusă în slujba idealurilor socialismului, libertă
ții și păcii, a progresului social în întreaga lume. Vom acționa 
cu hotărîre și în viitor pentru ca paginile ziarului să fie o tri
bună activă, de afirmare a pozițiilor constructive ale partidu
lui și statului nostru în viața internațională, a contribuției pe 
care tinăra generație din România, educată în spiritul interna
ționalismului, o aduce la unirea forțelor revoluționare, progre
siste și democratice ale tineretului de pretutindeni în lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru întronarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Făcîndu-ne ecoul sutelor de mii de cititori ai ziarului, ai ce
lor aproape trei milioane de membri ai organizației revoluțio
nare a tineretului, comuniștii și uteciștii de ia „Scînteia tinere
tului", toți lucrătorii din presa de tineret își exprimă adeziunea 
și satisfacția deplină față de propunerea ca dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, 
să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Sîntem convinși că realegerea dumneavoastră 
în funcția de secretar general al partidului constituie o garan
ție sigură a mersului hotărit înainte al societății noastre, a ri
dicării continue a nivelului de progres și civilizație al națiu
nii noastre socialiste.

Acum, cînd întregul nostru popor, tineretul, intimpină cu 
noi succese în muncă cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., folosim 
prilejul sărbătoresc pe care îl trăiește cu emoție redacția noastră 
și Întreaga presă de tineret, pentru a ne angaja solemn, în fața 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom sluji cu credință cauza nobilă a socialismu
lui și comunismului în România, că vom face totul pentru a 
fi de folos patriei, dezvoltării și înfloririi ei multilaterale.

concentrat atenția asupra for
mării tînărului pentru muncă, 
pentru viață, în spirit militant, 
comunist. Normele muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, cadrul mo
ral-politic al existenței noastre, 
formulat și propus plenarei 
partidului din 3-5 noiembrie 
1971 de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preluat și 
înscris ca obiectiv de excep
țională însemnătate în progra
mul partidului pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism reprezintă 
piatra unghiulară de încercare 
și perfecționare neîntreruptă a 
activității noastre de fiecare zi, 
punctele vii de sprijin prin care 
prezența ziarului în universul 
vîrstei tinere își poate ocupa 
un loc tot mai important. Mai 
ales că stă în puterea noastră 
ca tineri comuniști să privim 
deschis, în spirit critic si auto
critic, activitatea desfășurată 
pînă acum, să înlăturăm nereu
șitele care ne aparțin, să dez
voltăm și să întărim continuu 
forța politică a ziarului, pen
tru mobilizarea și mai susținută 
a tineretului în procesul mun
cii, al gîndirii și creației comu
niste.

A da viață marilor sarcini 
pe care partidul le încredințea

ză poporului, tineretului pa
triei, a înfăptui cu pasiune, cu 
consecvență, cu știință și spirit 
mereu înnoitor, cu dăruirea în
treagă a minții și brațelor pro
gramul partidului, a’ ne com
porta exemplar în muncă, în 
societate, în familie, a munci și 
învăța permanent, a ne lărgi și 
îmbogăți orizontul de gîndire 
politică și socială, a clădi și. a 
ne clădi pe noi înșine în spirit 
și faptă, după modelul înaintat 
al comuniștilor, pentru a ne a- 
suma cu răspundere mereu 
sporită prezentul și viitorul - 
sînt deziderate pentru împlini
rea cărora ziarul - parte in
tegrantă a eforturilor Uniunii 
Tineretului Comunist - se va 
dedica și își va spori neîncetat 
contribuția, prezența sa în 
mijlocul cititorilor, alături de ei 
și pentru ei, în rîndurile lor. 
Convinși că ne dedicăm astfel 
celei mai luminoase și mai în
treprinzătoare opere sociale, 
arhitecturii celei mai fascinan
te în care liniile de boltă se 
numesc bunăstare materială și 
spirituală, conștiință înaintată, 
civilizație socialistă, o Românie 
tot mai înfloritoare, demnă 
între națiunile lumii.

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Biroul 
Comitetului județean de partid, 
se arată printre altele :

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din cuprinsul județului Alba 
— români, maghiari, germani — 
sint ferm hotăriți să cinstească 
cu noi și importante realizări 
apropiatul congres, exprimîn- 
du-și și de această dată voința 
unanimă, izvorîtă din adincul 
conștiinței, ca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales 
în Înalta funcție de secretar ge
neral al gloriosului nostru 
partid.

SI*ORT  • M’OKT
Ecouri după desfășurarea competiției 
Cupa „Scînteii tineretului" la tenis

Posibilități de afirmare 

iubitorilor sportului alb
Ecourile competiției de masă 

dotată cu „Cupa Scînteii tinere
tului la tenis" sînt departe do 
a se fi stins. Ne-o dovedesc, 
printre altele, telefoanele, scri
sorile, telegramele pe care 
continuăm să le primim la re
dacție atît din partea partici-

Inițiativa redacției „Scînteia tineretului" de a organiza in 
cinstea Congresului al XI-lea al P.C.R. o întrecere de mare am
ploare la tenis de cîmp dotată cu cupa ziarului și-a găsit un 
larg ecou și în rindul tineretului de pe meleagurile noastre. O 
dovedește și participarea largă Ia etapa de masă a competiției 
care a oferit posibilitatea afirmării celor mal talentați și pasio
nați iubitori ai sportului alb. Dezvoltarea vertiginoasă a acestui 
sport in județul nostru este demonstrată, printre altele, de ame
najarea cu contribuția tinerilor, în ultima perioadă, a 27 tere
nuri de tenis la sate și peste 50 în școli și întreprinderi. Satis
facția noastră este amplificată de succesul obținut la prima edi
ție a competiției de elevul Mihai Ciuntea de la Liceul energe
tic Piatra Neamț, care prin ocuparea locului 1 pe țară oferă 
județului Neamț onoarea de a găzdui cupa. Succesul obținut ne 
obligă la eforturi și mai mari pentru a atrage în continuare 
masa largă a tinerilor la practicarea acestui sport, singura dar 
și cea mai simplă modalitate de a descoperi noi talente care 
la edițiile următoare să reediteze succesul concurentului nostru 
din acest an.

ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ ÎN CINSTEA 
CONGRESULUI PARTIDULUI
• UN CROS CU 1 700 ELEVI

în Parcul tineretului din mu
nicipiul Ploiești s-a desfășurat 
o amplă competiție de fond, 
Crosul tineretului, dedicată ce
lui de-al XI-lea Congres al 
Partidului. Pe listele de concurs 
s-au înscris 1 700 de elevi din 
liceele de cultură generală, licee 
de specialitate și din școlile 
profesionale. întrecerile s-au 
desfășurat pe categorii de vîr- 
stă, la fete și băieți, prilejuind 
dispute dîrze, pasionante. Prima 

I cursă, rezervată categoriei 
14—15 ani, fete a fost cîștigată 
de eleva Petra Pătrașcu (Liceul 
de chimie), iar la băieți victo-

• TURUL CICLIST
Tinerii iubitori ai sportului 

cu pedale din județul Teleor
man au participat la o intere
santă cursă ciclistă de fond, or
ganizată în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. 
Respectiv, reprezentanții aso
ciațiilor sportive orășenești și 
din mediul rural au evoluat în 
cadrul „Turului ciclist al Te
leormanului", care s-a desfășu
rat pe ruta Alexandria — Ol
teni — Roșiori — Alexandria. 
Sosirea în ultima etapă a avut

„C.C.E.*  LA HANDBAL *

Echipa Steaua a plecat, ieri, la Moscova
Sorții au decis ca în turul doi 

al noii ediții a „Cupei campio
nilor europeni", handbaliștii de 
la Steaua să întîlnească puter
nica echipă sovietică, M.A.I. 
Moscova. Referindu-se la a- 
ceastă importantă confruntare, 
maestrul emerit al sportului 
Cornel Oțelea, antrenor princi
pal al formației militare, ne-a 
declarat : „Ne așteaptă două 
meciuri deosebit de dificile, 
pentru care ne-am pregătit in
tens în ultimele zile. Primul 
joc il susținem simbătă, 9 no
iembrie, la Moscova, iar retu
rul este programat la 30 noiem
brie, în Capitală. Băieții noștri 
sînt gata pentru a da o replică 
dîrză echipei din Moscova și, 
desigur vor face totul pentru a 

panților la întreceri, cît șl din 
partea unor organizații care 
s-au numărat printre susținăto
rii cei mai aprinși al fazelor de 
masă. Dintre acestea am ales 
astăzi spre publicare telegrama 
adresată nouă de către Comite
tul județean Neamț al U.T.C. în 
care se spune :

ria a revenit elevului Marian 
Stanciu (Grupul școlar de chi
mie). La categoria 15—16 ani, 
pe primele locuri s-au clasat 
Mariana Mlcu (Liceul „C. Do- 
brogeanu-Gherea") și, respec
tiv, Ilie Nistorică (Grupul șco
lar de chimie), iar la categoria 
19—20 de ani, locurile fruntașe 
au fost ocupate de Elena Bălăci 
(Liceul economic) și Ion Coș- 
taru (Liceul pedagogic). în cla
samentul general, pe echipe, pe 
primul loc s-au înscris atleții 
Grupului școlar de chimie.

GH. CRĂCIUN

AL TELEORMANULUI
loc pe( stadionul din Alexandria, 
unde numeroși spectatori au 
răsplătit cu vii aplauze pe pro
tagoniștii acestei competiții. Pe 
primul loc s-a clasat tînărul 
Ion Nedelcu (Alexandria), ur
mat de N. Buică și J. Gheorghe 
(Roșiori). Cu acest prilej a avut 
loc și un concurs rezervat po
sesorilor de biciclete de semi- 
curse, cîștigat de Costel Gîja 
(Turnu Măgurele).

M. L.

trece de acest greu obstacol. 
Dorim să infirmăm eșecul de a- 
nul trecut, cînd am fost elimi
nați in sferturile de finală, de 
aceeași echipă, care avea, apoi, 
să cucerească trofeul. Aminteso 
și rezultatele din confruntarea 
noastră : 14—22 Ia Ploiești și
19—17 la Moscova. Sperăm ca, 
de data aceasta, rezultatul să ne 
fie favorabil nouă".

în vederea primului meci, 
formația Steaua și-a încheiat 
pregătirile și ieri, dimineața, a 
plecat cu avionul la Mosbova. A 
făcut deplasarea un lot de 12 ju
cători : Dincă, Orban (portari), 
Gațu, Birtalan, Chicid, Tudosie, 
Stockl, Drăgăniță, Voina, Coasă, 
Capră șl Marinescu.

M. L.

Ieri, C.C.B. la baschet feminin 

JUKSELIS S K ANKARA-POU- 
TEHNICA BUCUREȘTI 124-39

Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit aseară Intîlnirea inter
națională de baschet dintre echi
pele feminine Juksells S. K An
kara și Politehnica București, 
contind pentru primul tur al 
„Cupei campionilor europeni". 
Victoria a revenit formației 
bucureștene cu scorul de 124—39 
(72—22). Pentru Învingătoare 
cele mai multe puncte le-au rea
lizat Clara Szabo (26) șl Corne
lia Taflan (20). Returul va avea 
loc la 14 noiembrie la Ankara.

TNTILNIRI AMICALE DE 
FOTBAL

Pe stadionul din orașul Gyon- 
gyos, în prezența unui public 
numeros, s-a disputat ieri me
ciul amical de fotbal dintre se
lecționatele de tineret ale Româ
niei și Ungariei. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
In favoarea fotbaliștilor români. 
Unicul gol al întîlniril a fost 
înscris de Crișan.

Ieri la Oradea s-a desfășurat 
Intîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele de juniori 
ale Ungariei și României. La 
capătul unui joc viu disputat și 
de un bun nivel tehnic, tinerii 
fotbaliști români au repurtat vic
toria cu scorul de 2—1 (0—1). 
Pentru gazde au marcat Hitaru 
și Lupău, punctul oaspeților 
fiind înscris de Becksey.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

S-a încheiat etapa a doua a 
Cupelor europene la fotbal — 
ediția 1974/1975. în „Cupa cam
pionilor europeni" și „Cupa Cu
pelor" se cunosc formațiile cali
ficate în sferturile de finală (e- 
tapă care va fi reluată la pri
măvară), iar în „Cupa U.E.F.A." 
au fost stabilite participantele 
în optimile de finală, progra
mate la 27 noiembrie și 11 de
cembrie. Dintre cele 5 formații 
vest-germane calificate în turul 
trei, cea mai dificilă sarcină a a- 
vut-o echipa F. C. K61n, care, 
după ce a terminat la egalitate 
(1—1) primul joc, a cîștigat la 
limită (3—2) ,după ce a fost con
dusă cu 2—0, partida retur, eli- 
minînd cu scorul general de 4—3 
echipa Dinamo București. De 
altfel „Cupa U.E.F.A." a oferit 
cele mai disputate întilniri. Ast
fel, cele două jocuri dintre e- 
chipele Atletico Madrid și Der
by County s-au terminat cu a- 
celași scor : 2—2, fotbaliștii en
glezi obținînd calificarea în urma 
executării loviturilor de la 11 
m. Și în meciul Dynamo Dresda- 
Dinamo Moscova departajarea 
s-a făcut în urma loviturilor de 
penalty, victoria revenind cu 
4—3 formației din Dresda. în 
cele două partide, echipele și-au 
împărțit victoriile, cîștigind fie
care, pe teren propriu, cu ace
lași scor : 1—0.

în „Cupa campionilor euro
peni", deținătoarea trofeului, e- 
chipa vest-germană Bayern 
Mfinchen, g-a prezentat In par
tida retur cu F. C. Magdeburg 
cu un avantaj de un singur gol, 
ceea ce punea sub semnul între
bării calificarea sa. Dar, în a- 
cest joc decisiv, fotbaliștii vest- 
germanl cu Gerd Muller (auto
rul a două goluri) în mare for
mă au cîștigat cu 2—1. într-un 
alt derbi al competiției, F. C. 
Barcelona a tranșat net In fa
voarea sa disputa cu Feynoord 
Rotterdam, pe care a învins-o 
în joc retur cu 3—0, după ce pri
mul meci se încheiase cu un 
scor alb.

Un meci dramatic s-a dispu
tat la St. Etienne, unde echipa 
locală avea de refăcut un han
dicap de trei goluri în fața for
mației Hajduk Split, care cîști- 
gase în tur cu 4—1. La sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc scorul 
era de 4—1 în favoarea gazdelor, 
iar în prelungiri, în minutul 105, 
Triantafilos a marcat golul care 
a adus calificarea formației 
franceze. Calificări certe au rea
lizat echipele Ararat Erevan și 
Ruch Chorzow, învingătoare în 
ambele partide susținute cu 
Cork Celtic și, respectiv, Fener
bahce Istanbul.

în „Cupa Cupelor" se cuvine 
subliniată performanța echipei 
Dinamo Kiev, învingătoare cu 
scorul general de 5—3 în dubla 
întîlnire cu formația vest-ger
mană Eintracht Frankfurt pe 
Main. Surpriza competiției a 
fost furnizată de Ferencvaros 
Budapesta, care a reușit să eli
mine redutabila formație en
gleză Liverpool.

M.I.C.M.U.E.
Institutul de proiectări 

uzine din industria electronică si electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT"

B-dul Kalinin, nr. 18, sectorul 1, București 

încadrează cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, 
conform legii nr. 12/1971, următoarele categorii de perso

nal, cu domiciliul stabil în Capitală i
I. INGINERI PROIECTANȚI, IN SPECIALITĂȚILE :
- tehnologia construcțiilor de mașini;
- mașini și aparate electrice;
- electrotehnică ;
- electronică ;
- instalații ;
- mecanică ;
- utilaje ;
- chimie industrială ;
2 INGINERI PENTRU LABORATOR DE MĂSURAT PA

RAMETRII instalațiilor electrice, încălzire, ventilații, eli- 
matizări etc. •-

3. INGINERI Șl ECONOMIȘTI pentru organizarea pro
ducției în proiectare.

4. TRADUCĂTORI limba germană, limba rusă și limba 
engleza.

5 DACTILOGRAFE limba rusă.
6. MUNCITORI MATRIȚERI CATEGORIA IV-VI pentru ma- 

chete de uzine, instalații.
7. TIMPLARI UNIVERSALI SAU DE MOBILA.
8 TEHNICIAN FOTOGRAF (fotograf).
9. ȘOFER pentru autoturism ARO-240.
10. ZUGRAV-VOPSITOR.
II. LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE Șl ELECTRICIENI pentru uti

laje de proiectare și multiplicare.
Relații suplimentare la sediul institutului sau la telefon 

S3 00 90, interior 248.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI:

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ
1. Lector — Catedra nr. 1 — disciplina de Socialism știin

țific poz. 10.
2. Șef lucrări - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirurgie

— spitalul 23 August, poz. 4.
3. Șef lucrări - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirurgie

— spitalul C. Davilla, poz. 5.
4. Șef lucrări - Catedra nr. 30 - disciplina de Obstetrică- 

ginecologie spitalul Filantropia, poz. 6.
5. Șef lucrări - Catedra nr. 35 - disciplina de Pediatrie

— spitalul Gr. Alexandrescu, poz. 3.

FACULTATEA DE PEDIATRIE
6. Șef lucrări - Catedra nr. 5 - disciplina de Farmacolo

gie, poz. 2.

FACULTATEA DE PERFECȚIONARE
7. Șef lucrări - Catedra nr. 18 - disciplina de Hematolo

gie, poz. 4.
8. Șef lucrări - Catedra nr. 19 - disciplina de Nutriție și 

metabolism poz. 3 - spitalul Cantacuzino.
9. Șef lucrări - Catedra nr. 23 - disciplina de Chirurgie 

toracică - spitalul Filaret, poz. 4.
10. Șef lucrări - Catedra nr. 32 - disciplina de Boli in- 

fecțioase II - spitalul Colentina, poz. 5.
11. Șef lucrări - Catedra nr. 33 - disciplina de Dermato

logie - spitalul Șerban Vodă, poz. 5.

12- Șef lucrări - Catedra nr. 36 - disciplina de Pediatrie 
- spitalul Fundeni, poz. 5.

13. Șef lucrări - Catedra nr. 36 - disciplina de Biochimie, 
spitalul Fundeni, poz. 2.

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE
14. Șef lucrări - Catedra nr. 40 - disciplina de Terapie 

buco-dentară, poz. 6.

FACULTATEA DE FARMACIE
15. Șef lucrări - Catedra nr. 43 - disciplina de Botanică, 

poz. 3.
16. Șef lucrări - Catedra nr. 43 - disciplina de Botanică, 

poz .4.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul Recto

ratului din București, str. Dionisie Lupu nr. 37, în termen 
de 30 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial partea a IlI-a, cererea de înscriere, împreună cu 
actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalu
lui didactic din Republica Socialistă România, publicată 
în Buletinul Oficial părtea 1, nr. 33 din 15 martie 1969 
și în Instrucțiunile Ministerului Invățămîntului nr. 
84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sînt obligați să comunice, în scris, rectorului aces
teia, înscrierea la concurs.

Concursul se va ține în termen de 90 de zile de la data 
expirării termenului de înscriere.

Azi vă informam despre: 
COSITUL PERSONAL

Este instrumentul de economisire al omului modern, căruia 
îi economisește nu numai banii, ci și timpul.

Un avantaj specific acestui instrument de economisire II 
constituie dreptul titularului de a da dispoziție ca unitatea 
C.E.C. să efectueze din contul său diferite plăți cum ar fi 
plăți periodice pentru diferite prestații (abonamentul telefo
nic, consumul de energie electrică și de gaze), plăți de im
pozite și prime de asigurare. De asemenea se pot efectua 
plăți ocazionale. Aceste operațiuni se efectuează gratuit de 
către C.E.C. în plus, titularii conturilor personale beneficiază 
de o dobindă anuală de 2%.

Contul personal se poate deschide la orice sucursală sau 
filială C.E.C. Limita minimă a depunerii Inițiale și soldul mi
nim sînt de 100 de lei.

De reținut că la deschiderea unui cont personal, titularului 
i se pune la dispoziție un carnet de cecuri obișnuit și dacă do
rește, și un carnet de cecuri ce pot fi folosite pentru plata 
mărfurilor cumpărate, a serviciilor, precum și pentru alte plăți 
în favoarea organizațiilor socialiste sau a unor persoane fizice.

Deosebirea esențială dintre''cecurile obișnuite și cecurile ce 
pot fi utilizate pentru plăți de mărfuri, servicii etc. constă 
în faptul că pentru orice fel de plată cecul obișnuit se pre
zintă numai la sucursală sau filiala C.E.C. la care este des
chis contul (sau la o altă unitate C.E.C. stabilită de titular), 
Iar celălalt cec poate fi prezentat pentru plată fie direct uni
tății socialiste beneficiare, fie oricărei unități C.E.C.

Întreprinderea energo- 

reparații

cu sediul în București, b-dul Mărășești nr. 2, 
sector 5, caută urgent muncitori necalificați 

din întreaga țară.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

TINERETUL LUMII Decretarea stării de asediu

Progrese in adoptarea unor noi texte
In cadrul eforturilor generale desfășurate de delegațiile sta

telor participante la Conferința pentru securitate și cooperare 
în Europa, in vederea găsirii unor soluții unanim acceptabile 
pentru problemele aflate in discuție, s-au înregistrat unele pro
grese, concretizate in adoptarea unor noi texte.

Astfel, în ședința din 7 no
iembrie a grupului de lucru în
sărcinat să elaboreze Declarația 
privind Mediterana, a fost adop
tat un text consacrat unor as
pecte importante ale cooperă
rii economice dintre statele 
participante și țările meditera
neene neparticipante la confe
rință. Textul, care urmează ce
lor adoptate anterior, referitoa
re la cooperarea acestor state 
in domeniile industrial, științi
fic, tehnic șj în protecția me
diului înconjurător, formulează 
cadrul general al dezvoltării 
ansamblului cooperării econo
mice.

în acest sens, se exprimă ho- 
tărirea statelor participante de 
a încuraja, împreună cu statele 
mediteraneene neparticipante, 
dezvoltarea unei cooperări re
ciproc avantajoase, în diferite 
domenii ale activității econo
mice, acordîndu-se o atenție 
deosebită extinderii schimburi
lor comerciale. Astfel, se men-

ționează că dezvoltarea coope
rării economice trebuie să por
nească de la înțelegerea, necesi
tății asigurării unei stabilități 
și a creșterii continue a volu
mului schimburilor comerciale. 
Subliniindu-se, în continuare, 
existența unor interese econo
mice reciproce și a diferențelor 
între nivelul de dezvoltare eco
nomică a acestor state, se ex
primă hotărîrea de a se pro
mova creșterea economică și 
bunăstarea tuturor țărilor care 
participă la această cooperare.

In intervențiilor lor, nume
roase delegații, printre care cele 
ale Franței, Italiei, Iugoslaviei, 
Maltei, României, Spaniei și 
U.R.S.S. au apreciat că textul 
adoptat reflectă interesul gene;- 
ral al țărilor europene, pe de 
o parte, și al țărilor mediteraj 
neene 
parte,
fica 
toate 
economică.

Victimă a violentei 
poliției saigoneze

PURTĂTORUL DE CU- 
VINT al administrației Ngu
yen Van Thieu, revenind a- 
supra dezmințirilor anteri
oare, a recunoscut că un tî- 
năr în vîrstă de 19 ani a fost 
ucis, săptămina trecută, de 
poliția saigoneză, in timp ce 
aceasta încerca să împrăștie 
populația unui sat din pro
vincia sud-vietnameză Binh 
Tuy, care participa la un mi
ting de protest împotriva co
rupției regimului saigonez.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă continuă să relate
ze despre noi manifestări de 
vehementă opoziție față de 
Nguyen Van Thieu, chiar în 
sinul cercurilor politice sai
goneze, pînă nu de mult fa
vorabile lui.

în Argentina
argentiniene, Maria Estela Martinez dePreședintele națiunii

Peron, a decretat starea de asediu pe întreg teritoriul țării — 
s-a anunțat oficial la Buenos Aires. Hotărîrea a 
în urma unei reuniuni a cabinetului, în prezența 
armatei de uscat, marinei și forțelor aeriene.

fost adoptată 
comandanților

neparticipante, pe de altă 
de a dezvolta și intensi- 
cooperarea dintre ele in 
sectoarele de activitate

Anunțînd intrarea imediată în 
vigoare a acestei măsuri pe o 
perioadă nedeterminată, minis
trul de interne, Alberto Roca- 
mora, a precizat că „proclama
rea stării de asediu a devenit 
necesară pentru a combate es
caladarea valului de violență 
care a început să se facă resim
țit, inclusiv la nivelul școlilor". 
In acest sens, el a arătat că, în 
ultimele zile, sistemul de învă- 
țămînt și educațional a fost se
rios afectat datorită actelor de 
violență și amenințărilor care 
au avut drept țintă cadre di
dactice și elevi. „Puterea exe
cutivă — a menționat el — este

pină la capăt 
un climat de

hotărîtă să lupte 
pentru a păstra 
pace internă".

Referindu-se ] 
adoptării acestei măsuri, agen
țiile internaționale de presă re
levă că, de la începutul anului, 
cel puțin 178 de persoane și-au 
pierdut viața în urma acțiunilor 
grupărilor extremiste și peste 
80 au fost ținta unor tentative 
de răpire. în ultimul timp, nu
meroși militanți ai organizații
lor de stingă au căzut victime 
ale acțiunilor organizației ex
tremiste de dreapta, autointi
tulată „Alianța Argentiniană 
Anticomunistă".

la necesitatea

Scrutinul parțial

Situația, din Namibia la O.N.U.
Consiliul pentru Namibia, or

ganism din care face parte ți 
România, a audiat joi un grup 
de petiționari din Namibia, în
tre care John Ja Otto, secretar 
general al Organizației Poporu
lui Africii de Sud-Vest 
(SWAPO) și Peter Mueshange, 
secretar pentru relațiile inter
naționale al aceleiași organiza
ții. Această organizație, — po
trivit rezoluțiilor pertinente ale 
Adunării Generale și Consiliu
lui de Securitate — reprezintă 
interesele vitale și aspirațiile 
naționale ale poporului na- 
mibian.

Secretarul general al SWAPO

mii de namibieni 
i, in ultimele' luni,

a declarat că : 
au fost nevoiți, 
să-și părăsească locuințele și să 
se refugieze în Zambia și Zair 
din cauza teroarei polițienești, a 
persecuțiilor, raziilor și raiduri
lor de pedepsite, organizate de 
forțele de ocupație sud-africane. 
Mulți dintre membrii SWAPO
au fost arestați în ultimele
săptămîni. 66 dintre ei au fost 
serios maltratați. în unele loca
lități și-au făcut apariția pri
mele lagăre de concentrare. In 
Ovamboland situația este deose
bit de gravă. In această regiune 
există o permanentă situație de 
stare excepțională.

Alegeri anticipate în Turcia?
După 50 de zile de la destră

marea coaliției dintre Partidul 
Republican al Poporului și 
Partidul Salvării Naționale, de
mersurile pentru formarea unui 
guvern în Turcia au intrat, joi, 
intr-un nou impas. Premierul 
desemnat, Bulent Ecevit, i-a 
prezentat președintelui repu
blicii, Fahri Koruturk, o scri
soare prin care a cerut să fie 
absolvit de misiunea constitui
rii noului cabinet, întrucît „atit 
din consultările pe care le-a 
purtat personal, cit și din de
clarațiile liderilor celorlalte 
partide politice a rezultat clar 
că nu va putea forma un guvern 
care să întrunească votul de în
credere al Medjlisului". Pre
ședintele Koruturk a acceptat 
cererea.

In cadrul unei conferințe de 
presă, Bulent Ecevit a explicat 
că, in urma refuzului celorlalte 
partide reprezentative în parla
ment de a forma o coaliție între 
ele sau de a participa la o coa
liție cu P.R.P., care să organize
ze in curînd noi alegeri, Consi-

liul de conducere al P.R.P. ho- 
tărîse să formeze un guvern mi
noritar, „care să nu aibă un 
caracter de coaliție, dar în care 
să fie incluse și unele persona
lități independente". Toate ce
lelalte partide au reacționat însă 
negativ față de această soluție, 
menționînd că nu îi vor acorda 
votul de încredere. Bulent Ece
vit a precizat, de asemenea, că, 
în scrisoarea sa către președin
tele republicii, a arătat că, atit 
el, cit și ceilalți miniștri ai 
P.R.P. vor continua să-și exer
cite funcțiile numai o perioadă 
scurtă 
rioadă 
să se 
fie să 
In caz 
brii
Poporului vor părăsi 
lor funcții guvernamentale.

De 42 de ani, cu o 
intermitență de 4 ani, 
partidul democrat a- 
merican deține majori
tatea în Congres și 
cele mai multe posturi 
de guvernator. Alege
rile bienale de marți 
au confirmat încă o 
dată această „tradi
ție". Cu alte cuvinte, 
democrații dispun, 
după reînnoirea a o 
treime a Senatului, de 
62 mandate din 100, 
293 în Camera repre
zentanților din 435 și 
36 funcții de guverna
tor din 50.

Festivitatea
de la Moscova

Cu prilejul celei de-a 57-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, în Piața 
Roșie din Moscova, împodobită 
sărbătorește, a avut loc, la 7 no
iembrie, tradiționala paradă mi
litară.

La tribuna oficială a Mausoleu
lui „V. I. Lenin" au fost pre- 
zenți Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosighin, alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici.

In tribunele rezervate oaspe
ților se aflau delegații de peste 
hotare, invitate să participe la 
festivitățile prilejuite de aniver
sare, printre care și o delegație 
a Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. , ,

Ministrul apărării, mareșalul 
Uniunii Sovietice, A. A. Gre- 
ciko, a rostit o scurtă cuvlntare, 
după care a urmat parada mili
tară.Din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, demonstrația 
oamenilor muncii nu a mai avut 
loc.In după-amiaza aceleiași zile, 
la Palatul Congreselor din 
Kremlin guvernul sovietic a 
oferit o recepție, la care au luat 
parte conducători de partid și de 
stat sovietici, oaspeți de peste 
hotare, șefi ai misiunilor di
plomatice din capitala Uniunii 
Sovietice.

• SĂPTAM1NA FILMU
LUI ROMANESC, organizată 
de Asociația franceză a cine
matografelor de artă fi de 
Ambasada țării noastre la Pa
ris, s-a deschis, miercuri sea
ra, în capitala Franței. Cu 
acest prilej, au fost prezen
tați publicului regizorul Ion 
Popescu-Gopo, președintele 
Asociației cineaștilor din Ro
mânia, și actorul Amza Pe
ltea. In cursul acestei mani
festări, cinefilii din Paris 
vor putea cunoaște cele mai 
reușite creații din ultimii ani 
ale cinematografiei românești, 
filme artistice și de scurt-me- 
traj, inspirate din realitățile 
prezente și din bogata istorie 
a poporului nostru.

de timp. In această pe- 
determinată, trebuie fie 

formeze un nou guvern, 
se hotărască noi alegeri, 
contrar, a spus el, mem- 

Partidului Republican al 
actualele

La acest bilanț, net în favoa
rea democraților, se pot adăuga 
totuși cîteva observații. Repu
blicanii, deși stînjeniți de a- 
vansul democraților sînt stă- 
pini pe situație : ei controlează 
Casa Albă și se pot folosi ori- 
cînd de veto-ul președintelui 
pentru a bloca proiecte de lege 
elaborate de opoziție, făcind ast
fel posibilă colaborarea Congre
sului cu executivul american 
(administrația) în vederea gă
sirii 
Tema majoră a 
fost 
mele economice, inflația și sece
siunea economică, observatorii 
remarcind că un factor impor-

soluțiilor de compromis, 
alegerilor a 

reprezentată de proble-

tant în rezultatul scrutinului l-a 
constituit actuala conjunctură e- 
conomică, mai ales îngrijorarea 
electoratului american față de 
evoluțiile în acest domeniu. 
Este în acest sens semnificativ 
mesajul de la miezul nopții de 
marți spre miercuri, al pre
ședintelui Ford: „Accept verdic
tul" alegătorilor 
ca democrații să 
portantă victorie 
declarat Ford, adăugind : „! 
datul acordat de alegători Con
gresului ii încredințează acestuia 
deplina responsabilitate pentru 
rezolvarea inflației și a efecte
lor paralizante ale acesteia a- 
supra economiei și vieții de fie
care zi a americanilor". Alegă
torii americani par cam scep
tici în privința „îndeplinirii a- 
cestei sarcini" foarte curînd ; a- 
ceasta explică și recordul de ab
senteism la urne, cea mai redusă 
participare din ultimele trei de
cade : doar 38 la sută din cei 
peste 149 milioane înscriși pe 
listele electorale au ținut să 
opteze pentru unul dintre cele 
două partide. In unele cazuri, 
interesul alegătorilor a fost sus
citat de 
cursă, în 
printre ei 
și femei.
tronaut și Gary Hart și-au adju
decat locurile de senatori în 
Ohio și Colorado ; Ella Grasso 
este prima femeie care devine 
guvernator și nu într-un stat 
oarecare ci în Connecticut, fostă 
citadelă democrată timp de 16 
ani ; Walter Washington, prima
rul Washington-ului, un negru, 
a fost reales în funcție prin vot 
universal, pentru prima dată în 
ultimii 100 ani ; tot pentru pri
ma dată in ultimul secol, un re
publican, James Edwards ocupă 
locul de guvernator al Carolinei 
de sud ; doi candidați negri au 
ieșit victorioși pentru prima

care au făcut 
obțină o im- 
eiectorală, a 

,Man-

candidațîi intrați in 
general mai tineri, 
numărîndu-se negri 

John Glenn, fost as-

dată în lupta pentru posturile 
de viceguvernatori ai statelor 
California și Colorado ; demo
cratul Hugh Carey i-a smuls 
postul de guvernator al New 
York-ului (de 16 ani deținut de 
republicani) Iui 
son, succesorul 
vicepreședintelui Nelson Rocke
feller ; pentru prima dată un 
eschimos, William Henslay a 
candidat și el pentru Congresul 
S.U.A. iar alegătorii din Mas
sachusetts nu l-au mai reales 
pe Francisc Sargent, căruia i-au 
reproșat inerția in soluționa
rea conflictelor rasiale din ulti
mele luni de la Boston. Un bi
lanț îi indică pe democrați ca 
deținători ai posturilor de gu
vernatori în 9 din cele 10 state 
americane cu populația cea mai 
mare : California, New-York, 
doar Michigan-ul revenindu-le 
republicanilor.

Alegerile au dezvăluit și am
bițiile naționale, intenția unor 
politicieni de a intra în cursa 
pentru desemnarea de către con
vențiile republicană și demo
crată a candidaților la alegerile 
prezidențiale din 1976. George 
McGovern, Thomas Eagleton, 
George Wallace, Ronald Reagen. 
Walter Mondale sînt dintre cei 
care apar mai des pe listele ob
servatorilor scenei politice a- 
mericane. Alegerile bienale o 
dată încheiate, atenția celor 
două partide va fi, după toate 
estimările, concentrată asupra 
elaborării și promovării unei le
gislații, capabile să determine o 
îmbunătățire a situației econo
mice, deoarece de poziția pe care 
o va adopta fiecare dintre cele 
două partide față de această 
problemă, va depinde, în ultimă 
instanță, orientarea electoratului 
american Ia scadența preziden
țială de peste doi ani.

Malcolm Wil- 
interimar al
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• Interviu al președintelui Consiliului Național 
Palestinian • Declarația președintelui Franței

• Turneul lui H. Kissinger
• REDUCEREA LIMITEI DE VITEZĂ la circulația auto

mobilelor pe autostrăzi la 130 kilometri pe oră reprezintă o 
măsură stabilită de guvernul francez, în scopul economisirii 
combustibilului. Totodată, s-a hotărît alocarea din fondurile 
bugetare a unor credite destinate municipalităților din Paris 
și din alte orașe ale țării în vederea îmbunătățirii și extinde
rii transportului în comun. • UN VAL DE PLOI s-a abătut 
asupra sudului Italiei, provocînd în Sicilia moartea a trei per
soane. La Catania, aeroportul Fontamarossa a fost închis. Pen
tru ajutorarea familiilor sinistrate au fost mobilizate echipele 
de salvare. Alunecările de teren au tăiat calea ferată între Ca
tania și Messina, iar stratul de noroi, înalt de peste trei metri, 
și sutele de copaci smulși din rădăcini au izolat numeroase 
sate. Ploile abundente au provocat, totodată, inundații și alu
necări de teren în împrejurimile orașului Napoli. • CA UR
MARE A UNUI URAGAN NEOBIȘNUIT DE PUTERNIC, 
în unele localități din voievodatul Lublin au fost rupte liniile 
de telecomunicații și de transport al energiei electrice. De 
șase zile, mii de oameni lucrează în condiții extrem de grele 
pentru a lichida consecințele uraganului — relatează agenția 
P.A.P. Situația este deosebit de dificilă acolo unde a crescut 
nivelul apelor. Din zece sate, au fost evacuați oamenii și in
ventarul agricol. Ploaia și vîntul puternic au provocat, de a- 
semenea, primejdia de inundații în Delta Vistulei. Pe întregul 
curs inferior al fluviului nivelul apelor se menține ridicat. In 
regiunile situate pe malul Vistulei au fost luate măsuri de 
precauție. • O ICOANĂ reprezentînd o madonă, operă a re
numitului pictor venețian din secolul al XVI-lea Lorenzo Lotto 
a fost sustrasă din biserica Giacomo de Sedrina, din apropie
rea orașului italian Bergamo. Pictată în anul 1542, lucrarea — 
avînd dimensiunile de 3,10/2,10 m este evaluată la suma de 
un miliard lire italiene. Odată cu aceasta au mai fost furate 
alte două icoane, de mai mică valoare, datînd din secolele 
al XVIII-lea și al XIX-lea. Acesta este al 54-lea furt comis 
in bisericile și mînăstirile din Italia de la începutul anului.
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• DUPĂ CONVORBIREA a- 
vută cu președintele Turciei, 
Fahri KorUtiirk, premierul de
semnat, Biilent Ecevit, a anun
țat, joi după-amiază, aminarea 
vizitei pe care urma să o între
prindă vineri. Ia Ankara, secre
tarul de stat american, Henry 
Kissinger. Reamintim că, an
terior. Biilent Ecevit a avut o 
întrevedere cu ambasadorul a- 
merican în capitala Turciei, 
William Macomber.

• ȘEFUL STATULUI HON
DURAS, Osvaldo Lopez Arel
lano, a anunțat apropiata pro
mulgare a unei legi privind a- 
plicarea reformei agrare. El a 
declarat că. în prezent, guver
nul studiază prevederile proiec
tului legislativ, parte integran
tă a „Planului național de dez
voltare", ce vizează „redistri
buirea venitului național între

clasele cele mai puțin favori
zate".

SITUAȚIE ÎNCORDATA IN 
BOLIVIA
• GUVERNUL BOLIVIAN a 

decretat starea de asediu pe 
întreg teritoriul țării — care 
presupune suspendarea tuturor 
drepturilor constituționale — ca 
urmare a declanșării unei acți
uni militare și civile în orașul 
Santa Cruz de la Sierra, avînd 
drept obiectiv răsturnarea gu
vernului generalului Hugo Ban
zer Suarez. Măsura a fost anun
țată de un purtător de cuvînt 
oficial, care a precizat că pre
ședintele țării s-a deplasat la 
locul desfășurării acțiunii anti
guvernamentale, unde rebelii au 
difuzat mesaje, informînd des
pre ocuparea unor puncte-cheie 
din localitate și împrejurimi.

sau 
în 
pe a- 
la 

le-

Intr-un interviu acordat coti
dianului libanez „The Daily 
Star", președintele Consiliului 
Național Palestinian, Khaled El 
Fahoum, a afirmat că „o con
ferință la nivel înalt, cu parti
ciparea reprezentanților Egiptu
lui, Siriei, Iordaniei și Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, va fi organizată, în cursul 
lunii noiembrie, la Cairo 
Damasc, pentru a examina 
mod detaliat implicațiile 
termen scurt ale rezoluției 
doptate de reuniunea arabă 
nivel înalt de la Rabat în
gătură cu problema palestinia
nă".

Evocînd eventualitatea formă
rii unui guvern palestinian în 
exil, el a declarat că o astfel 
de hotărîre nu poate fi luată 
decît de Consiliul Național, cea 
mai Înaltă instanță a O.E.P. .

Președintele Republicii Fran
ceze, Valery Giscard d’Estaing, 
a subliniat în ședința de mi
ercuri a guvernului, că vizita în 
Israel a ministrului afacerilor 
externe francez, Jean Sauvag- 
nargues, s-a desfășurat „într-o 
atmosferă de demnitate, liniște 
și sinceritate".

Redînd esența discuțiilor din 
cadrul ședinței Consiliului de 
Miniștri, purtătorul de cuvînt 
al guvernului, Andră Rossi, a 
precizat că Sauvagnargues a a- 
firmat că „factorul palestinian 
există și el nu poate fi negat". 
Asupra fondului problemei, el

a repetat, de asemenea, că nu 
a avut loc o „apropiere între 
pozițiile Franței și Israelului" în 
legătură cu problema Orientu
lui Apropiat, dar că, pe plan 
bilateral, „conținutul relațiilor 
dintre cele două țări rămîne 
concret".

Sosit miercuri seara la Am
man, într-o scurtă vizită oficia
lă, secretarul de stat nord-ame- 
rican, Henry Kissinger, a avut 
— în cursul dimineții de joi — 
o întrevedere cu regele Hussein 
al Iordaniei. Părțile au conferit, 
cu acest prilej, în legătură cu 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat. Totodată, Henry Kis
singer a mai avut convorbiri cu 
Zeid Rifai, prim-ministru și mi
nistru de externe al țării-gazdă.

Intr-o declarație de presă fă
cută la scurt timp după, ple
carea din Amman a secretarului 
de stat nord-american, primul 
ministru și ministrul de exter
ne iordanian, Zeid Rifai, a afir
mat că „regele Hussein i-a 
confirmat lui Henry Kissinger, 
în cursul reuniunii de joi, că 
Iordania este de acord cu toate 
rezoluțiile adoptate de Confe
rința arabă la nivel înalt de la 
Rabat". El a precizat că țara 
sa se conformează „rezoluțiilor 
de la Rabat relativ la sprijini
rea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei în responsabi
litățile sale naționale șl interna
ționale".

Totdeauna m-au atras 
„punctele fierbinți" de pe 
glob. Așa au intrat în des
tinul meu Cuba, Vietnam, 
cărora le-am dedicat cîte o 
carte. Sînt și țări și umani
tăți surprinse în momentele 
tensionale, expresive ale 
autodevenirii lor. Bate acum 
„ora Portugaliei", tărîm 
flamboyant, în plină decan
tare de sine, motiv pentru 
care mă aflu în salonul vio
let al acestui Boeing 707 al 
companiei T.A.P., un jet 
quadrimotor foarte rulat pe 
liniile internaționale. Am în 
mînă o garoafă roșie. Toți 
avem în mîini cîte o garoafă 
roșie, cu care ne întîmpina- 
seră stewardesele, la îmbar
care. E semnul nostru dis
tinctiv, e cocarda celor care 
călătoresc spre Portugalia 
revoluționară. Decolăm cu 
peste o oră întîrziere, din 
pricina unui coctail oferit pe 
aeroportul Orly-Sud de că
tre compania portugheză de 
aviație. Un vin de Porto și 
o urare de „bon travail" au 
darul să tonifice grupul con- 
gressmannilor care iese - 
cu ifos protocolar - prin 
poarta 49 și pune stăpînire 
pe două treimi din spațiul 
aeronavei. Ultima treime o 
ocupă „călători de rînd". 
Sînt scandalizați și nu ezită 
o secundă să-și arate moti
vul supărării lor : trîntesc și 
bufnesc, nu suportă să fie 
tratați cum au fost tratați, 
adică să aștepte din pricina 
țioastră, care am trîndălit pe 
Orly, stînd la bar, numai 
pentru că sîntem „oficiali", 
numai pentru că mergem la 
un congres, în virtutea că
ruia sîntem oaspeții Portu
galiei. Este inadmisibil și 
umilitor I spun „acei călători 
de rînd", admonestînd pe 
cineva nevăzut și responsa
bil. Un ochelarist scund și 
brunet, părînd a fi profeso
raș ori delegatul unei agen
ții de asigurări, vociferează, 
cu gestică multă : „Exact ca 
pe vremea fascismului I Un 
tratameinto esencialmente 
capitalisto I" Imi place exal
tarea lui, sînt îneîntat a mă 
întîlni - din prima secundă 
și în acest mod - cu protes
tatarii, cu spiritul revoluțio
nar portughez, aflat la or
dinea zilei.

Lucrurile se mai calmează, 
e ora dejunului, fetele ru
lează, sus-jos, cărucioarele 
încărcate cu de-ale gurii. 
Romeira e vinul roșu al piv
nițelor Velhas, „especial- 
mente engarrafado" (frumos 
sună acest „incarafat spe
cial" I) pentru liniile aeriene 
T.A.P. ; e un vin de masă ca
tifelat, cu tanin mult, tări
șor, pe care - paradoxal - 
îl prefer simandicosului Por
to, poate și pentru că se 
conjugă bine cu brînza Ca- 
mambert „Presidente". în
țeleg că brînzeturile au ră
mas în urma evenimentelor, 
nu mai există Presidente în 
Portugalia sau, mai exact, 
cel care există n-are nimic 
de a face cu dictatorul ră
mas zugrăvit pe brînzeturi. 
Dar asta-i altă căciulă.

A trecut o oră și jumătate 
de zbor, aeronava e pe ce
rul Spaniei, la orizont se aș
terne Atlanticul, căruia îi 
facem temenele, salutîndu-l 
din aripi, după care luăm 
sudul, evoluăm de-a lungul 
țărmurilor iui dantelate, mic- 
șorînd înălțimea treptat, 
căutînd la picioarele noastre 
un oraș numit Lisabona.

Primele impresii cu care 
mă asaltează metropola. 
Are artere largi, multicolo
re, calme, pline de energie 
și poftă de a trăi ; sînt im
presionat de arhitectura mo
dernă (tocmai pentru că vin 
dintr-o țară cu recunoscută 
arhitectură modernă), edifi
ciile sînt inundate de lumina

Lisabona șade, zice-se, pe 
șapte coline I) îneît noile li
nii arhitectonice se acordă 
de minune cu structurile de 
epocă. Aflu că există o Li- 
sabonă medievală, cartier 
ce conservă ambianțele și 
parfumul de altădată (îl voi 
căuta negreșit I) care este 
chiar celula omogenizatoare 
a ulterioarelor zone, cvar- 
taluri, arondismente, aparți- 
nînd diferitelor epoci și o- 
rientări stilistice. Lisabona 
s-a constituit ca un Babei 
armonios, cum aș numi a- 
ceastă unitate în diversitate, 
obținută pe suprafețele în- 
vălurate, în terenul acciden
tat, unde abundă culorile 
verde-ocru (verdeața alter
nează cu goliștile) și, mai 
exact, teribila vibrație între 
zonele de verdură și cele

dă, ca să regenereze viața 
trepidantă a capitalei. Por
tugalia forestieră e fidel su
gerată de Templul Verde, 
numele popular al parcului. 
Lungi păduri de olivieri foș
nesc mătăsos ; sînt la ora a- 
pogeului de rod (cel de al 
treilea) și bobițele de aba
nos cad ca o grindină la pi
cioarele măslinilor cuprinși 
de frenezia rodirii, (care se 
traduce an de an în 10 mi
lioane litri de ulei de măs
line). Pinii nu șuieră la ora 
aceasta, plîng și se roagă, 
în cel mai exact înțeles al 
expresiei, trunchiurile lor 
sînt deschise, crestate, sînt 
făcute harakiri, silite să-și 
sloboadă rășinile ; rănile lor 
albe par niște candele în 
care arde molcom seva vie
ții lor. Cînd fibra lor va îm-

Un oraș numit Lisabona
de POP SIMION

ale solurilor ardente, cu lu
turi sîngerii, mineralizate, 
sugerînd - la urma urmei - 
chiar culorile steagului por
tughez : roșu-verde, cu o ro- 
zetă emblematică de galben 
solar.

Ce știu eu despre realita
tea în care am plonjat ? A- 
proape nimic sau cu totul 
altceva decît interesează a- 
cum. Știu că a existat un 
Salazar, o dictatură exerci
tată la cataramă, o săracă 
și bogată în același timp 
tară, cu dulcile și nesfîrșite- 
le ei dominioane de „peste 
mări", cu analfabetismul ei 
care - în plină Europă - 
paraliza cam jumătate 
din populație ș.a.m.d. Mai 
știu apoi de existența 
unor Vasco da Gama și Fer
nando Magellan, marii și 
frumoșii hoinari, care mai 
aprind și azi fantezia ado
lescentină a omenirii. Știu, de 
asemenea, că a existat acel' 
„caracter turbulent, om al. 
condeiului și al spadei, na
vigator și soldat", pe nu
mele său Camoes, dulcele 
poet lusitan. Și ce mai știu 
oare ? Că Portugalia este, 
în bună măsură, țara arbo
relui de plută, a peștelui, a 
viei și vinului. Și cam atît. 
„Portugalia este, înainte de 
toate, țara turismului" afir
mă cu aplomb domnișoara 
Sidonia, care și-a luat sar
cina să-mi prezinte capitala. 
„Industria invizibilă" este 
ramura cea mai însemnată a

bătrîni, cînd nu va fi sufi
cient de dulce și de darnică, 
cînd îi vor seca rășinile, se 
va produce iremediabilul : 
pădurile de pini vor lua dru
mul Angliei, devenind ar
mătură de mină ori traver
se de cale ferată. Toate as
tea îți trec prin minte pe 
Mon Santo, majestuoasa co
coașă a Lisabonei, unde se 
roagă și plîng pinii din mi
lioane de candele și ve
ghează eucalipții un regat 
de liniște și visare. Mai ales 
eucalipții, eucalipții Lisabo
nei, grupați în lungi și fa
buloase coame verzi-afgin- 
tii, adevărați străjeri, care 
dau amplitudine și măreție 
peisajului capitalei. Numi
sem cîndva eucaliptul arbo- 
rele-cămilă, termen inexact, 
deoarece somnolența și rit
mul încetinit de viață al a- 
cestui arbore sînt doar apa
rente ; eucaliptul este, îmi 
dau seama acum, armonie, 
verticalitate, fel nezgomotos 
de a trăi și, nu în ultimul, 
rînd, balsam, adică esențe 
decantate îndelung în la
boratoarele sale secrete. E 
un arbore negrăbit, mult- 
răbdător, lipsit de orgolii 
deșarte, a cărui frumusețe 
stă înlăuntru și nu în afară. 
Adică nu în podoabe ci în 
substanță. Un silențios flu
viu de viață. Caracterele a- 
cestui arbore se regăsesc pe 
deplin, îmi place să cred, în 
felul de a fi al portughezu
lui, e (dacă vreți) imaginea

• între 5 și 7 noiembrie, la 
Bruxelles s-au desfășurat lu
crările Conferinței intitulate 
„Organizarea muncii, evoluția 
tehnicii și rolul omului". Au 
participat experți ai organis
melor guvernamentale din 
cele nouă țări ale C.E.E., re
prezentanți ai organizațiilor 
sindicale, sociologi și ergono- 
miști, cadre universitare. 
S-au dezbătut probleme ale 
adaptării muncitorului la 
condițiile in continuă schim
bare ale întreprinderilor și 
societății în ansamblul ei. u- 
nele aspecte sociale, politice, 
tehnologice și economice ale 
societății capitaliste contem
porane, chestiuni legate de 
educația și formarea profe
sională.

• LA 5 ȘI 6 NOIEMBRIE, la 
Belgrad au avut loc ședințe ale 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
conduse de președintele Iosip 
Broz Tito. Au fost examinate 
probleme actuale ale politicii 
economice a Iugoslaviei și a fost 
adoptată hotărîrea privind or
ganizarea și sfera de activitate 
a Prezidiului.

STAREA SĂNĂTĂȚII LUI R. 
NIXON SE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE

• FOSTUL PREȘEDINTE al 
Statelor Unite, Richard Nixon, 
suferă de o formă ușoară de 
pneumonie, dar lichidul din plă- 
mîni scade și starea sa genera
lă se îmbunătățește treptat, a 
declarat, la 6 noiembrie, medi
cul său personal.
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exterioară, ambientală, pu
ternica și insidioasa lumină 
iberică, necontenit vînturat- 
reverberată de oglinzile o- 
ceanului. In cîmpul de ira
diantă lumină fiecare clă
dire devine columnă de re
ferință, far. Important mi se 
pare însă că zidurile Lisa
bonei sînt inundate, în egală 
măsură, de lumina lor in
terioară, bine implantată în 
materia constructivă. Edifi
cii de mare transparență, 
respirînd orgoliu, echilibru 
și gust, spun o cantilenă în 
culori pastelate ; culorile 
sînt cele cîteva, între albul 
de cretă, cu trepte graduale 
spre galben-citron și bleu- 
ciel. Simt perfecta organici- 
tate a acestor clădiri în spa
țiul colinat al orașului (și

economiei naționale. Pe lo
cul următor se înscrie cul
tura arborelui de plută (știați 
că dezcojitul are loc - sfîn- 
tă răbdare ! - din nouă în 
nouă ani ?) și, în sfîrșit, cea 
de a treia mare industrie 
este a peștelui (gîndiți-vă la 
faimoasele „sardele portu
gheze" ori mult poftitele 
stridioare I).

Fără parcul Mon Santo, o- 
rașul Lisabona ar fi lovit de 
o teribilă uscăciune. Cei 
peste un milion și jumătate 
de locuitori ai capitalei știu 
asta, motiv pentru care suie 
pe dîmbul sacru ca la o 
Meccă de sănătate și recre
are. Arborii de aici sînt rela
tiv tineri, cam patruzeci de 
ani vîrstă, plantați pe dulci
le versante cu stil și meto-

materializată a portretului 
său psihologic și tempera
mental. E metafora care mă 
conduce spre ceea ce m-a 
impresionat în cel mai înalt 
grad în Portugalia : nimic 
exploziv și temperamental 
nu însoțesc evenimentele 
care sînt în curs, schimbările 
n-au ostentație, revoluția 
curge ca un fluviu subteran, 
ale cărui dimensiuni și adîn- 
cimi sînt, practic, necunoscu
te. Un silențios fluviu de 
viață, precum eucaliptul, 
mi-am zis, unde miraculoa
sele seve se decantează în
delung și nu sub ochiul mi
rat al curioșilor. E afirmația 
pe care o vom proba prin 
evenimente și realități în 
scrierile viitoare.
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