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PENTRU CONGRES, 
omagiu scris cu fapte pe măsura 
marilor îndemnuri comuniste

în pagina a 3-a a ziarului nostru, amplu grupaj de realizări, iniția
tive și acțiuni care ilustrează convingător, înalta responsabilitate cu 
care tînăra generație întîmpină în aceste zile, apropiata deschidere 
a marelui forum al comuniștilor. Intr-o voință unanimă, dînd glas 
sentimentelor de adîncă recunoștință față de înțeleaptă politică a 
partidului nostru, tinerii muncitori, elevi și pionieri, raportează cu 
îndreptățită mîndrie prinosul muncii lor la propășirea patriei iubite 

pe drumul socialismului și comunismului.

școlara

TEZELE

VERIFICARE 
LA 
ÎNVĂȚĂTURĂ

0 PRIMA

Actualitatea

PASIUNE, ANGAJARE
RESPONSABILITATE COMUNISTA

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

TURNU MĂGURELE

Se apropie cu pași vertigî- 
noși ora tezelor trimestriale. 
Prima verificare a cit și cum 
au învățat elevii în etapa 
întîi de școală. Săptămînile 
de sinteză care preced eveni
mentul — atît de obișnuit in 
lumea școlii — sînt săptă- 
mîni în care eforturile elevi
lor, ca și ale profesorilor, 
devin și trebuie să devină 
mai intense și stăruitoare. 
Opinia care se creează în 
clase, favorizantă învățăturii 
serioase, a dirzeniei am spu
ne, este hotăritoare în acea
stă perioadă. Factorul sti- 
n._l al opiniei nu ține 
uneori atit de profesori, 
cu ue moaul în care acțio
nează organizația U.T.C. a 
clasei. Plenara comună a C.C. 
ai U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. a dezbătut cu in
sistență acest aspect, reafir- 
mindu-se sarcina primordială 
a elevilor și, implicit, a or
ganizației U.T.C. de a face 
din învățătură obiectivul 
fundamental al activității 
politico-educative.

Atenția uteciștilor elevi 
trebuie reținută constant a- 
supra angajamentului cu 
care ei înșiși au debutat in 
noul an școlar, de a face din 
învățătură un mod de mani
festare a aptitudinii revolu
ționare. E limpede că inter
venția organizației U.T.C. nu 
este gindită ca o cicăleală 
măruntă, ci ca acțiune edu
cativă pentru ridicarea con
științei fiecărui elev pină la 
gradul de înțelegere a obli
gației de a învăța ca înda
torire esențială.

Să nu amînăm discuția a- 
nalitică despre comporta
mentul elevilor ca elevi — 
cum au invățat trei luni din 
anul școlar — pentru începu
tul trimestrului al doilea, 
chiar și cînd sînt clare situa
țiile statistice : ciți promo
vați, cîți corijenți, ciți elevi 
cu note peste opt etc. Acest 
gen de analiză este, de re
gulă, constatativ, fără putere 
operațională. Organizația 
U.T.C., ca factor dinamizator 
al Învățăturii, nu se poate 
mulțumi să înregistreze note, 
situații pentru concluzii fi
nale ; ea trebuie să inter
vină pentru obținerea celor 
mai bune rezultate din care 
se pot desprinde și cele mai 
concludente învățăminte. Lu
crează eficient acele organi
zații U.T.C. de clasă care, pe 
loc, operativ, pun în dezba
terea colectivului ce s-a în
tâmplat in clasă intr-o zi, 
într-o săptămînă, intervin in
cisiv și decisiv pentru reme
dierea unor carențe. Stă 
în competența organizației 
U.T.C. ca, prin reprezen
tantul său în consiliul profe
soral și prin colaborarea cu 
tovarășii diriginți, să deter
mine, cînd este nevoie, or
ganizarea unor ore de me
ditații și consultații, pentru 
a sprijini elevii aflați în di
ficultate la învățătură. Tot in 
atribuțiile organizației ințră 
preocuparea de a crea în cla
se, în școală un climat pro
pice efortului susținut la în
vățătură. A realiza gazete de 
perete în clase, pe școală, 
gazetă satirică, a folosi sta
ția de radioficare a școlii, a 
afișa panouri ale fruntașilor, 
mici expoziții metodologice 
privind învățătura, lozinci 
mobilizatoare, a te interesa 
cum este folosită biblioteca, 
cum este ea gospodărită ca 
să ofere elevilor cele trebuin
cioase. a rezolva ca în școală 
să existe un spațiu unde e- 
levii să poată pregăti lecții
le în colectiv cînd simt 
voia să se consulte între 
— toate aceste aspecte 
parte dintr-o experiență 
rificată în activitatea de 
ganizație și este recomanda
bil ca ele să fie peste tot 
prezente.

învățătura trebuie să de
vină pentru fiecare organiza
ție a clasei primul obiectiv 
de acțiune.

Se apropie tezele și ele 
trebuie să însumeze cele mai 
bune rezultate. Să fie primul 
semn că anul școlar 1974— 
1975 va fi și anul celor mai 
bune rezultate la învățătură, 
așa cum s-a afirmat, ca un 
angajament, Ia începutul a- 
nului școlar.

LUCREȚIA LUSTIG

Cîte tone de „grîu44
rodesc instalațiile?

Peste o sută de hectare de pămint, cîndva 
arabil, „plantate" cu instalații ‘producătoare de 
îngrășăminte chimice. în acest spațiu, restrîns 
totuși, încap patru combinate într-unul singur : 
secția azot I, de mărimea Combinatului de la 
Tg. Mureș, secția NPK I egală cu Combinatul 
de Ia Valea Călugărească, secția NPK II identică 
aproape cu Combinatul de la Arad și secția azot II 
de amploarea și complexitatea Combinatului de la 
Slobozia. Zi și noapte într-un rulaj continuu, 
5 000 de oameni adunați aici de prin Cîmpia 
Teleormanului și de mai departe, muncesc pe 
aceste o sută de hectare. Aproape toți provin din 
familii de țărani și se poate spune că, de fapt, 
tot grîu sau porumb, sfeclă

BUCURIILE DISPECERULUI
SERVICIU

de zahăr sau cartofi

DE

serîn cabina dispecerului .de 
viciu Oprea Busuioc, e liniște și 
bună dispoziție pentru că tele
foanele tac de mai multe zile. 
„Instalațiile merg „ceas elve
țian, nu alta", cum îi place să 
spună. Trec zile întregi și ni
meni nu mă întreabă 
îneît îi sun eu. îi întreb de una, 
de alta, să văd cum 
„Fără probleme" mi se răspun
de și mă bucur că, într-adevăr 
n-au nevoie de mine". Curînd 
aveam să ne convingem că bu
curiile dispecerului de serviciu 
mulțumirea lui, sînt proprii o 
peratorilor chimiști de la mai 
toate instalațiile.

...„Producem nitrocalcar cu

nimic,

merg

„cultivă" ca și părinții lor. Alita doar că părinții 
lor sînt cooperatori, iar ei au devenit operatori 
chimiști. Pentru că, după cum ne asigură și 
ing. Iacob Felea, directorul tehnic al combina
tului, „un kilogram de îngrășăminte chimice, în 
condiții de folosire corectă, aduce un spor de cel 
puțin 4 kg cereale". Cite tone de grîu „rodesc", 
deci, instalațiile ? Ce înseamnă, convertită în 
grîu strădania muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor de aici de a le menține în permanență 
la parametrii optimi de funcționare ?

Combinatul produce în prezent, ne spune Ion 
Răducu, secretarul comitetului de partid, peste 
3 400 tone de îngrășăminte chimice pe zi. Altfel 

. spus, instalațiile de pe cele 100 de hectare rodesc 
zilnic 17 000 tone de „grîu".

întreaga capacitate, ne spune 
maistrul Vasile Martin de la 
„amoniu II". Pînă acum avem 
o depășire de 15 000 de tone".

...„Cînd instalația „uree 11“ 
merge foarte bine, înseamnă că 
toate celelalte care ne asigură 
materia primă funcționează la 
parametrii, ne spune ing. Liviu 
Dan, șef de secție pe schimb. 
Pină acum am realizat în plus 
>500 tone..."

...La „amoniac II" consemnăm 
o depășire de peste 6 300 tone 
amoniac...

Un calcul simplu arată că nu
mai pe seama depășirilor înre
gistrate la aceste instalații — 
peste 30 000 de tone de îngră
șăminte chimice — se va putea 
realiza un spor de 120 mii tone 
de grîu.

SE APROPIE ORA ZERO...

pentru repara- 
unei

— Pregătirile 
ția capitală a 
tehnologice durează la noi 
an și chiar mai mult — 
ne ing. Gheorghe Nițu, 
secției mecanice. încep imediat 
după terminarea celei prece
dente. Atunci se fixează întreg 
planul de bătaie, se întocmesc 
listele cu materialele, piesele 
de schimb, utilajele, sculele, 
dispozitivele și forța de muncă 
necesare pentru reparația din 
anul viitor. Din acest moment 
începe numărătoarea inversă.

instalații 
un 

ne spu- 
șeful

IUSTIN MORARU

(Continuare in pag. o IIl-a)

ȚARA: dimineața, în goana mașinii, Țara Oa
șului vine spre călător ca un tărîm de poveste. 
Lumina zilei de toamnă, filtrată prin ceața subțire 
ce coboară peste pămînturi, întărește senzația de 
fantastic. Peisajul este de vis. La orizont se dis
ting contururi albastre de dealuri și munți. Din loc 
în loc, căpițele de fîn, negre, punctează ogoarele. 
Sînt ca niște siluete omenești fixate sub cerul al
buriu coborît parcă mai jos și strivindu-te. Apoi, 
liniștea. Liniștea, ca o apă grea și nemișcată, întă
rește și mai mult impresia de altă lume.

Ieri, platforma industrială 
din Rm. Vîlcea a cunoscut 
din nou freamătul specific 
unor evenimente deosebite, 
acea tensiune de muncă cu 
care ne-a obișnuit această 
perioadă premergătoare celui 
de-al XI-lea Congres al 
partidului. După ce benefi
ciarul a preluat primele trei 
grupuri de forjă, a fost ela
borată șarja nr. 1 a noii în
treprinderi de utilaj chimic 
și forjă, cea mai mare uni
tate de acest gen din țară. 
Acest eveniment, consemnat

Colectivul exploatării 
niere Filipeștii de Pădure, u- 
nitate care și-a îndeplinit cu 
aproape un trimestru mai 
devreme sarcinile pe anii 
1971—1974, a livrat termocen
tralelor ultimele cantități de 
lignit prevăzute în angaja
mentul asumat pe anul în

cu aproape 14 luni mai 
vreme față de termenul 
bilit prin planul de stat, 
consecința organizării supe
rioare a muncii pe șantier, a 
pasiunii și dăruirii construc
torilor. Această nouă izbîndă 
se înscrie într-un șir mai 
larg de succese cu care con
structorii, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii vîlceni în
tîmpină apropiatul Congres 
al partidului.

DORU MOTOC

curs. Se apreciază că, 
cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, mine
rii care lucrează în această 
exploatare vor extrage peste 
plan, 60 000 tone cărbune 
energetic, cantitate de 3 ori 
superioară celei consemnate 
în angajamentul asumat ini
țial.

Precizie fi îndemînare — calități ce definesc activitatea colectivului 
— Craiovade la I.M.M.R.

Foto : O. PLECAN

SEMANA TUL CENTRA
Bătălia pentru ultimele

sute de hectare

OȘENII

In pagina a 2-aIndustria — subiectul cel

OAMENII:
în Negrești-Oaș. în stin

gă șoselei, cum vii dinspre Satu 
Mare, se ridică, maiestuoasă, clă
direa modernă a întreprinderii 
„Integrata de in și cînepă". Apoi 
vine orașul. Oșenii spun că 
există două capitale: Bucureștiul 
capitala României, și Negrești- 
Oaș, capitala Țării Oașului. O 
spun cu o bucurie neascunsă și 
îți mai spun că, cu ani în urmă, 
erau „într-o stare de înapoiere", 
ceea ce sună 
lor limbă. Ei vorbeau atunci de 
lipsa școlilor, de lipsa, de lucru, 
de țapinari — singura meserie 
cit de cît rentabilă — și de de
sele plecări ale zecilor de fa
milii către alte locuri din țară 
unde munceau toată vara. Vre
murile acelea oșenii nu le uită. 
Nu se pot uita ! Cum nu pot

CLUJ. Ploile și zăpezile 
căzute în ultimul timp pe te
renurile agricole ale județului 
Cluj au împiedicat accesul trac
toarelor pentru efectuarea lucră
rilor de însămînțări. De două zi
le însă mecanizatorii au început 
din nou să efectueze arături 
pentru însămînțări, discuiri și 
semănat. Avînd în vedere că 
pe multe suprafețe care urmea
ză a fi însămînțate cu grîu (a- 
proape 12 000 de hectare) se află 
încă porumb, organizațiile de 
partid și U.T.C. au mobilizat 
toate forțele comunei, elevii și 
muncitorii de la orașe în ve
derea eliberării 
nurilor. Numai 
la IAS Poiana, 
400 de elevi și 
dactice de la Liceul din Cîmpia 
Turzii, s-a recoltat și transpor
tat porumbul de pe o suprafață 
de aproape 15 hectare. La co
operativa agricolă din Suatu nu
mărul celor ieșiți în cîmp tot în 
aceeași zi a depășit cifra de 500. 
Asemenea acțiuni au fost între
prinse în mai toate unitățile a- 
gricole unde mai sînt supra
fețe însemnate ce urmează a 
fi însămînțate cu grîu.

grabnice a tere- 
într-o duminică 
cu sprijinul a 
al cadrelor di-

în ziua raidului nostru, la co
operativa agricolă de producție 
din Baciu, erau prezenți la cu
lesul porumbului, la încărcat și 
transportat, peste o sută de oa
meni. Nu au lipsit nici contabilii 
de la CAP, precum și cei de la 
consiliul popular comunal în 
frunte cu tovarășul loan Otveș, 
președintele consiliului. Cele 30 
de atelaje cărau porumbul la 
drumul de acces, de unde auto
camioanele cooperativei agricole 
precum și ale altor instituții 
transportau mai departe porum
bul în bazele de recepție.

— De trei zile ne-am 
sediul în cîmp — ne 
președintele consiliului, 
cit ploile și chiar ninsorile pot 
îngreuna și mai mult lucrările 
în cîmp, am mobilizat toate for
țele umane și mecanice existen
te pentru încheierea grabnică a 
însămînțării griului, recoltării 
porumbului.

Pe terenul eliberat de porumb 
mecanizatorii Emil Ciorbe, loan 
Buta, loan Mencu, Vasile Cri-

mutat 
spunea 
Intru-

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a lll-a)

ciudat în neaoșa

TEODOR POGOCEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

r

LITATEA
SCOLII
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Nu voi crede niciodată că 
omul epimethean al speran
ței este alternativa optimistă 
pentru durerea curajului pe 
care l-a investit Promcteu 
in trebuințele omului. După 
cum nu cred că ordinatorul 
este replica modernă a Pithyei 
din Delfi, înlocuind bolboro
seala cuvintelor enigmatice 
ale acesteia cu programul ri
guros al benzilor perforate. 
Sînt teme pe care ni le pro-

ÎNSEMNĂRI
de ACULIN CAZACU

o carte apărută în occi- 
O carte șocantă, cu

pune 
dent, 
titlu șocant, a lui Ivan II- 
lich .. .
cietății" — și care îndeamnă 
la reflecție asupra destinelor 
invățămintului intr-un uni
vers care ar fi filtrat de un 
„spectru instituțional", în 
fața căruia — neavînd pu
tința alegerii — avem doar 
neputința consumului dirijat

„Dcșcolarizarea so-

(Continuare în pag. a V-a)

INUTILA HIBERNARE!

mai scump al oșenilor. De la 

războaiele de țesut din lemn 

de stejar, la războaiele auto

matizate. Un drum de cîțiva 

ani, un salt spectaculos cu 

profunde transformări sociale 

fi economice.

• La rubrica

CETĂȚENEȘTI:

- Comitetul de cămin

— principalul orga

nizator al activității

• O.N.U.: România acționează pentru 
crearea de zone denuclearizate

Pe agenda O.S.A. : ridicarea sancțiu
nilor impuse Cubei

)

• ȘCOALA:

Consiliul profesoral

Campania electorală în Grecia 
diplomatică în Orientul Apropiat

— De toate sau nimic
• Intensă activitate diplomatică în Orientul Apropiat
• Continuă lucrările Conferinței Mondiale a Alimentației în atelierele școlare

ATENTIE,
PUNEȚI STOP

9

FALSELOR VALORI!
ÎN PAGINA A II-A, un articol despre viata culturală 

a tineretului în orașul Roșiorii de Vede, și despre cîte 
s-ar mai cuveni înfăptuite, ca și la cîte ar fi de renun
țat pentru a merita într-adevăr această denumire, de 
autentică și reală viață culturală.

O scrisoare sosită la redacție, purtînd 
semnătura unui bătrîn profesor, îmi stăruie 
de mai multă vreme în minte. Salutînd o 
rubrică a ziarului nostru, destinată popu
larizării marilor idei tehnice românești, 
dascălul care ne scrie se arată, totodată, 
destul de tare mîhnit pentru faptul că, în 
ciuda unei impresii aproape generale, pro
paganda tehnică, și în special propaganda 
valorilor tehnice românești, se desfășoară 
necorespunzător în rîndul acelora care, 
fiind tineri, constituie rezervorul potențial 
al celor ce pot deveni inovatorii, inventa
torii, descoperitorii de mîine.

Din mai multe puncte de vedere, faptul 
mi se pare demn de luat în seamă.

Mai întîi, fiindcă în această eră a valo
rificării ideilor ta un preț chiar mai bun 
decît aurul pur, ne facem un imens de- 
serviciu. Apoi, fiindcă vorbind puțin, popu
larized la scară redusă ceea ce sîntem noilarizînd la scară redusă ceea ce 
înșine în stare să facem, 
mecanismul stimulării prin 
simpatia fată de marile per
formanțe funcționează neco
respunzător, reacția fiind, de
sigur, pe măsură, adică tot 
la dimensiuni mici. Și, în sfîrșit, fiindcă ni 
se întâmplă ca prin această tăcere în le
gătură cu noi înșine să ne punem în sta
re defavorizantă față de restul lumii și să 
continuăm, astfel, desigur fără voie, dar nu 
mai puțin real pentru unele cazuri de ti
neri, starea aceea idioată de inși rămași 
cu gura căscată în fața unei nebuloase 
numite „străinătatea".

Desigur, trebuie să fim foarte atenți la 
ceea ce se întâmplă în afara granițelor. 
Este absolută nevoie să procedăm așa, iar 
popularizarea a ceea ce fac alții bun, nu 
numai că nu trebuie să se reducă, ci dim
potrivă. Noi trebuie să fim racordați per
manent la mecanismul gînditor al ’ lumii. 
Dar asta nu înseamnă să rămînem noi în-

șine pasivi. Laudă, spre pildă, tuturor celor 
ce au reacționat în atît de variate chipuri 
ta acuta întrebare : cum rezolvăm proble
ma energiei ? Dar noi ? Pe la noi ce s-o 
fi întîmplînd ? Pe la noi n-o fi existînd 
nici o minte în stare să se gîndească la 
cărbune, la abur, la electricitate, la apă 
sau alcool ? Șe încearcă ceva ? Cine ? 
Unde ? în ce direcție ? Se pun speranțe 
doar în laboratoare ultraspecializate ? Ul
tima nădejde în motorul cu apă și alcool 
a apărut într-un... garaj, la francezi ! Dar 
acesta este un singur exemplu. După ab
sența efervescentului schimb de idei teh
nice, la obiect, cercetătorii noștri par a se 
afla într-o stare de hibernare. Să fie, oare, 
fertilă o asemenea imagine prezentată ti
neretului ?

în fața unor asemenea întrebări, deobicei 
degetul arătător se întinde spre ziarist. De 
ce nu caută el ? De ce nu scrie el ? Și, I of r rx Ki t X ma X «. . — X ? _ X L y.

Eugen Florescu

într-o bună măsură întrebă
rile sînt justificate. Ziaris
tul trebuie să facă mai 
mult. Dar omul de știință, 
întreb, ta rîndu-mi ? în ultimii 
zece ani (lucrînd la un ziar de ti- 
mi s-a întâmplat să aud că a 
cineva telefon și a spus : „lată,

neret I) nu
dat o dată , _ ,___ „___ ,
despre cutare realizare, despre cutare spe
cialist merită șă scrieți, să afle tinerii, poate------- --- — ~ — , | - 
procedează și ei la fel...". Dar comisiile de 
propagandă tehnică ațe atîtor organisme și 
institute tehnice ce-or fi făcînd ?

Aș vrea să ne convingem că prin pro
pagandă în favoarea inovației și desco
peririi tehnice nu trebuie să înțelegem 
numai difuzarea de scheme tehnice, ci în 
primul rînd crearea - prin mass-media - 
a acelei stări de emulație care să-l îndrepte 
pe tînăr spre creație.

Să ne întindem, reciproc, mîna și să re
zolvăm împreună o problemă de atâta im
portanță pentru noi toți !

J
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CUM NE GOSPODĂRIM 
PROPRIA CASĂ:

COMITETUL DE CĂMIN -
principalul organizator

al activității
Este îndeobște cunoscut că 

orice activitate colectivă are și 
trebuie să aibă un centru coor
donator, care să confere întregii 
acțiuni unitate și eficiență. Cu 
atît mai mult cu cî.t colectivul 
se menține intr-un cadru comun 
de muncă și viață, in cea mai 
mare parte a timpului, cum este 
cazul celor care locuiesc în că
minele muncitorești pentru ti
neret. Rolul unui asemenea or
ganism de echilibru și stimul il 
are comitetul de cămin. Prin 
componența și atribuțiile sale, 
el este investit cu autoritatea 
organizării activității politico- 
educative. social-gospodărești. 
cultural-sportive, a soluționării 
unor cazuri de abatere de la 
normele de conviețuire etc. De 
modul în care cei 9—15 membri 
ai săi își îndeplinesc atribuțiile, 
depinde întreaga atmosferă ce 
se creează în cămin, raporturile 
ca se stabilesc între locatari, în
tre aceștia și ceilalți factori res
ponsabili.

La prima vedere nu s-ar spu
ne despre comitetul de cămin al 
CESAROM că nu și-a manifes
tat prezența în viața celor 300 
locatari. Blocul de pe strada 
Valea Cascadelor, nr. 18, ni se 
înfățișează in mijlocul unui pei
saj de verdeață, amenajat de 
tineri prin muncă voluntar pa
triotică. în interior, plăcile de 
faianță, divers colorate, aduc 
aceeași atmosferă de plăcută in
timitate. întreprinderea, se 
vede, a depus tot interesul pen-

sabilitate este Nicolae Anghel. 
în ciuda simpatiei de care a- 
cesta se bucură in rindul cole
gilor de muncă, aici, autoritatea 
sa nu se face deloc simțită. Nici 
a sa. nici a celorlalți membri ai 
comitetului de cămin, care sini 
ceilalți membri n-am putut 
afla nici de la președinte. El 
însuși nu-și mai amintește cînd 
a avut loc ultima ședință de că
min, a comitetului........în mai
sau în iunie". în acest caz, să 
ne mai întrebăm cum a acționat 
comitetul de cămin ? Oare nu 
se face vinovat, prin atitudinea 
sa pasivă și de săvirșirea aba
terilor de la normele de convie
țuire a unor tineri ? Sigur, cei 
in cauză au fost sancționați de 
conducerea administrativă a în
treprinderii. dar cel dinții obli
gat să intervină — acțiunea sa 
preventivă nu s-a manifestat — 
și după aceea să supună dezba
terii colective era comitetul de 
cămin. Dar respectivul organism 
— și așa fracționat — iși des
fășoară activitatea numai cinci 
este solicitat, propria inițiativă 
fiind lăsată în seama altor fac
tori responsabili. (Mai mult pe 
linie administrativă). Cei vizați 
se scuzau prin lipsă de expe
riență, căminul funcționînd abia 
de un an de zile. Dar însuși se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, tovarășa ingineră 
Claudia Nedelcu, dispune de ex

periența celor cinci ani de că
min in perioada studenției, cînd 
a îndeplinit chiar ea o aseme
nea funcție in cadrul comitetu
lui respectiv. Dar prezența ei 
in căminul tineretului este la 
fel de pasageră. Tovarășul Cor
nel Lăcătușu, secretar al comi
tetului U.T.C. al sectorului 7, a- 
precia că amintitul comitet de 
la căminul CESAROM „tot mai 
face cite ceva". Dar administra
rea, gospodărirea și activitatea 
complexă ce se impune desfă
șurată aici, ca verigă a unui 
larg proces educativ al tinerei 
generații de muncitori, nu se 
poate rezuma doar la „cîte 
ceva". Un asemenea organism 
educativ, cum este comitetul de 
cămin, trebuie să mențină per
manent legătura tinerilor loca
tari cu organizația U.T.C., cu 
ceilalți factori responsabili, cu 
tot ceea ce se cheamă — în pri
mul rînd — educație cetățeneas
că. Căminul muncitoresc este 
un univers intim al tinerilor ne- 
familiști, strîns permanent de 
colectivul de producție respec
tiv. Pentru aceasta, comitetul 
de conducere al căminului tre
buie să rămînă un formator al 
celor mai viguroase trăsături 
caracteristice clasei noastre 
muncitoare.

V. RAVESCU

NOI MIJLOACE 
DE

ÎNVĂȚĂMÎNT
în unitățile învățămîntului 

preșcolar, general obligatoriu, 
liceal și tehnic-profesional a 
fost difuzat planul de aprovi
zionare cu mijloace de învăță- 
mînt Pe anul 1975, în vederea 
întocmirii de comenzi către în
treprinderile producătoare. Ast
fel în anul viitor, deci peste 
numai cîteva luni, școlile vor 
ti dotate, prin Oficiul central 
pentru mijloace de învățămînt. 
cu noi truse și aparate pentru 
fizică, chimie, biologie. mate
matică. orientare școlară și pro
fesională. cu mijloace audio
vizuale (echipament tehnic co
respunzător. diapozitive, dia- 
filme. discuri și nu mai puțin 
de 187 filme didactice alb- 
negru și color), modele, prepa
rate și colecții biologice. între 
care noi preparate microscopice, 
planșe țn relief și incluziuni în 
masă plastică, material grafic 
pentru științe sociale, geografie 
și limbi moderne, piese de 
schimb pentru diverse aparate, 
mijloace de învățămînt pentru 
grădinițe.

Acestea din urmă, reprezen- 
tate prin 54 de materiale, mul
te dintre ele fiind produse noi. 
vor îmbogăți zestrea grădinițe
lor cu jocuri didactice, jocuri 
de creație, mijloace audio-vi- 
zuale. materiale grafice etc.

întreprinderile care vor pro
duce în 1975 mijloace de învă- 
țămînt sînt în număr de 30, 
printre ele aflîndu-se și Insti
tutul pedagogic din Oradea, de 
altfel, unica instituție de învă- 
țămînt care s-a orientat, în 
munca din atelierele proprii, 
către o producție destinată și 
altor instituții școlare. Această 
inițiativă n-ar putea constitui 
un exemplu și pentru alte co
lective. atît din învățămintul 
superior, cit și din cel liceal ?

H. DRAGOMIR

tru a crea ambianța de familie 
în căminul tinerilor muncitori. 
Cindva, acest imobil a făcut o- 
biectul unei emisiuni televizate, 
fiind arătat drept exemplu de 
bună gospodărire și intensă ac
tivitate cultural-educativă. A- 
cum însă... Camerele nu mai 
arată a fi zilnic curățate, gru
purile sanitare sint incomplete, 
apa caldă nu s-a mai distribuit 
din vară, lenjeria de pat se 
schimbă, după mărturisirea tine, 
rilor — o dată la 3—4 săptâmini. 
Oficiile pentru gătit minute au 
fost ocupate, sălile de lectură 
eliberate complet, televizorul a 
rămas in magazie etc. Activită
țile organizate aici pot fi nu
mărate pe degetele unei singure 
mîini.

Cum era firesc, am solicitat 
explicații celui mai apropiat și 
principalului organism respon
sabil — comitetul de cămin. în
cercăm să-l găsim pe președinte. 
Tînărul Tudor Munteanu se o- 
feră să ne ajute. Deschide la 
biroul administratorului și tele
fonează după Virgil Miu. „Știți, 
noi îl mai ajutăm pe tovarășul 
administrator ; acum e in con
cediu. Ne-a lăsat nouă în grijă 
totul". Dar Virgil Miu, pe care 
mai mulți tineri ni-1 indicaseră 
ca fiind președintele comitetu
lui de cămin, ne lămurește că 
cel investit cu această respon-

Căminul pentru nefamilisti de la I.A.S. Urleasca —Brăila, dat recent în folosință. 
Foto : V. RANGA

Roșiorii de Vede s-au trezit la 
viată nu cu mulți ani in urmă, 
ca multe dintre micile noastre 
orașe de provincie. (Are acum 
peste 25 000 de locuitori, dintre 
care cel puțin jumătate sînt ti
neri ; numai organizația U.T.C. 
din oraș numără peste 9 000 de 
membri). Avind în față și solu- 
ționind totodată o serie de 
probleme. Dintre acestea, une
le se referă strict la viața și 
activitatea tineretului, fără a- 
portul căruia nu ne putem ima
gina dezvoltarea actuală a ora
șului (de pildă, la cel mai mare 
obiectiv industrial, întreprinde
rea textilă „Teleormanul", două 
treimi din forța de muncă o 
constituie tinerii). Asemenea 
probleme sînt adîncite și de 
transplantarea dintr-un mediu 
în altul (fenomenul rapid al ur
banizării). De aceea, aici nu 
trebuie să fii surprins dacă în- 
tr-o pauză la una din serile de 
dans se prelucrează Decretul 153 
privind infracțiunile, sau Legea 
23 privind conduita în societate. 
Multe se fac „din mers", ba iată 
că' unele, — ar fi de dorit să fie 
cît mai puține — se realizează 
(!) „din dans". Cu totul altceva 
înseamnă însă activitatea e- 
ficace desfășurată de „Sfatul 
omeniei", compus dintr-o comi
sie mixtă a cărei menire este 
de a îndrepta către muncă, că
tre o activitate utilă societății 
pe tinerii încă neincadrati. La 
casa de cultură se țin prelegeri 
pe teme ale eticii și echității 
socialiste, procese publice care, 
de regulă, vizează combaterea 
infracțiunilor. Menționăm aceste 
lucruri pentru a ne face o idee 
despre problemele multiple, 
complexe ale educatorilor, acti
viștilor, pedagogilor și, nu în 
ultimul rînd, ale masei de tineri 
care trăiesc și muncesc în acest 
oraș. Tocmai de aceea trebuie sâ 
observăm, din capul locului, că 
nu o singură dată, între carac
terul unor prelegeri și conferin
țe care se tin la casa de cultură 
și chipul concret al realității 
există un paralelism (de ton, de 
stil, de conținut) care va conti
nua să se desfășoare nestinghe
rit la infinit dacă nu se iau mă
surile necesare.

Viața culturală a orașului a 
trebuit creată pe un sol fără o 
veritabilă tradiție. Dar este tot 
atît de limpede că eforturile in 
această direcție au fost și sînt 
încă sporadice, mult mai firave 
decît in alte domenii ale vieții. 
Deocamdată, casa de cultură în
seamnă aici cele două odăi mai 
mari ale fostului „Palat Albina", 
și el în demolare. Pentru circa 
12 000 de tineri este, s-o recu
noaștem, cam puțin. Este însă 
și mai puțin dacă avem în ve
dere că tineretul nu are acces 
aici decît in anumite zile (joi 
și sîmbătă), palatul găzduind în 
rest foarte multe ședințe de 
lucru ale diverselor organe, or
ganisme ori comitete. Și, in fi
ne, chiar în aceste condiții folo
sirea spațiului și timpului „cul
tural" este necorespunzătoare. 
Teatru de amatori se joacă pe 
Scene improvizate (la Casa pio
nierului ori în vechiul cinema
tograf „Carpați" prin suspenda
rea proiecțiilor), însă nu din a- 
ceastă cauză există în oraș o 
singură echipă de teatru de a- 
matori ! Nu din această cauză 
„viața teatrală" a orașului se 
reduce la vizionarea de către ti
neri, chiar și de cîte trei-patru 
ori. a singurei piese „în reper
toriu" : Ghitara D’amore (res
pectăm litera afișului !) de 
Gheorghe Vlad, montată de ar
tiști amatori (pentru că a și fost 
„special" creată pentru ei). 
Piesă în care se demonstrea
ză că o fiică de ministru 
poate urma facultatea de a- 
gronomie și chiar — culmea ! 
— să se prezinte la post într-un 
sat uitat de dumnezeu, ca să nu 
mai vorbim de impulsurile sale 
afective extrem de democratice: 
dragostea sinceră, pură pentru 
un zootehnist divorțat (exact 
cînd trebuia !). La mediocritatea 
lucrării, la mesajul ei destul de 
„colateral" și căznit, la replicile 
licențioase (echivalente, se vede 
treaba, limbajului popular, frust 
și sănătos, lipsit de ipocrite pu
dori). ca și la grotestul unor si
tuații accentuate la montaj și 
de interpretarea, totuși, a unor 
amatori, la toate acestea adău
gați cuvintele-program din fi
nal : „Dar să nu uităm oame
nii..." și veți avea imaginea u-

nei piese cel puțin neinspirate. 
Deci nu condițiile materiale pro
pun asemenea „valori" în rîndul 
cărora ar mai trebui să cităm 
și șușanelele diverselor teatre 
din provincie. Ci alt gen de 
„condiții". Fiindcă, de asemenea, 
nu lipsa unei impozante — și fi
rește, odată și odată, necesară 
și ea ! — galerii de artă a per
mis organizarea expoziției de 
pictură (cu vînzare) a lui V. 
Stupariu (?) și nu a unui alt 
pictor. Ca să nu mai spun că, 
deși dotate cît de cit optim, cele 
cîteva cluburi muncitorești au 
o activitate stereotipă, formală, 
la limita minimei rezistențe 
(împrumutatul unei cărți, parti
ciparea la cite o informare poli
tică ori la citirea unei recenzii, 
citeva repetiții, televizor, șah). 
„Stă în puterea noastră, ne spu
nea tovarășa Cazacu Matilda, 
secretară a organizației P.C.R. 
de la întreprinderea textilă „Te
leormanul", să facem mai mult 
pentru educația tineretului. A- 
vem în întreprindere tineri foar
te talentat! care mai mult se 
autoinstruiesc. învață cîntecele 
favorite ascultind o placă de 
mai multe ori, notîndu-și apoi 
versurile In carnețele. Cit des
pre muzică... O deprind după 
ureche ! Unii ar dori să joace 
teatru. Sau să studieze limbi

care Insă nimeni n-a putut 
să-mi ofere alte informații de- 
cit că sînt „de la București". 
Textele acestea, adoptate prin 
ajustări și înlocuiri de nume, 
pentru a corespunde realităților 
locale, ar putea fi însă alcătuite 
de către membrii cenaclului li
terar „Gala Galaction". Este o 
idee mai mult decit simplă. De 
altfel, multe dintre ideile cu 
posibilități de a fi transpuse în 
practică, în vederea îmbunătă
țirii activității culturale, par a 
sta la îndemina tuturor. Nu sînt 
surprinse pentru că, și aici ne 
ciocnim de o ciudată mentali
tate, totul trebuie să vină de 
undeva din afară, de preferință 
de la București. Mai toți res
ponsabilii culturali se plîng de 
lipsa unor instructori calificați, 
de navetiști, de așezare geogra
fică, de obtuzitatea unora „știți 
dv. care", de tot ce vrem, numai 
de ei înșiși nu. Pe de altă parte: 
in tot ce am citat pînă aici, ca
drele didactice, profesorii, învă
țătorii, ca și în general oamenii 
cu studii superioare, așadar in- 
struiți, au un rol foarte „activ"

A TENȚIE, 
PUNEȚI 

STOP 
FALSELOR 

VALORI! 
însemnări despre viața culturală din Roșiorii de Vede

străine. Alții să învețe a dansa, 
ca să enumăr numai cîteva din
tre preferințele lor și totodată o 
parte din acțiunile menite a le 
îmbogăți orizontul spiritual. 
Trebuie să le oferim însă lucruri 
de certă valoare, să-i informăm 
mai exact și perseverent asupra 
fenomenelor majore ale cultu
rii noastre ; trebuie să dezvol
tăm, să șlefuim realele aptitu
dini ale multora dintre tinerii 
întreprinderii noastre. Acestea 
mi se par a fi dintre sarcinile 
importante ale organizației 
U.T.C., ale noului birou al orga
nizației, pe care ne propunem 
a-1 sprijini concret în acțiunile 
sale". Iată deci că rudimenta- 
rismul multor forme ale activi
tății culturale din cluburile în
treprinderilor, ca și acela ce a 
pătruns la nivelul întregului o- 
raș, nu se datorește, în toate ca
zurile, lipsei de condiții mate
riale, cît mai ales inexistenței 
unui riguros control al calității 
valorilor promovate aici, indi
ferenței față de cine și ce pro
pune pentru a fi adoptat drept 
„activitate culturală". Iată, de 
exemplu, problema textelor 
pentru brigăzile de agitație : 
am aflat că ele sint compuse de 
cuplul „Ceauș-Teașcă", despre

tocmai prin inexplicabila lor pa
sivitate : cum îngăduiți, tovarăși 
profesori, învățători, medici, in
gineri, în orașul dumneavoastră 
un asemenea „nivel cultural", 
pătrunderea unor valori artis
tice de felul celor amintite ? în 
oraș sint totuși destui intelec
tuali pasionați, mai mult decît 
calificați, de felul, de exemplu, 
eruditului profesor Petre Voivo- 
zeanu, „părintele" Muzeului is
toric „1907", o adevărată enci
clopedie a istoriei locale, inte
lectuali insuficient antrenați în 
munca de educare a tineretului 
și, e drept, ei înșiși insuficient 
de convinși că trebuie să se facă 
auziți și ascultați.

Iată și o altă „ciudățenie". 
Pleacă un om și totul se duce 
de rîpă. Sigur, omul sfințește 
locul, totuși nu numai unul sin
gur... O tînără și entuziastă 
profesoară de muzică, navetistă, 
a trebuit să părăsească orașul 
prin desființarea catedrei de 
specialitate. Din momentul ace
la, însă, toată frumoasa activi
tate muzicală pe care o desfă
șura într-o fabrică a Încetat. Ce
naclul literar lincezește pentru 
că președintele său, poetul Ale
xandru Popescu-Tair, ar vrea și

nu ar vrea să se retragă din 
„funcție" ș.a.m.d. Oamenii sint 
neprețuiți, se vede treaba. la 
Roșiorii de Vede și asupra po
sibilității înlocuirii lor planează 
parcă o fatalitate.

Ce mai poate face un tînăr din 
Roșiorii de Vede în timpul său 
liber (in afară de posibilitățile 
pe care cititorul desigur că le-a 
reținut) ? Ce se poate face in Ro
șiori ? Se poate vedea un meci 
de fotbal din divizia C, — ne 
răspunde elevul Constantin Pro
dan, locțiitorul secretarului or
ganizației U.T.C. din Liceul nr. 
2. Se poate viziona, mai rar, un 
spectacol al unor formații de a-- 
matori, se poate dansa la casa 
de cultură, dacă accepți ca elev 
prețul biletului de intrare și nu 
o dată mediul care-ți oferă nu 
rareori surprize neplăcute, 
riscuri chiar, de aceea mai bine 
te lași păgubaș, se poate juca 
ping-pong și, tot rar, poți să 
participi la cîte o excursie la 
București. Noi, ca elevi, avem 
intrucitva noroc. Ne organizăm 
în cadrul școlii numeroase acti
vități culturale, iar in rest... în
vățăm. Avem mult de învățat. 
Pentru ceilalți tineri este pro
babil mai greu". Pe ce căi vă 
informați de tot ceea ce e nou 
și important în cultură ? îl în
treb. „Prin presă, radio, televi
ziune, prin... navetiști, prin ex
cursii. prin consultarea pliante
lor cu cărți noi de la librărie, 
în afară de ceea ce oferă școala, 
in modul său specific, totul se 
rezumă Ia o inițiativă persona
lă. Pe „insula" noastră contac
tul cu „exteriorul" este din 
multe puncte de vedere treaba 
fiecăruia".

Ce poate oferi casa de cultură 
a orașului ? Foarte puține șl 
Inconsistente acțiuni. în această 
casă de cultură nu funcționează, 
de pildă, cercuri, indiferent de 
natura domeniului lor. „Nu 
prind — ne spune tovarășul 
Clement Ștefănescu, directorul 
casei de cultură. Am făcut în
cercări. Să luăm, de pildă, lim
bile străine. Am avut din ce în 
ce mai puțini cursanți. Ori nu 
se prea prind limbile străine de 
oamenii noștri, ori ne concurea
ză lecțiile de la televiziune. A- 
nul acesta, vom încerca și cu un 
curs de limbă japoneză (!). Să 
vedem". La întrebarea mea pri
vind popularizarea și comenta
rea fenomenului literar, tovară
șul Ștefănescu mi-a dat acest 
răspuns memorabil : „Cartea ? 
Ce legătură are cu noi ? Există 
doar o bibliotecă orășenească". 
La sfîrșitul discuției noastre to
varășul Ștefănescu ne-a pus și 
dînsul o întrebare „La urma- 
urmelor de ce vă interesează 
atît de mult tineretul ? !“.

După asemenea „păreri", con
cluzia noastră este aceasta : în 
activitatea culturală a orașului 
lipsesc și competența, și entuzi
asmul. Contra pătrunderii în 
„viața culturală" a pseudo- 
valorilor trebuie luptat consec
vent, continuu, cu mijloace noi 
și cu oameni noi. Nu numai cu 
oameni binevoitori, dar altmin
teri simpli figuranțl. Tova
rășul director adjunct al ca
sei de cultură Iulian Sto- 
ian, desemnat și investit în 
această funcție de către orga
nizația U.T.C., nu-și va îndeplini 
sarcinile pînă cînd nu va înțe
lege că este obligat să intervină, 
să pună toată energia, price
perea și competența sa „la bă
taie". Dacă, firește, le are pa 
toate acestea.

C. R. CONSTANTINESCU

TINERI
MUZICIENI

SECRETARUL U.T.C.
ÎN CONSILIUL PROFESORAL

„Trebuie să fii în mijlocul e- 
levilor, trebuie să trăiești pro
blemele școlii. Trebuie să cu
noști pulsul, opinia masei de e- 
levi. Nu prin intermediari, ci 
cu propriii ochi, să auzi, să vezi, 
să înțelegi". Aceste cuvinte sint 
o profesiune de credință pentru 
Vasilache Gheorghe, elev la Li
ceul „C. Dobrogeanu-Gherea" 
din Ploiești și secretarul U.T.C., 
care participă la ședințele con
siliilor profesorale și de condu
cere ale liceului. „Am participat 
la trei consilii de la începutul 
anului școlar 1974—1975". Adică 
la toate. Unul organizatoric. 
Două de analiză. întii au vorbit 
profesorii, directorul. A aștep
tat. I-a venit rindul. Calm, cu 
tact, deși e greu la vîrsta asta, 
Vasilache Gheorghe a început 
să prezinte în fața profesorilor 
problemele elevilor. Luarea lui 
de euvint : „aprobativă sau nu, 
opinia mea. trebuie să fie o con
tribuție". Nu o repetiție a celor 

( spuse. într-un consiliu profe- 
1 soral există o idee de bază și nu 
leit-motive. Se hotărăsc notele 
la purtare, dar fiecare notă e 
un elev, un om. Se discută si
tuația la învățătură, dar, excep
țională sau mediocră, ea ascun
de un „de ce", un „cum". în
tr-un consiliu sînt probleme și 
nuanțe ale problemelor. „Eu 
sînt ecoul lor, m-am lovit de 
ele, le știu". Nu participi la pro
gramul unui cor cu o vocaliză, 
ci cu partitura proprie, cu per
sonalitatea unei voci. „Iar a 
mea este în aceeași măsură a 
elevilor". De ce se face biologie 
generală, obiect de sinteză in a- 
nul I de liceu, înainte să existe 
o stăpînire descriptivă, analiti
că a științelor particulare ce 
stau la baza ei ? De ce trebuie 
Să spunem mecanic versuri pe 
dinafară din autorii programei? 
De ce nu-i interpretăm ? Școa
la ne învață a memora sau a 
interpreta ? Note pentru memo
rie ? Vasilache Gheorghe știe 
că e greu să te acomodezi la un 
ritm nou, la un nou tip de pro
gramă, că e greu anul I de li
ceu : e un an în care echilibrul 
elevilor se bazează pe muncă 
dar este condiționat și de un a- 
nume climat psihic, existent în

clasă. Creat, nu de la înălțimea 
autorității catedrei, ci, prin pre
zența continuă a profesorilor în 
mijlocul elevilor. „Știți ce e o 
reacție reversibilă ?“ mă întrea
bă. Știu. „Ei, bine, cam așa tre
buie să fie relația profesori-e- 
levi". într-o reacție reversibilă 
nu există reticențe, ci încredere 
reciprocă. în toate școlile • din 
țară meditațiile și consultațiile 
sint un lucru bine stabilit. Dar 
trebuie să observi cînd s-au

„Eu asist dar in primul rînd in
sist, accentuez. Prezența mea în 
consilii are o rațiune : aceea de 
a fi purtător de euvint, prompt, 
ia obiect".

Și de la Grupul școlar de pe
trol Teleajen am aflat că una 
din condițiile esențiale ale unei 
adevărate participări a secreta
rului U.T.C. în consiliile profe
sorale și de conducere ale școlii 
este aceea a cunoașterii proble
melor de discutat, a tematicii

Participanți, 
colaboratori, 
beneficiari...

creat condițiile interne ca aces
te meditații să se transforme in 
cercuri, în laboratoare experi
mentale. in lecții de sinteză. E- 
levii doresc condensarea. Aceas
tă problemă trebuie să fie a- 
dusă în consilii. A fost „inter
zis" dansul din diverse motive. 
„Eu, care știu de la colegii mei 
că era un loc unde toată școala 
se întilnea, luminoasă și tine
rească, întreb de ce, aflu moti
vele, propun soluții. Pentru că 
știu și eu ce frumoase erau gru
purile de elevi venind simbătă 
seară spre școală, pentru că-mi 
plăceau aceste buchete de elevi, 
de prieteni". Prezenta în consi
liu este mai mult decit o ade
ziune. Cei de față își dau con
cursul. Pentru asta e important 
să cunoști din vreme problema
tica consiliilor. Colaborăm cu- 
noscînd. Trebuie să te infor
mezi, să cunoști clasele, soluții
le particulare sau generale. E- 
xistă un raport de cointeresare.

abordate în cadrul lor. Legătura 
cu adunările generale ale cla
selor te ajută să aduci în aceste 
consilii propunerile și măsurile 
preconizate de organizațiile res
pective.

Faptul că în Ploiești, la Li
ceul pedagogic, la ședințele de 
consiliu, iau parte toți secretarii 
U.T.C. de clase nu echivalează 
cu exagerarea colaborării pro- 
fesori-elevi. Dimpotrivă. în a- 
cest liceu se formează viitoare 
cadre didactice. Prezența lor în 
mijlocul atitor probleme ce vi
zează școala în toate aspectele 
ei este necesară. Consiliile pro
fesorale și de conducere sint 
pentru liceul pedagogic adevă
rate obiecte de studiu, labora
toare.

Unirea Liceului industrial chi
mic cu Grupul școlar chimie a 
creat in Ploiești un vast com
plex în care învață 4 226 elevi. 
Militaru Mariana, elevă în anul 
V este prezentă la toate ședin-

țele de consiliu, cu excepția ce
lor ce analizează perfecționarea 
cadrelor didactice, ne spune to
varășa StăneScu Georgeta, di
rectoare la Grupul școlar chi
mie din Ploiești. Colaborarea lor 
este rodul întilnirii a două ex
periențe, a două metode ce fu
zionează. Trebuie să scurtăm 
din ce in ce mai mult drumul 
dintre opinia masei de elevi, 
profesori, creatori de programe 
etc. S-a pus in consiliu proble
ma că o serie de teme se re
petă în programă, că nu există 
deosebiri cantitative și calita
tive între prezentarea determi
nantei constantelor produselor 
petroliere, in teorie, în labora
tor, in practică. Fiecare școală iși 
are problemele ei, care trebuie 
rezolvate pe baza cunoașterii 
celor două unghiuri de vedere, 
reprezentate de elevi și profe
sori : problema bugetului de 
timp, a integrării invâțămintu- 
lui în producție, problema cer
cetării, a experimentării, nevoia 
de a forma spiritul de decizie. 
Prezența elevului în mijlocul 
profesorilor este izvor de cu
noaștere în ambele sensuri, din
colo de timiditățile inerente, de 
suspiciunile tradiționale, de o 
autoritate și demnitate rău în
țelese. Un sprijin reciproc, ne
voia unei atenții și a unui res
pect reciproc. A învinge timi
ditatea la elevi, a forma spiritul 
lor de observație și de decizie, 
a-i transforma în participanți 
activi. A învinge teama și neîn
crederea profesorilor și a ele
vilor, a învinge stereotipia, 
inerția unei practici unilaterale. 
Renunțarea la imobilitatea unei 
priviri supuse și la rigiditatea 
privirii autoritare. Și acum la 
Ploiești, un debut neformal in 
relațiile dintre profesori și elevi. 
Vasilache Gheorghe și ceilalți 
secretari U.T.C., participanți la 
consiliile profesorale și cele de 
conducere privesc încrezători, cu 
inteligență și perspicacitate, și 
în primul rînd din interiorul 
muncii și vieții lor de elevi, 
problemele școlii. Pentru că nu 
trebuie să mai rămînă nimeni 
spectator în școală.

DOINA URICARIU

DE TOATE
SAU NIMIC

Referindu-se la necesitatea perfecționării procesului de învă
țămînt în școlile de toate gradele, integrării acestuia cu cer
cetarea și producția, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia printre altele la Conferința cadre
lor și activului de partid din învățămintul superior câ „nu do
rim doar niște măsuri de îmbunătățire ici-colo, a ceea ce există, 
ci vrem să realizăm o reorganizare a învățămîntului, restructu
rarea sa pe baze noi, revoluționare, atît în ce privește concep
ția, cît și organizarea".

Cu ocazia unui raid în cîteva 
școli situate in zona Reghin din 
județul Mureș, am constatat în 
general o susținută preocupare 
pentru împlinirea dezideratelor 
formulate de către conducerea 
partidului și statului pe linia e- 
ducării pentru muncă și instrui
rii tinerei generații. S-au reali
zat niște pași, numai că acești 
pași sînt totuși prea mici.

Să luăm bunăoară Liceul de 
cultură generală nr. 2 Reghin :

— Planul de producție, de rea
lizat in atelierele proprii, relata 
tovarășul Iuliu Szasz, directo
rul liceului, face parte integran
tă din producția planificată de 
către întreprinderea de articole 
și materiale sportive. E o do
vadă cît se poate de elocventă a 
colaborării între școală și între
prinderea patronatoare care, în 
afara asigurării materialelor și 
mașinilor, a detașat în atelierul 
școlii unde se confecționează fețe 
de incălțăminte doi muncitori ca
lificați. Destinație precisă au și 
produsele realizate în ateliere
le de strungărie. forjă, electro
tehnică, ai căror maiștri instruc
tori acționează pe baza progra
mei și a unui plan bine stabilit, 
în condiții asemănătoare se des 
fășoară procesul instruirii prac
tice în cadrul atelierelor proprii 
la Școala specială Apalina, Gru
pul școlar silvic Gurghiu. Liceul 
de mecanică agricolă Dumbră- 
vioara.

O situație deosebită există la

Liceul industrial de mecanică și 
industrializare a lemnului. Unii 
elevi, de la mecanică, beneficia
ză de condiții bune de practică 
in cadrul întreprinderilor „Repu
blica" ș) IUPS. Cei de la prelu
crarea lemnului se pregătesc 
pentru viitoarea profesie în două 
ateliere improvizate in săli de 
clasă, slab dotate. Necorespun
zător dotat cu strunguri uzate și 
unul casat, donație a întreprin
derii „Republica" este și atelie
rul de prelucrări metalice. Ne- 
existînd un plan de aproviziona
re, comenzi din partea unor be
neficiari, întreaga producție și 
instruire se face mai mult după 
ureche.

Improvizații în privința atelie
relor și laboratoarelor se întîl- 
nesc și la Liceul de mecanică 
agricolă, Școala generală nr. 3 
Reghin, Școala generală Dedrat. 
La ultima unitate atelierul de 
croitorie funcționează în aceeași 
încăpere cu atelierul de tîmplă- 
rie, iar instruirea practică este 
făcută de către profesori de ma
tematică și limba română. Ce 
fel de instruire practică, altfel 
decît după ureche, poate să fa
că la Batoș profesorul de biolo
gie care predă la clasa de liceu 
cu profil agricol, agrotehnica, 
mecanizarea agriculturii, crește
rea animalelor, timplăria și lă- 
cătușeria ?

Ar ti greșit să credem că la 
Batoș n-ar avea cine să predea 
aceste discipline. în cadrul I.A.S.,

care patronează școala sint spe
cialiști competenți, ei s-au ofe
rit să predea aceste discipline. E 
mai degrabă o lipsă de orienta
re a direcțiunii, o „preocupare" 
superficială pentru asigurarea 
cu ore a cadrelor, a catedrelor 
cu profesori.

Dacă la Batoș pe poziția de 
rezistență se postează școala, la 
Reghin, conducerea întreprinde
rii „Republica" condiționează 
patronarea, dotarea, asigurarea 
cu comenzi a liceului industrial 
de preluarea de către întreprin
dere a localului de școală. Re
zistențe opun într-un fel sau al
tul, exceptind I.P.M. Sport, și 
alte întreprinderi. Oare conduce
rile acestora nu se gîndesc că 
din rîndul actualilor elevi își vor 
recruta muncitorii de mîine ? Nu 
le revine nici o răspundere pen
tru pregătirea lor ?

Timidă este și colaborarea în
tre organizațiile U.T.C. din școli 
și unitățile productive. Acolo 
unde există, ea se manifestă uni
lateral : școală-întreprindere.
răspunsul celor din urmă fiind 
deocamdată la nivelul bunelor 
intenții. Dacă această colabora
re ar exista, s-ar găsi și soluții 
pentru echilibrarea relației apro- 
vizionare-producție între școli 
și unitățile economice. Argumen
te în sprijinul afirmației găsim 
trecînd perimetrul la care ne-am 
referit la Liceul Unirea — în
treprinderea Electromureș din 
Tg. Mureș, Combinatul chimic, 
Grupul școlar de chimie din 
Tîrnăveni unde prezența elevi
lor în comitetele U.T.C. din în
treprindere și invers fac din a- 
ceastă colaborare o realitate nu 
numai sub aspectul instruirii 
productive, ci in toate domeniile 
care vizează activitatea U.T.C.

MIRCEA BORDA

P. I. Ceaikovski 
interpretat 

de tînărul pianist 
Tudor Dumitrescu

Concertul pentru pian și 
orchestră de P. I. Ceaikovski 
este cunoscut — putem spu
ne — chiar și celor care nu 
se interesează decit de mu
zica ușoară, și asta datorită 
acelei exțrem de inspirate 
melodii care deschide lucra
rea, melodie care a fost 
transpusă in atît de multe 
orchestrații și variante, și 
auzită de atit de multe ori. 
incit a devenit un adevărat 
șlagăr.

Interpretarea pe care a 
dat-o de curind Tudor Du
mitrescu celebrei lucrări 
ceaikovskiene s-a impus ho- 
tăritor. Tudor Dumitrescu 
este elev la Liceul de mu
zică nr. 1 din București. El 
nu a împlinit încă 18 ani. în 
fața unui public numeros, 
compus in mare parte de ti
neri, el a obținut un succes 
deosebit. Anul acesta, în 
august, mă aflam la Geneva, 
și mi-am dat seama, la 
cursurile superioare de in
terpretare muzicală organi
zate la Conservatorul de a- 
colo. cursuri la care a fost 
invitat și Tudor Dumitrescu, 
nu numai de faptul că pia
nistul nostru era un adevărat 
maestru în comparație cu 
colegii săi veniți să stu
dieze cu Nikita Magaloff, dar 
și că școala românească de 
pian posedă valori care pot 
să permită strălucite succese 
viitoare. Succesul tinărului 
nostru pianist în concertul de 
la Ateneu este o dovadă.

MIRCEA M. ȘTEFĂNESCU

A
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PENTRU CONGRES, 
omagiu scris cu fapte pe măsura 
marilor îndemnuri comuniste

Comitetul județean Prahova al U.T.C. 
a depășit planul anual la acțiunile 

de muncă patriotică
în zilele premergătoare istoricului Congres al 

partidului, tinerii prahoveni dau, prin rezultate
le obținute, noi dimensiuni intrecerii în care sînt 
angajați. „Anul acesta — îmi spune ing. Mircea 
Cosma, președintele consiliului tineret muncito
resc de la comitetul județean U.T.C., aveam de 
realizat prin muncă patriotică lucrări in valoare 
de 162 750 000 lei. Un plan pe măsura eforturilor 
noastre, a capacității de acțiune a celor peste 
122 000 de tineri cîți există in județ.

Cuvintul a devenit faptă. Și faptele s-au adu
nat într-o singură matcă, pe care, tinerii au scris 
cifra de 166 900 000 Iei. „Ne-am depășit planul 
anual !“. Asta inseamnă ore fierbinți în salopetă 
de brigadier pe cele 54 de șantiere ale tineretu
lui, dintre care 5 cu caracter județean. înseamnă 
acțiuni în sprijinul producției care au depășit 
valoarea de 10 milioane lei. înseamnă eforturile 
celor 50 000 de elevi și studenți care în cam
pania agricolă de toamnă au efectuat lucrări ce 
însumează 7 milioane lei. Succese la care se 
adaugă : colectarea a 57 350 tone de metale vechi. 
300 000 de sticle și borcane, 650 tone deșeuri

de hirtie, 7 000 de plopi plantați în aliniament, 
peste 180 000 de pomi fructiferi plantați, ame
najarea a două sate de vacanță pentru pionieri (în 
Ploiești și Cimpina), 71 de baze sportive, între
ținerea a 79 ha de spații verzi. Cine trece prin 
Ploiești poposește și în parcul tineretului unde 
se află o expoziție permanentă de ceramică și 
sculptură. Și dacă dintre evidențiați nu pot lipsi 
tinerii de la combinatele petrochimice Brazi și 
Teleajen. de la „1 Mai" și Plopeni, o mențiune 
specială se cuvine pentru cei din Bușteni. Ei au 
demolat linia de funicular Bușteni—Piatra Arsă, 
lucrînd Ia o înălțime de 2 000 m, trimițînd oțe- 
lăriilor 7 000 tone de fier vechi. Laude și pentru 
vecinii din Azuga. care îșî construiesc propria 
casă : cele două cămine pentru nefamiliști. Zil
nic găsești pe șantier 5 constructori și peste 40 
de tineri muncitori, ingineri, din întreprinderile 
orașului. La bilanțul înaintea marii sărbători ei 
au trecut 150 <100 orc efectuate la lucrări califi
cate și necalificate.

LIDIA POPESCU

Inițiative 
fructuoase

Cînd afli aici, la Satu Mare, 
că peste 13 000 de tineri au 
participat la acțiuni de muncă 
patriotică în sprijinul producției, 
adică au efectuat 52 000 ore 
realizînd o producție în valoare 
de 2 milioane și jumătate, în
țelegi mai exact dimensiunile 
eforturilor și abnegației uteciști- 
lor din acest județ. Argumente : 
in primul rind preocuparea con
stantă pentru creșterea calificării 
tinerilor muncitori. Au fost orga
nizate 79 cursuri de calificare la 
care au participat aproape 2 500 
tineri. De asemenea, peste 2 000 
tineri au urmat cele 53 cursuri 
de ridicare a calificării. Peste 
10 000 tineri frecventează liceul 
seral, iar 1500 au efectuat 
schimburi de experiență. In al 
doilea rind: inițiativele tinerilor 
sătmăreni se soldează cu succese 
remarcabile în producție. Amin
tim doar cîteva. La întreprinde
rile „Unio", „23 August", „Ar
deleanca" și „Solidaritatea" ute- 
oiștii dau viață inițiativei „Să 
lucrăm o zi pe lună cu materiale 
economisite"; la Combinatul 
„1 Mai", tinerii și-au propus „să 
reducă consumul de materie pri
mă la toate sortimentele cu 1 la 
sută (rezultatul: economii în va
loare de 1 500 000); întreprinde
rea de reparații auto transpune 
în fapt alte două inițiative : „să 

‘ odăm 157 motoare cu combusti
bil economisit" și „din economiile 
de energie electrică să efectuăm
12 reparații pe lună". Nu este 
deci de mirare că uteciști săt
măreni care la începutul anului 
și-au propus să realizeze econo
mii la materii prime, combustibili 
și energie electrică în valoare de
13 222 000 lei au depășit anga
jamentul cu peste un milion.

Sînt acestea principalele succe
se pe care le raportează partidu
lui tinerii din județul Satu Mare.

TEODOR POGOCEANU

Societatea tehnico- 
economică 

a elevilor la lași
în municipiul Iași a fost con

stituită prima Societate tehnico- 
economică a elevilor. Ea a fost 
organizată din dorința elevilor 
de a desfășura activități care 
să-i ajute să-și însușească cu
noștințe în domeniul auto-moto, 
electrotehnicii, chimiei și cine- 
foto. Inițiativa s-a bucurat de 
sprijinul Inspectoratului școlar 
județean și al Inspectoratului ju
dețean al miliției care au asigu
rat cadrele de îndrumare nece
sare (maiștri și profesori). So
cietatea coordonează cercurile 
existente în licee, 4 de auto- 
moto, 15 de electrotehnică, 3 de 
chimie și 8 cine-foto.

Secția auto-moto a Societății 
are acum sediu propriu, cu sală 
de predare, material didactic, 
mașini secționate, ^diferite piese, 
parte din ele realizate prin au- 
todotare. „Cursurile durează doi 
ani, îmi spune maistrul instruc
tor îndrumător Dumitru Bogdan. 
După ce elevii învață să condu
că motoreta trecem la predarea 
cunoștințelor de conducere a au
toturismului. Cînd împlinesc 
virsta de 18 ani elevii se pre
zintă la examenul pentru car
netul de conducere". Membrii 
celor opt cercuri cine-foto lu
crează la un film a cărui temă 
o constituie practica în produc
ție, educarea elevilor prin mun
că și pentru muncă. O inițiati
vă utilă care poate fi generali
zată și în rindul elevilor din alte 
județe.

LIDIA POPESCU

Drum liber 
pentru 6000 

de volți
Ieri am fost informați des

pre o lăudabilă inițiativă a 
tinerilor din Siănic-Prahova. 
Din dorința de a intimpina 
marele forum al comuniștilor 
cu fapte deosebite de mun
că, tinerii au preluat, in a- 
cord global, din lucrarea de 
îmbunătățire a alimentării 
orașului cu energie electrică, 
partea care se referă la po
zarea unui cablu de 6 000 de 
volți pe o lungime de 3,5 
km. Zilnic, peste 70 de tineri 
sint prezenți pe șantier. An
gajamentul lor : să termine 
lucrarea înainte de începerea 
Congresului. într-o săptămî- 
nă au executat deja jumă
tate din lucrare.

Pe lingă valoarea de plan 
realizarea lucrării cu o lună 
mai devreme înseamnă eco
nomisirea a peste 150 000 
kWh de energie electrică, da
torită eliminării pierderilor 
prin strangulări.

L. P.

Rolul și răspunderile tinerei generații in perspectiva 
documentelor Congresului al Xl-lea

TEMA UNEI SESIUNI ȘTIINȚITICE LA ATENEUL TINERETULUI DIN CAPITALĂ

La Ateneul tineretului din 
Capitală, vineri, a avut loc o 
dezbatere științifică pe pro
bleme privind perspectivele, 
rolul și răspunderile tinerei ge
nerații, în lumina proiectelor 
Programului partidului și Di
rectivelor, a Tezelor C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al XI- 
lea.

Organizată de Centrul de cer
cetări pentru problemele tinere
tului, această manifestare știin
țifică a reunit activiști ai

La Arad a fost inaugurat 
CLUBUL TINERETULUI

Zilele acestea în municipiul Arad și-a deschis porțile Clubul 
tineretului. Din dialogul pe care l-am avut cu primul secretar 
al Comitetului județean U.T.C., tovarășul Aurel Pănescu, am re
ținut cîteva lucruri pentru cititorii ziarului nostru. Lăcașul 
de cultură, aflat chiar în centrul municipiului, ocupă o suprafață 
utilă de circa 1 000 metri pătrați distribuiți în 14 încăperi. Tinerii 
vor găsi aici posibilitatea petrecerii timpului liber, practic pen
tru toate gusturile, cercuri tehnlco-aplicative ca navomodelism, 
electrotehnică, auto și, firesc, dans, șah, popice, biliard și jocuri 
mecanice etc. Pe de altă parte, prin înființarea Ansamblului ti
neretului, care urmează să-și desfășoare activitatea aici, tinerele 
talente amatoare vor găsi largi posibilități de afirmare.

De menționat este de asemenea și faptul că în realizarea sa 
întregul volum de muncă necalificată și o bună parte din cea ca
lificată a fost asigurată de tineri prin acțiuni voluntar-patriotice, 
valoarea acestora ridicîndu-se la circa 700 000 lei.

I. DANCEA

ÎN SECTORUL I DIN BUCUREȘTI

Săptamina cultural- 
educativă

Consiliul elevilor din sec
torul I al Capitalei a con
ceput o săptămină cultural- 
educativă in cadrul căreia 
elevii școlilor din sector în
mănunchează un buchet din
tre cele mai frumoase mani
festări, omagiu utecist adus 
Congresului partidului. Se
diul acestei săptămîni se află 
în Ateneul tineretului, de 
aici plecînd spre elevi sute 
și sute de invitații. Luni, Ia 
ora serii, elevii din activele 
U.T.C. ale școlilor se întil- 
nesc cu primul secretar al 
Comitetului de partid al sec
torului, tovarășul Dumitru 
Gherghișan. Genericul întîl- 
nirii poartă sugestivul titlu 
„Ou gindul și inima Ia Con
gres". Cu același gînd și a- 
ceeași inimă vibrînd de dra
goste pentru partid, a doua 
zi se întrunește „Ateneul 
liric" — o seară denumită

U.T.C., reprezentanți ai Ministe
rului Educației și învățămîn- 
tului, ai altor ministere, cerce
tători științifici, cadre didactice, 
studenți și tineri muncitori.

Tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a prezentat o 
expunere introductivă. Lucrările 
s-au desfășurat apoi in patru 
grupe de lucru.

Cerințele imediate și de pers
pectivă ale pregătirii profesio

„Tinerii creatori întîmpină 
Congresul" — poezie, muzi
că, plastică. Ziua de miercuri 
va fi consacrată rememoră
rii performanțelor sportului 
românesc — pe parcursul li
nei întîlniri cu sportivi ro
mâni de mare prestigiu. In
tr-un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă", elevii vor „urca" 
treptele care au lost străbă
tute de invățămintul româ
nesc in cele trei decenii de 
la Eliberare. Iar ca uteciști, 
vor trece în revistă, într-o 
altă seară, momente impor
tante din viața organizației 
revoluționare de tineret. 
„Florile tinereții" reunind ta
lentele artistice școlare — 
vor face din ultima zi a 
săptămînii culturale o mani
festare a cîntecului, dansului 
și poeziei — omagiu tineresc 
adus partidului.

L. L.

nale a tinerilor în conformitate 
cu prognozele dezvoltării indus
triei, agriculturii, celorlalte sec
toare economice, sarcinile în- 
vățămîntului de toate gradele 
în perioada următoare și răs
punderile ce revin tineretului 
studios, dezvoltarea conștiinței 
socialiste, aplicarea în viață ■> 
principiilor eticii și echității so
cialiste, 'și obiectivele muncii de 
educare comunistă, revoluționa
ră, a tinerilor, creșterea rolului 
organizației de tineret în per
fecționarea relațiilor sociale și 
în procesul de adîncire a de
mocrației socialiste au consti
tuit principalele teme aflate in 
centrul dezbaterilor la această 
reuniune științifică.
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vCîie tone de „grîu44 rodesc 
instalațiile ?

(Urmare din pag. I)

Pentru instalația de acid fos- 
foric „ora zero" de începere a 
reparațiilor a fost stabilită la 
1 octombrie. „Ea s-a respec
tat cu strictețe, ne spune ing. 
Mihai Gorgonețu, coordonatorul 
lucrărilor de reparații pentru 
această instalație. Tinerii de la 
secția mecanică — sînt peste 600 
— au executat din timp toate 
cele 300 tone de utilaje și 30 000 
piese de schimb necesare. Dura
ta reparației a fost scurtată cu 
6 zile. Fiecare zi cîștigată în
seamnă 300 tone de acid sulfu
ric în plus de fiecare linie".

La fel au fost pregătite și or
ganizate reparațiile celorlalte 
instalații. La amoniac II s-au 
ciștigat 11 zile, iar la azotat de 
amoniu 6. Acest mod de lucru 
riguros, foarte bine pus la punct 
pînă in cele mai mici amănunte, 
s-a dovedit deosebit de eficient, 
constituind pe drept cuvînt fac
torul decisiv al depășirii mo
mentelor dificile prin care a 
trecut combinatul o bună pe
rioadă de timp.

EROISM OBIȘNUIT

Sînt cîteva mii de tineri. Ziua 
lor de muncă aparent liniștită 
este de fapt continuă încorda
re, lucidă stare de veghe, de 
pîndă a clipei pe care o așteap
tă pregătiți să intervină prompt 
și eficient.

...La cei 24 de ani ai lui, Cio
can Pândele, oa operator chi
mist la amoniac II are o sar
cină de mare răspundere. El 
supraveghează instalația de 
spălare a bioxidului de carbon. 
Era în tură cînd a apărut o 
defecțiune periculoasă. Dacă

Nu vor uita niciodată ! Au devenit pionieri ori uteciști în 
anul Congresului ql Xl-lea al partidului. Locul ales - semni
ficativ - pentru înmînarea însemnelor - cravata roșie cu tri
color și carnetul roșu de utecist : Muzeul „Doftana".

Foto : VASILE RANGA

„NOI CREȘTEM 
ODATĂ 

CU ȚARA“
Nu-i greu să ne 

imaginăm cine sînt 
cei care cresc odată 
cu țara: copiii, de 
bună seamă, cei care 
poartă la gît însem
nul vredniciei — cra
vata roșie cu trico
lor. Ca-ntotdeauna în 
fața marilor eveni
mente ale țării, ei, 
pionierii, găsesc mo
dalități inedite prin 
care să-și exprime pri
nosul dragostei și re
cunoștinței față de 
țară, față de partid. 
Au gîndit și au găsit 
și acum, în preajma 
marelui sfat al comu
niștilor, Congresul al 
Xl-lea al partidului. 
Ștafeta pionierească 
„Noi creștem odată 
cu țara" este doar 
una din florile ce vor 
alcătui buchetul ce
lor mai frumoase 
realizări — dar pio
nieresc către Con
gres. Purtată de co
pii, ea străbate acum 
tara și adună în al
bume ce au făptuit 
mai de preț școlarii 
țării în acest an ani
versar. Și nu-i defel 
ușor să alegi din tot 
ce-ai săvîrșit frumos 
și demn de un pio
nier ceea ce este mai 

desăvîrșit, meritînd să 
se constituie în filă 
din albumul ștafetei.

Fiecare județ are 
la dispoziție trei file 
în care să sintetizeze 
fapta pionierească cea 
mai aleasă, pe potri
va sugestivelor titluri 
de capitole ale unei 
cronici pionierești : 
„Partidului iubit — 
recunoștință", „Mun
ca ne e dragă", „Pe 
urmele insurecției na
ționale armate anti
fasciste și antiimpe- 
rialiste", „Făurari de 
frumuseți"... Vom răs
foi albumele, vom 
lăuda pe pionierii 
vrîncenl pentru satul 
de vacanță amenajat 
de ei, cu sprijinul în
treprinderilor, pentru 
ei, pentru vacanțele 
copilăriei lor. Voma- 
fla cum muncesc pio
nierii în cele 212 mi- 
croceapeuri din ju
deț; că pionierii Har
ghitei și-au depășit 
angajamentul plantînd 
nu 28 000 puieți, 
ci 163 000. li vom cu
noaște pe deținătorii 
locului I la concursul 
„Minitehnicus" din 
Buzău.

Dar, deocamdată, 
ștafeta străbate jude

doar douăzeci de secuhde func
ționarea incorectă a unui apa
rat nu era observată de el, 
trebuia oprită toată instalația 
amoniac II. Sesizînd însă peri
colul el a intervenit prompt. A 
evitat astfel pierderea a cinci 
sute tone de amoniac...

...12 iulie. Supapa unei pompe 
de amoniac ce lucra la o pre
siune de 200 atmosfere a explo
dat. Cei opt tineri din tura 
maistrului Ion Ceaușu au inter
venit cu promptitudine, cu calm 
și curaj, ca un singur om. S-ă 
pierdut o cantitate minimă de 
amoniac, avaria a fost înlătu
rată în timp record.

...Cazul maistrului Blaga. Așa 
e cunoscută la uree II, inter
venția curajoasă a maistrului 
Vasile Blaga, secondat de bă
ieții din echipa lui cu care a 
înlăturat rapid urmările unei 
defecțiuni la aceleași pompe, 
îmbrăcați în costume de pro
tecție speciale, cu tuburi de 
oxigen, ei și-au făcut datoria. 
Tn condiții de excepție, desi
gur. Dar excepția, pentru ei, e 
o stare, un reflex la care ape
lează și după care se conduc 
ori de cîte ori e nevoie, fiindcă 
îndeamnă la aceasta însuși spe
cificul muncii de aici, însăși 
înalta lor profesionalitate, pen
tru că prin această veghe a lor 
se menține și pulsul mereu viu 
al producției, și pulsul mereu 
viu al instalațiilor. Cu astfel 
de eforturi instalațiile „rodesc" 
mai mult „grîu". Și dacă pîinea 
țării este tot mai multă și mai 
albă, meritul este nu doar al 
țăranilor cooperatori ci și al 
operatorilor chimiștl care „cul
tivă" cu înaltă pricepere cele 
peste o sută de hectare de in
stalații de la Turnu Măgurele. 

țele (astăzi se află în 
județele Caraș-Seve- 
rin, Galați, Hunedoa
ra, Buzău). Acolo 
unde poposește gă
sește acțiuni ori ra
poarte pionierești de 
.acțiune. Fiindcă șta
feta se constituie din- 
tr-un întreg complex 
de activități cultura
le, sportive, de mun
că patriotică, întîlniri 
cu activiști de partid 
și de stat care vor fi 
delegați la Congres și 
cărora pionierii le voi 
încredința și raportul 
lor către Congres.

Această simbolică 
ștafetă este purtată, 
de fapt, de către 2 
milioane de copii. 
Prin , ea, toți școlarii 
țării trimit solie in 
Capitală, în 24 no
iembrie, la Muzeul de 
istorie a partidului 
comunist, a mișcării 
democratice și revo
luționare din Româ
nia, pe cei mai buni 
dintre ei, purtători ai 
albumului-ștafetă care 
va totaliza fapta și 
gîndul pionieresc că
tre Congres, către 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

L. LUSTIG

(Urmare din pag. I)

șan și Zoltan, Timfui executau 
arăturile pentru însămînțări cu 
o productivitate zilnică de 5 ha 
pe agregat. „Vi se pare mult, 
intervine șeful secției de meca
nizare, Augustin Porumb, (pe 
tractor și el), dar vă rog să no
tați că noi putem fi găsiți pe 
tarla de dimineață de la ora 
cinci sau chiar patru, pînă seara 
tîrziu. Nu vrem să pierdem nici 
o clipă bună de lucru deoarece 
mai avem de semănat peste 
50 de hectare cu grîu, iar tim
pul nu prea ne ajută. De fapt 
la ora actuală putem încheia 
semănatul griului dacă acțiunea 
care s-a întreprins în ultimele 
zile de către organizațiile de 

. partid și tineret la recoltat și 
eliberat terenul, se declanșa cu 
două săptămîni mai devreme. 
Dar membrii cooperatori din 
Baciu după ce și-au văzut pro
dusele la adăpost puțini mai pu
teau fi găsiți și la eliberatul 
terenului, și aceia lucrau doar 

' cîteva ore pe zi".
Credem că șeful secției a avut 

dreptate afirmînd cele arătate 
mai sus, deoarece la cooperati
vele agricole de producție din 
Someșeni, Coruș și Vîlcele, 
unde cooperatorii au știut să-și 
organizeze bine munca și au 
creat la timp front de lucru 
tractoarelor, semănatul griului 
a fost încheiat.

Rămînerile în urmă la însă
mînțări — mai ales la cooperati
vele agricole din Baciu, Gheor- 
ghieni, Unirea, unde mai sint 
de semănat aproape 300 de hec
tare — impun ca în fiecare oră 
și clipă prielnică de lucru în 
cîmp să se depună eforturi ma
xime pentru ca în cel mai scurt 
timp semănatul griului să fie 
încheiat.

Președintele consiliului inter- 
cooperatist, director al SMA 
Cluj, tovarășul inginer Dumitru 
Rușescu, ne arăta că pe raza

TINERETUL IN PROCESUL 
ÎNAINTĂRII SPRE COMUNISM

SENTIMENTUL
PATRIEI

„Uniunea Tineretului Comunist, organizație revoluționară a 
tinerei generații din România, trebuie să desfășoare o intensă 
activitate pentru mobilizarea maselor de tineri în opera de 
construcție socialistă, pentru educarea tineretului în spiritul 
patriotismului și internaționalismului".

(DIN PROIECTUL DE PROGRAM 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN)

Proiectul de Program al par
tidului — document atotcuprin
zător — ne vorbește și despre 
tineret, despre organizația lui 
revoluționară. Despre ce vor a- 
vea de făcut în viitor, despre 
necesitatea unei temeinice pre
gătiri și autopregătiri pentru 
acest viitor. Totul, prin cea mai 
sugestivă formulare : O sarcină 
esențială a partidului, a întregii 
societăți : creșterea și educarea 
tinerei generații — viitorul țării. 
Este limpede, deci, importanța 
covîrșitoare pe care partidul 
nostru o acordă rolului și lo
cului tineretului în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în înaintarea Ro
mâniei spre comunism și, im
plicit, activității educativ-forma- 
tive, de pregătire și călire a 
acestui tineret pentru a-și înde
plini în bune condițiuni sarci
nile ce-i vor reveni — consti
tuie cheia realizării sale ca 
generație. Unul din scopurile 
centrale ale acestei activități e- 
ducative este cultivarea senti
mentului patriotic, înrădăcina
rea lui trainică în conștiința fie
cărui tînăr.

O discuție despre patriotism 
nu este cel mai ușor lucru ; evi
dent, nu ne preocupă aici căi
le și mijloacele cultivării pa
triotismului — sînt o mulțime — 
ci finalitatea lor și, am spune, 
necesitatea patriotismului pen
tru fiecare dintre noi — patrio
tism care îmbracă forme noi, 
profunde, devenind o coordonată 
umană cardinală în sistemul e- 
ticii socialiste. Așadar, ce în
seamnă azi și în anii ce vin pa
triotismul tinerilor ?

Desigur, și în trecut tineretul a 
fost considerat, deseori, ca fiind 
viitorul patriei, lui i s-a încre
dințat fața de mîine a țării ; 
patria „de mîine" semăna, însă, 
aproape întru totul cu patria de 
ieri — secole în șir. Patriotis
mului îi lipsea dimensiunea e- 
sențială, cea revoluționar-activă, 
limitîndu-se la contemplare, la 
abstract. Astăzi, aici, tineretul 
este viitorul comunist al patri
ei, el va făuri chipul comunist 
de mîine al ei ; schimbarea ra
dicală a nuanțelor — implicînd 
imense răspunderi pentru ti
neret — nu numai că între
gește înțelesurile patriotismu
lui cu sensul revoluționar — 
activ, dar solicită la maximum 
această dimensiune. Patriotis
mul socialist, așadar, departe de 
a fi opus contemplării meditati
ve a patriei, se îmbină armonios 
cu elementul realmente esențial 
— activitatea practică, acțiunea 
concretă, fermă în folosul patri
ei, acțiune integrată in efortul 
amplu al întregului popor de 
transpunere în viață a progra
mului partidului comunist.

Deci, accepția esențială a pa
triotismului, pentru timpul socia
list al țării, este cea a patrio
tismului activ, al patriotismului 
manifestat in fapte de zl cu zi. 
Tocmai această trecere a pa
triotismului din sfera abstractu
lui în cea a concretului oferă 
criterii juste de apreciere a lui: 
măsura patriotismului socialist, 
a fi cu adevărat patriot în
seamnă a-ți dărui întreaga ca
pacitate și pricepere, elanul ti
neresc, toate forțele, a face to
tul pentru înfăptuirea Progra
mului partidului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna

consiliului au mai rămas de se
mănat 400 de hectare. „Pentru 
a introduce grabnic griul sub 
brazdă și pe suprafața rămasă, 
am hotărît ca tractoarele de la 
secțiile din Coruș, Someșeni și 
Vîlcele care au încheiat aceas
tă lucrare să fie dirijate spre 
cooperativele agricole rămase 
în urmă, măsură ce va duce la

Bătălia pentru 
ultimele hectare 

încheierea semănatului de toam
nă în maximum trei zile bune 
de lucru".

ARAD. De cîteva zile, deși e- 
coul nu s-a limpezit complet, pe 
Valea Mureșului holdele cunosc 
din nou freamătul muncii. Se 
lucrează intens pretutindeni, 
oameni grăbiți parcă să ajungă 
din urmă timpul prăpădit, să 
recupereze întirzierea datorată 
ploilor căzute săptămîni la rind. 
Și mai sînt atîtea de făcut și 
pămîntul mustește încă de apă. 
Pe una din tarlalele C.A.P. Fru- 
museși, tînărul mecanizator Du
mitru Toncă se grăbea să des
funde cit mai repede grătarele 
semănătorii. In alți ani pe vre
mea asta era obișnuit să vadă 
griul verde și frumos. Tarlaua 
are 59 de ha. „Cei din față care 
discuie sînt colegii mei, Lazăr 
Dumbravă și Gheorghe Dușan. 
Pînă diseară vrem să o termi
năm". Dialogul este prescurtat 
de apariția președintelui C.A.P., 
Mircea Primaru. Ducea în spa
te un sac plin cu grîu de si- 
mînță. „La noi mai toți meca
nizatorii sînt tineri, cu ei ne fa

intare a României spre comu
nism. Aceasta — lucru esențial 
— nu numai acum, la începu
tul înfăptuirii Programului, ci și 
atunci cînd tinerii de azi își vor 
povesti tinerețea patriotică, re
voluționară, constructivă tineri
lor de peste decenii. Aceasta^ 
cu atit mai mult cu cit patrio
tismul, avînd ca dimensiune 
esențială viziunea de perspec
tivă și implicînd acutul senti
ment al viitorului, are rezonan
țe aparte pentru tineri — veri
tabili mesageri ai viitorului în 
prezent.

Prima și cea mal accesibila 
modalitate de manifestare șl 
realizare a patriotismului tinere
tului este, fără îndoială, pregă
tirea asiduă, temeinică pentru 
muncă și viață. Patriotism va 
însemna, aici, studiul sistema
tic. însușirea și aprofundarea 
concepției marxist-leniniste des
pre lume și viață. Cunoașterea 
bogatelor tradiții patriotice ale 
mișcării noastre comuniste și 
muncitorești, ale luptelor mase
lor populare ; cunoașterea celor 
mai noi realizări ale gîndirii în 
toate domeniile ; va însemna în
sușirea și cunoașterea unei pro
fesiuni, a unei meserii cit mal 
utile societății și oferind cit 
mai multe satisfacții individu
lui, contribuind la dezvoltarea 
armonioasă a personalității u- 
mane. Mulți tineri satisfac sta
giul militar : armata — școală 
a educației patriotice — ajutîn- 
du-i să cunoască tradițiile de 
luptă ale ostașilor români, ale 
întregului popor de-a lungul 
secolelor pentru păstrarea 
neatirnării patriei să-și perfec
ționeze continuu pregătirea de 
luptă și politică, să contribuie, 
alături de întregul popor, la 
înălțarea edificiilor socialismu
lui — oferă acestor tineri căi 
dintre cele mai concrete de 
cultivare și autocultivare, de 
manifestare a' patriotismului.

Fără îndoială, insă, că forma 
cea mai bogată, profundă, anga
jată de manifestare a patriotis
mului, fiind, totodată, elemen
tul care cimentează prezența 
lui in conștiințe, este munca 
propriu-zisă, efectivă, munca 
pentru patrie. în fața unul 
strung sau a unui pupitru de 
comandă, in fața unei planșete 
sau la volanul unui tractor — 
aici se verifică, se măsoară, se 
înrădăcinează concret patriotis
mul. Aici, fiindcă această mun
că pentru patrie, îmbogățind 
înțelesurile patriotismului, face 
ca patria să fie tot mai niult o 
parte din noi, substanță a tu
turor și a fiecăruia în parte.

Definitorii pentru patriotis
mul activ, concret, fiind va
labile pentru ambele etape la 
care ne-am referit, sînt autode- 
pășirea permanentă, dorința de 
perfecționare, de a lace și a da 
patriei cit mai mult și mai bun. 
Fiindcă, a fi cu ade'ârat pa
triot comunist sau utecist în
seamnă a-ți face mai mult decît 
datoria. Patria și, concret, pa
triotismul activ conferă un sens 
suprem, profund, generos, uman 
muncii și vieții fiecăruia, tutu
ror acțiunilor noastre ; conferă, 
altfel spus, un țel, un rost, un 
înțeles major, adine existenței 
noastre individuale și sociale — 
singura cale de acces la per
manențe.

MIHAI PlRLOG

cem treaba. Lucrează din noap
te în noapte". Venise să-i aju
te, președintele. . N-avea pe cine 
să pună pe semănătoare.

Alergăm spre Zăbrani, oprim, 
așteptăm cele 2 semănători să se 
apropie. Puseseră pînă atunci 
sub brazdă sămința pe 10 ha. Ar 
fi făcut și mai mult dar o undă 
de ploaie căzută de dimineață 
le-a încurcat socotelile. Socote
lile lor. ale lui Panait Toader 
și Gheorghe Hurban hotărîți ca 
în ciuda greutăților să-și bată 
propriile recorduri, zilnic 12 ha 
de semănătoare. în 3 zile ar 
termina ce-a mai rămas de se
mănat din suprafața fermei nr. 
1 C.A.P. Zăbrani.

La Păuliș și Sîmbăteni, din 
suprafața planificată a fi însă- 
mînțată în acest an cu grîu, au 
mai rămas ceva mai puțin de 
300 ha. „Mult, este de acord cu 
noi tovarășul Gheorghe Avră- 
muț, președintele C.A.P. din 
Păuliș. Dar nu putem merge 
mai repede decît odată cu re
coltatul porumbului". Pe alocuri 
acesta este adunat în saci, oa
menii înotînd în nămol pînă la 
genunchi.

— N-avem încotro, și așa am 
pierdut anul acesta vreo 75 hec
tare cu inundațiile, ne spune 
Gheorghe Pim, muncitor la I.V. 
Arad, venit să-și ajute soția. Și 
ca el sînt zilnic cu zecile. Pe
tru Ardelean, ceferist. Ion Han- 
cea tot de la I.V.A., Nicolae Sav, 
lucrător în balastieră, sînt doar 
cîțiva care se adaugă altor 200 
de cooperatori cîți ies zilnic nu
mai la recoltatul porumbului.

— Datorită ajutorului primit 
din partea lor. ne lămurește pre
ședintele, vom izbuti să elibe
răm grabnic terenul și în ace
lași timp să divizăm o parte din 
propria noastră forță de mun
că. bărbați în special, la semă- 
narea manuală a o sută hec
tare cu griu.

ION DANCEA
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AVALANȘA (v»>
In după-amiaza zilei de 15 

martie 1973, o avalanșă a blocat 
gura tunelului de sub P’sc\11 
Capra. In tunel se aflau 30 de 
mineri, întregul schimb, care 
s-au treziți izolați de lume, în
chiși intr-o capcană, disperați, 
fără hrană, fără lumină, cu aer 
puțin. S-a dat alarma de la 
Piscul Negru. Trebuia formata 
la repezeală o echipă de sal
vare din oameni curajoși, căliți, 
temeinic pregătiți. Primul vo
luntar s-a oferit plutonierul 
Gheorghe Robu, apoi alți ostași, 
pină la completarea formației. 
Viscolea, așa cum viscolește aici 
în Făgăraș din toamnă pină la 
începutul verii.

Vintul spulbera zăpada, gerul 
o îngheța pe obrajii și fruntea 
ostașilor. Ștergătoarele parbri
zului nu mai biruiau depunerile, 
încetau să mai funcționeze. s?o- 
ferul autocamionului cu care 
pornise echipa spre gura tune
lului coboară din suta m sută 
de metri și șterge geamul apoi 
urcă din nou și apasa puternic 
pe ambreiaj. Dar roțile se in- 
virtesc mai mult în gol, lanțu 
rile nu prea folosesc, buza pra- 
pastiei se află la un pas. Orice 
scăpare spre stingă drumului e 
^Cei 18 kilometri dintre tabără 
■i gura tunelului au fost parcurși 
abia in trei ceasuri. Ostașii pun 
îndată mina pe tirnăcoape, sape, 
lopeți, incep i.jblocarea tunelu
lui. Cei dinăuntru ii aud, prind 
curaj, se strigă unii pe alții, vo
cea lor străbate greu prin stra
tul gros de zăpadă și P1®1"5’ 
dar prizonierii muntelui înțeleg 
că trebuie să-și păstreze calmul 
să reziste. In cel mult doua 
ore. platoșa înghețata va fi stră 
punsâ de o gaura prin care va 
intra aerul și salvarea. Echipa 
plutonierului comunist Ghcor 
she Robu lucrează din ra^pu- 
teri, ordonat, ritmic, m foiță, 
fără odihnă, aspirație deasa 
puls grăbit, țurțuri de gheață la 
reverele mantalelor foimați di 
aburul gurii, sprmcene acope 
rite de promoroaca, lobii «re 
chilor albi de ger, ritm, foița, 
ritm, forță.

O avalanșa poate stirm alte 
avalanșe. Daca ea s-a 
de la jumătatea muntelui, cea 
laltă jumătate ramine rup.a, 
fără sprijin, fără bază și mai devreme Uu mai tirziu pornește 
Si ea pe același culoar cu o vi 
tP/â mai mare ; drumul e fără 
obstacole, alunecos. Mu"tele -“L 
răsi geme, caprele negie zvic 
nesc dintre stinci. joș in zonele 
pădurilor, lupii presimt pornita pirâielor de primăvară, 
aducătoare de hoituri

Așa s-a intimplat și m seara 
aceea. Echipa de salvare lucra 
de citeva ceasuri, era aproa
pe de sfirșit, cind peste ostași 
s-a abătut cea de a doua ava
lanșă. Au auzit-o din vreme, au 
vrut să se ascundă dar nu 
aveau unde, au încercat sa luga, 
dar fug. nu-i ducea nicăieri ; 
altă soluție nu exista decit s îe cuîce la pămint. Au făcut în
tocmai, dar in aceeași cl ipă au 
fost ridicați ca de suflul unei 
explozii și azvirliți înainte. Ava 
lansa nu-i ajunsese, numai ae rul'impins de ea ii ducea pe suș 
ca pe niște bolizi. „S-a mtim 
plat totul atit de neașteptat șt 
de fulgerător, incit «u mi-am 
dat seama ce se , «jF povestește soldatul VasaleRoșu 
_ știam doar că voi muri, am 
închis ochii și stringeam pleoa- 
vele, și dintr-o dată am uitat 
unde mă aflu, mi se parea că 
«ini la mine acasă, in sat , 
întorceam <lc undeva șt 
mi Îmbrățișa, eu o țineam 
strins in brațe, apoi iar mt-am 

plutonierul Robu și soldațntu 
care lucram alături. Aș să deschid ochii, să-i caut, nar 
curajul 
nu eram 
voi muri, 
ce nu se 
prăbușire

„Eu nu

caserăm pe un perete de 400 de 
metri, nu ne-am scufundat mai 
mult de un metru. Citeva 
se făcuse o liniște grea, apoi 
am auzit nu departe de 
un geamăt. Am strigat, 
răspuns Jercan. Ne-am tirit și 
am început să-i căutăm pe cei
lalți, Pe unul 
scos din zăpadă, intrase 
doi metri, pe al‘ul a trebuit 
să-l readucem în simțire ; altul 
își fracturase o mină și gemea 
de durere".

Pericolul de-acum urma. Cli
pele de viață erau numărate. 
Se apropia de miezul nopții, 
cind gerul devine cumplit. Vis
colul continua să-i troienească. 
„Aveam experiență — continuă 
soldatul Roșu — trăiserăm mai 
bine de un an în condițiile grele 
ale munților și știam că scăpa
rea depinde numai de noi. Să 
ne păstrăm singele rece, să nu 
ne lăsăm doborîți de toropeală, 
să facem în continuare mișcări 
ca să nu înghețăm. Ne grupa
serăm. Numai plutonierul Robu 
lipsea dintre noi."

Din nou alarmă în tabăra de 
la Piscul Negru. A doua in 
aceeași seară. Echipa de salvare 
avea nevoie să fie ea însăși 
salvată. Maiorul Constantin Vi
nă, inginerul șef al șantierului- 
sud, intră la ora 1 noaptea în 
dormitorul ostașilor. Aprinde 
lumina : „
Trebuie să urcăm 
la tunel". Dar 
frînți de oboseală 
greu, nu le venea să se scoale, 
s-au răsucit în paturile calde, 
poate mai prind o clipă de 
somn, pină maiorul repetă or
dinul de deșteptare. Dar maio
rul n-a dat nici un ordin, a 
spus doar atît : „Băieți — așa 
vorbește el cu ostașii — pluto
nierul Robu cu grupa de sal
vare a fost luat de o avalanșă". 
A fost de-ajuns. 40 de ostași au 
sărit in picioare. „în mai puțin 
de cinei minute, îmi spune ma
iorul Vină, întreg plutonul era

ostașilor.
.Deșteptarea, 

chiar 
ostașii

Și

băieți, 
acum 
erau 

dormeau

echipat și gata de drum. N-a
veam nevoie decit de zece inși, 
dar nici un ordin nu i-ar mai 
fi putut ține pc loc pe ceilalți. 
Nici viscolul, nici frigul nu-i în
dupleca. Știau că cei luați de 
avalanșă sînt in mare primejdie 
și erau capabili să dărime mun
ții ca să le vină in ajutor".

în astfel de situații, telefoa
nele zbirniie pină in locuința 
ministrului. In funcție de îm
prejurări se acționează cu toate 
mijloacele posibile, inclusiv cu 
elicopterele. De data aceasta au 
fost alarmate spitalul din Plo- 
peni și o unitate de vinători de 
munte. Intr-o oră. zeci de aju
toare se aflau în apropierea 
prăpastiei. Reflectoarele lanter
nelor se încrucișau in beznă. în 
căutarea celor eșuați. „Am fă
cut „apelul" strigind din toate 
puterile peste rîpiie din Călda
rea Berbecilor, continuă maio
rul Vină, și spre bucuria noas
tră ne-au răspuns pe rind cu 
toții. Primul l-am strigat pe 
plutonierul Robu și mi s-a pă
rut că îl aud Pe undeva de 
foarte aproape. Intr-adevăr, ei 
rămăsese agățat într-o stîncă și 
se afla la ultimele puteri."

S-au întins corzile și vînăto- 
rii-alpiniști au coborit in pră
pastie. Scoaterea plutonierului 
Robu a durat un ceas. Nu avea 
răni grave, dar își zdrobise 
mușchii piciorului, era istovit 
și aproape înghețat. Doctorul 
Georgescu, directorul spitalului 
din Corbeni, era și el de față. 
Apoi, pe rind, au fost trași cu 
frînghiile cei din fundul abisu
lui. Spre zori, după cinci ore 
de eforturi extraordinare, sol- 
dații vinători de munte Anghi- 
diu “ ' —
Anca 
rului 
soldat. ' '

La ora 8, în dimineața 
16 martie, aveau să fie 
și minerii din tunel. începea o 
nouă zi de muncă.

Zingeorzan și Gheorghe 
salvau din ghearele ge- 
și ale prăpastiei ultimul

zilei de 
salvați

ROMULUS LAL

•EVOCĂRI
«IS! STEFAN

ACOPERIȘ UNIVERSAL,
INTEGRAL PREFABRICAT

de cercetători 
frunte

Un grup 
din Cluj-Napoca, în 
cu profesorul inginer Mircea 
Mihăilescu, a realizat un a- 
coperiș de tip universal, in
tegral prefabricat, alcătuit 
din elemente de formă pă
trată, acoperind fiecare o 
arie de 450 mp. Acoperișul 
și stilpii de susținere au 
ridicate simultan, prin 
nica liftării. Structura 
rezistență, o noutate in 
meniul construcțiilor, a 
mis un consum scăzut 
beton și oțel. Totodată, 
deschiderile interioare foarte 
mari, se asigură iluminatul 
natural uniform în toată hala.

fost 
teh- 

de 
do- 

per- 
de 

prin

Despre „grinda lui Elie Radu" 
mi-a vorbit pentru prima oară 
decanul inginerilor constructori 
români din zilele noastre, prof, 
acad. Aurel Beleș. îmi făcuse 
cinstea să mă primească în anul 
1961 în locuința sa, și-mi istori
sise interesante episoade din 
trecutul tehnicii noastre pentru 
o carte la care tocmai lucram. 
Intre altele, mi-a relatat că, pe 
la începutul secolului nostru, 
betonul armat trecea printr-o 
perioadă de tatonări și neîncre
dere. După ce in ultimele de
cenii ale veacului XIX utiliza
rea sa înregistrase o serie de 
succese importante (Anghel 
Saligny construise de pildă pri
mele silozuri de beton armat 
din lume, la Galați și Brăila), 
acum se manifestau multe re
zerve, mai ales datorită lipsei 
unei metode de calcul adecvate. 
Opoziția, atit în străinătate, cit 
și la noi, față de betonul armat 
a crescut considerabil atunci 
cînd s-au produs o serie de 
accidente răsunătoare, constînd 
din prăbușirea unor lucrări im
portante executate cu beton 
armat : un hotel la Basel, o pa
sarelă la o expoziție din Paris, 
o boltă la Praga etc. Mulți erau 
de părere că nu se putea pre
vedea nici comportarea în timp 
a materialului. Pină și ingine
rul Saligny ajunsese de pildă 
să considere că podurile de be
ton armat sînt primejdioase 
interzisese studenților săi de 
Școala Națională de Poduri 
Șosele să prezinte proiecte 
această temă ca lucrări de 
plomâ (Gogu Constantinescu

Și 
la 
ți 

cu 
di- 

a 
făcut-o totuși, izbutind să-și im
pună cu succes proiectul).

In această conjunctură, marele 
inginer Elie Radu (1853—1931), 
partizan șt promotor de seamă 
al introducerii betonului armat, 
a făcut una dintre cele mai in
teresante demonstrații din Isto
ria tehnicii noastre. A construit, 
cu prilejul Expoziției Naționale 
pentru înaintarea Științelor, or
ganizată de dr. C. Istrati 
București în 1903, o 
beton armat, cu o 
de 8 metri. Grinda a 
cată’cu saci de nisip 
titate apreciabilă, cîntărind 1 000 
kg pe metrul liniar. Excelent 
realizată, grinda a rezistat 
succes sarcinii, demonstrând ca
litățile noului material, ca 
priceperea constructorilor 
mâni. Această grindă mai exis
tă și astăzi în București. La trei 
ani după această experiență, 
Gogu Constantipescu construia, 
în actualul Parc al Libertății, 
așa-numitul „Pod peste vid", 
construcție remarcabilă, tot din 
beton armat și realiza chiar o 
premieră tehnică prin construi
rea unei bolți din pînze subțiri 
de beton armat la o clădire din 
Constanța.

Dar să revenim la creația teh
nică, cu totul excepțională, a 
lui Elie Radu. In lunga sa ca
rieră de constructor, a realizat 
peste 1 000 km de șosele 
uneori pe trasee dificile, 
se cereau soluții originale, 
km căi ferate, 21 km de poduri 
definitive. A fost, 
biograful său, G. Roșianu, „ini
țiatorul și promotorul construi
rii la noi a podurilor de beton 
armat pentru șosele [...], obți- 
nînd rezultate remarcabile, atît 
ca îndrăzneală de concepție, cit 
și ca aspect estetic". O deosebită

CU

ro

noi, 
unde 

50

cum aprecia

(Urmare din pag. I)
în antiteză, nici 
tovarășului NICOLAE
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competență tehnică prezintă 
căile ferate construite de Elie 
Radu între Tg. Ocna și Palanca 
(cu importante lucrări ingine
rești pe parcurs) și între Galați 
și Brăila (cu un mare tunel la 
Berești). In stația Sinaia, a 
construit cea dinții lucrare de 
zidărie cu planșee de beton 
armat din țară, după un proiect 
remarcabil.

Timp de aproape patru dece
nii, Elie Radu a condus Direc
ția generală de studii și con
strucții din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice, iar ca. profe
sor al Școlii Naționale de Po
duri și'Șosele a format multe 
cadre inginești valoroase. Mari 
merite îi revin în ce privește 
inițierea unor moderne lucrări 
edilitare, printre care alimentări 
de apă ale unor mari orașe, ca
nalizări etc.

Cînd Elie Radu a împlinit 45 
de ani de activitate neîntrerup
tă în serviciul statului, repre-
zentanții de frunte ai tehnicii f 
din România l-au cinstit prin- ' 
tr-o sărbătorire de la cane nu a f 
lipsit desigur ilustrul Anghel 
Saligny. Era în anul 1923. Mul
țumind pentru omagiile care-i 
erau aduse, profesorul și acade
micianul Elie Radu și-a început 
scurtul cuvint de mulțumire cu 
niște vorbe care au rămas veș- 
tite printre inginerii vremii • 
„Nu-mi cereți să vă țin 
discursuri ca să vă arăt cum 
știu să vorbesc, ci dați-mi o 
planșetă și un echer <fh să Vă , 
fac un proiect !“ Intr-adevăr, cu ; 
planșeta și cu echerul a înfăp- 1 
tuit marele realizator operele .1 
sale cele mai trainice, înscrise ’ 
cu litere de aur în analele teh- ' 
nici! românești.

m-a părăsit ; totuși 
împăcat cu gindul că 
dar nu înțelegeam de 
termină odată această 
prelungă in gol." 
călătoream pe sus ca 

Koșu, alunecam pe burtă cu 90 
de km pc oră — spune mucalit 
utecistul Melinte — iar in fața 
mea gonea „nereguiamentar", 
cu cel puțin 120 km pe oră, to
varășul plutonier Robu. Dintr-o 
dată, nu-1 mai văd, cobor tot 
mai grăbit. Nu înțelegeam unde 
naiba mă grăbesc așa și cu ce 
treburi, spre niște nenorocite 
de prăpăstii". Acum, după ce 
s-au născut a doua oară, băieții 
fac glume, se simt mai bărbați, 
mai maturi ia cei 21 de ani ai 
lor. „Eu am avut o căzătură mai 
puțin norocoasă, nici nu zburam, 
nici nu alunecam, ci mă rosto
goleam ca un bolovan — iși 
amintește Toma Jercan, — ca 
o minge lovită de pămint. Mâ 
întrebam, oare i-am scos ori nu 
pe cei din tunel, nu-mi puteam 
fixa momentul alunecării, nu-mi 
dădeam seama cine m-a impins 
în prăpastie, și de ce. Apoi, 
nii-ain pierdut cunoștința. Cred 
că ni-am lovit la cap. M-am 
trezit, cind cineva mă freca cu 
zapadă pe piept. Am intrebat 
unde sint și mi-a răspuns sol
datul Cioc Alexandru. Zicea să 
stau liniștit".

„Șansa noastră a fost in stra
tul gros de zăpadă din Căldarea 
Berbecilor, unde am fost pro
iectați — spune soldatul Cioc — 
și mai ales in faptul că nămeții 
erau înghețați, și deși alune-

.Steutre
Opera Română: ȘEHERAZADA; 

TRICORNUL — ora 19; Teatrul de 
Operetă: CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mică): TRAVESTI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): INTR-O
SINGURA SEARĂ — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ȘI EU AM FOST IN AR
CADIA — ora 19,30: (Sala Studio): 
PITICUL ------ — ------ - ■ ™
VARĂ
Mic: 
A MEA 
Giuiești:

GRĂDINA DE
Teatrul

EȘTI 
Teatrul

DIN 
_ ora 19;
PHILADELPHIA, 
— ora 19,30;
MAREA EXPEDIȚIE — 

ora 19,30; Teatrul Evreiesc ds 
Stat: CASA CU ȘAPTE BU
CLUCURI — ora 19,30: Studioul de 
Teatru al I.A.T.C.: PROCESE — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu" :O 
FATA IMPOSIBILA — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria): 
BU ALI - ora 17; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): VINO SĂ 
NE VEZI DISEARA — ora 19,30; 
(Sala Victoria): UN BĂIAT DE 
ZAHĂR... ARS! — ora 19,30.

uita, 
zita
CEAUȘESCU, din 1967, an in 
care președintele nostru a ho- 
târit că oșenii au nevoie de in
dustrie. Despre primul om al 
țării, oșenii îți vorbesc ore în
tregi cu respect și dragoste, re- 
producindu-ți fragmente din dis
cuțiile pe care le-a avut cu lo
cuitorii, unele din ele intrate, 
se pare, in legendă, alături de 
alte și alte legende pe care oa
menii locului le păstrează cu 
sfințenie. Este greu de reprodus 
în cuvinte bucuria cu care ei au 
primit vizita președintelui acum, 
în 1974. Pentru că oșenii sînt 
mindri cind primesc oaspeți, iar 
ospitalitatea lor, străveche și în
scrisă in cfle mai bune tradi
ții românești, este .dominanta de 
aur a sufletelor lor bune ca pli
nea ' caldă. Dealtfel, ei zic: 
„Cine vine o dată în Oaș, se în
toarce din nou !“. Este 
afirmată pretutindeni 
care nu suferă nici un 
ment. Și, apoi, ei au 
reproșuri : „Se vine prea rar la 
noi 1 In alte locuri se duc oa
menii mai des, și se scrie și la 
gazetă mai mult, parcă Țara 
Românească s-ar aduna numai 
în două-trei orașe mai mari. Și 
noi avem ce arăta..." Și înțe
legi : locurile au suferit trans
formări radicale. S-a pornit, 
cum se zice, de la zero. Acum 
se tinde către civilizație, către 
mai bine și mai frumos, iar 
oșenii Vor ca toate astea să se 
afle, să le știe întreaga țară. 
Iată, bunăoară, orașul Negrești- 
Oaș numără astăzi 11. 500 locui
tori. In 10 ani, de cind a fost 
declarat oraș, adică din 1964, 
— „Jubileu ce va fi sărbătorit", 
zic locuitorii — s-au construit 
multe: întreprinderea „Integrata 
de in ș[ cinepă", Liceul de me
canică agricolă. Policlinica, apar
tamente spațioase și conforta
bile, 3 școli, un cămin de copii, 
2 creșe, a fost extinsă secția de 
mobilă de la întreprinderea 
„Oșana", a intrat in funcțiune 
un nou complex de deservire a 
populației și o croitorie în se
rie (aparținind cooperativei 
„Prestarea"), un magaziți de mo
bilă și altul de confecții.

Dezvoltarea industrială a ora
șului rămine, orice s-ar spune, 
motivul principal al mindriei 
cu care îți vorbesc oamenii lo
cului despre oraș. Ei au în
vățat să discute în cifre de plan. 
In 3 ani și 9 luni din actualul 
cincinal, unitățile economice au 
realizat producția globală în 
proporție de 103.4%, iar produc-

ția marfă se cifrează la 103,7%. 
S-au dat peste plan bunuri în 
valoare de 1,5 milioane lei. To
varășul Remus Deac. locțiitorul 
secretarului Comitetului orășe
nesc de partid, afirmă : „Cu- 
noscînd hărnicia oșenilor, apre
ciind că mai avem posibilități 
și resurse incă nevalorificate, 
noi credem că vom încheia cin
cinalul cu 6 luni inainte de 
termen. Și, să știți, oșenii iși 
respectă cuvintul..."

O altă temă pe care interlo
cutorii o impun cu îndărătni
cie, la fiecare pas, discuții, 
este cea a școlii. Tntii ți se ex
plică că, ei, oșenii, in trecut, 
nu prea se omorau cu școala și 
că, la drept . vorbind, nici nu 
aveau condiții. Acum au 1 Și se 
învață de zor. Numai în anii 
1973—1974 au urmat diferite

trebuie reținută, altfel, oșenii 
nu te vor ierta că nu știi de 
cind se scrie negru pe alb că 
există. Tot din anul 1270 da
tează și nașterea ceramicii de 
Vama. Ea, probabil, s-a născut 
de mai demult, dar. in 1270 se 
vorbește de „Drumul Sării" 
care trecea prin comuna Vama, 
ai cărei locuitori se ocupau cu 
producerea minunatelor obiecte 
de ceramică și care, și astăzi, 
a rămas la mare preț in Oaș, 
„Și nu numai aici, ci prin 
multe locuri din Europa" — ni 
se spune. Și în satul Tur. astăzi 
un cartier al orașului Negrești, 
oamenii lucrau ceramică, 
zice că totuși aici ar fi 
centrul ceramicii de Oaș.
orice caz, indiferent care ar fi 
fost centrul, de-a lungul secole
lor măiestria s-a transmis

Ieșit în stradă, vizitatorul 
muzeului trece din uimire în 
uimire. El poartă încă în me
morie frumoasele costume vă
zute acolo, in sălile muzeului, 
și care datează de secole, pen
tru a le regăsi în plin centrul 
orașului Negrești. Și află că o- 
șenii nu renunță la portul lor 
tradițional. Se vor mai construi 
citeva uzine, orașul se va extin
de, clădirile vor fi mai nume-

camera de minare, de căderi li
bere, de instalații lift. Ceea ce 
înseamnă mecanizare, proces 
tehnologic și așa mai departe. 
Se mai vorbește de meserii noi : 
excavatoriști, concasoriști 
Oșenii 
țesutul, 
lemn 
trează și astăzi. Ărta de a 
s-a transmis peste secole.
zeul conține și el exponate din

se mai ocupau 
Războaiele lor 

de stejar se

etc. 
cu 

din 
păs- 
țese 
Mu-

credința 
aici, și 
amenda- 
de făcut

SIMBĂTA, 9 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL 1

10,00 Micii meșteri mari. 10,20 
Eroi îndrăgiți de copii: „Năzdră
vanul Dennis". 10,45 Tribuna TV. 
Climatul de muncă și productivi
tatea. 11,05 Reintllnire cu persona
jele operetei „Lăsați-mă să cint“ 
de Gherase Dendrino. 11,20 Teleci- 
nemateca. 13,00 Telex. 13,05 Bucu
reștiul necunoscut. „De la diligen
tă la... telefon". 13,20 Poemele o- 
relor — emisiune de versuri. 13,40 
Personaje îndrăgite de mari și 
mici, reunite... pe o peliculă de 
16 mm. 14,00 Sufletul între mit și 
știință — film documentar. 14,10 
„Asta e poteca mea..." Doine, 
hore șl slrbe culese și oferite de 
Irina Loghin. 14,30 Fotbal: F.C. 
Argeș — F.C. Reșița (divizia A). 
Transmisiune directă de la Pitești. 
16,15 F.C. Magdeburg — Bayern 
Miinchen (Cupa Campionilor Eu
ropeni). Selecțluni înregistrate de 
la Magdeburg. 17«00 Telex. 17,05 
Caleidoscop cultural-artistic. 17.25 
Vîrstele peliculei. Ediție specială. 
Confruntări prin timp in filmul 
românesc. 18,10 Teleglob: Singa
pore. Documentar. 18,30 Luna crea
ției originale românești. 19,00 Lu
mea copiilor. Sinteți invitații noș
tri I Emisiune realizată cu — 
cursul elevilor claselor întîi 
Școlii generale 165. 19,20 1001 de 
seri: Heckle și Jeckle. 19,30 Tele
jurnal. In lumina proiectului de 
Program, apropierea, prin faptele 
prezentului, a viitorului comunist 
al patriei. 20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial: OMUL ȘI ORA
ȘUL. Episodul „Test". 21.40 Tele
jurnal. 21.50 Săptămîna sportivă. 
22,00 Intilnlrea de la ora 10...

con- 
ale

cursuri de perfecționare — se 
subliniază „perfecționare" — 
peste 482 tineri de la întreprin
derea „Integrata" și cooperativa 
„Prestarea". Au fost pregătite 
pentru meseria de țesătoare 244 
fete. Pe urmă, mai sînt cei 35 
lăcătuși, 15 ajutori de maiștri, 
4 electricieni, 24 cioplitori in 
piatră, 27 fierari-betoniști, 62 
tîmplari și 36 de mineri — „toți, 
acum, cu atestatul meseriei 
in buzunar ! Și — ni se spune 
— mai avem în pregătire 32 de 
mecanici utilaje grele". Toate 
astea fără a mai aminti de ele
vii cuprinși în cursurile normale 
ale școlilor din oraș.

MUZEUL:
țâ clădirea

ora- 
înal- 
Țării 
par- 
E1 a 
la 11 

„casă-

în centrul 
șului se 

_______ „Muzeului
Oașului". Muzeul ocupă 
terul și etajul clădirii, 
luat ființă in anul 1974, 
iulie. Provine dintr-o 
muzeu" donată, în 1964, de vă
duva Maria Boțea, din satul 
Rașca. Sălile sînt spațioase și 
luminoase. Ion Baltă nu este 
director de muzeu. Este doar 
„muzeograf". El conduce însă a- 
cest lăcaș de inegalabilă 
musețe care închide între 
reții sălilor sute de ani 
istorie, tradiții și obiecte inesti
mabile, Aflăm că prima atestare 
documentară despre localita
tea (sau satul) Negrești datează 
din 17 noiembrie 1270. Data

DUMINICĂ, 10 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

fru- 
pe- 
de

tată m fiu ducind faima 
ramiștilor oșeni peste mări și 
țări. în muzeu, trebuie să stai 
mult și, mai ales, să te pleci 
cu sfiiciune și pioșenie asupra 
bogățiilor sale. Iată, acolo, o 
tigaie pentru cocuți (cocuți — 
adică gogoși) — are doar... 200 
ani vechime. Dincolo, prima 
vinturătoare mecanică din Oaș 
(din 1850). Mobilier din lemn, 
costume — vestitele costume o- 
șene ! —, icoane pictate pe 
sticlă, unelte felurite, — toate 
grăind despre gustul pentru 
frumos al locuitorilor. Apoi, 
fotografii mari : chipuri falnice 
de flăcăi, obraji bătrîni împovă
rați de riduri, luminoase priviri 
de fete, obiceiuri („Sîmbra oilor" 
veniți s-o vedeți ! Prima du
minică din mai ! Vă așteptăm ! 
Cine vine o dată în Oaș, se în
toarce din nou !). Iată, fotogra
fiată, comuna Cămîrzana. Aici, 
în această «imună, spune le
genda, erau închise fetele fru
moase de cei ce ne silniceau 
păminturile. Tovarășul Baltă ne 
vorbește de proiecte : „Vom 
construi un muzeu în aer liber, 
pe malul drept ai riului Tur, 
în punctul numit «Cleja Popii»: 
6 case din diferite colțuri ale 
Țării Oașului, o biserică de 
lemn din anul 1400, o moară, o 
piuă, o viitoare, o dăracă și o 
ciupercă pentru horă, — sînt 
primele exponate ale viito
rului muzeu".

Ceramică de Vama. Minuni născute 
oșenilor.

roase, dar oșenii își vor păstra 
obiceiurile și portul. „Pentru 
că, ne spune un tinăr, noi sîn- 
tem mindri de ceea ce ne-au 
lăsat bunii noștri..." Și apoi ne 
reproduce, cuvint cu cuvint, în
demnul președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU : .... să păstrați în
totdeauna obiceiurile și 
țiile strămoșești, portul, 
cele, felul de a fi ai poporului 
nostru curajos, dentn, hotărit să 
trăiască liber, independent...", 
îndemn, rostit la adunarea po
pulară a locuitorilor din Negrești.

tradi- 
cînte-

INDUSTRIA: Negrești-Oaș este 
unul dintre o- 

rașele țării care are o industrie 
tinără. Tinără în dublu sens. Un 
sens se referă la tinerețea între
prinderilor, iar celălalt la tine
rețea muncitorilor. înainte, oșe
nii munceau 
piatră sau < 
rierele de 
mas. Numai 
riera Cornet 
ploatare de piatră — se vorbeș
te de concasare, de pușcare în

la carierele 
erau țapinari.

piatră auK 
că, astăzi, la 

t — principala

de 
Ca- 
ră- 
ca- 
ex-

1974

Cra- 
pen-

8,30 Emisiunile zilei. 8,40 
vatele roșii. 9,35 Film serial 
tru copii: „Daktari". 10.00 Viața 
satului. 11,15 Contemporanele noas
tre. 11,45 Luna creației originale 
românești. Bucuriile muzicii. 12.30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 15,50 Magazin sportiv. 
16,45 Omul de lingă tine. 17.05 Film 
serial: „Nemuritorul". Episodul 
IV. 17,55 Floarea din grădină — 
emisiune-concurs pentru tineri In
terpret! de muzică populară. 18,50 
Doftana — documentar artistic. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Săptămlna politică internă și in
ternațională în Imagini. 20,00 Film 
artistic: ATENTATUL — produc
ție a studiourilor franceze. Pre
mieră TV. 21,55 Telejurnal. 22,05 
Duminica sportivă.

19,30 Telejurnal. Inttmplnăm Înal
tul forum al partidului. 20,00 An
chetă TV: Capitala cu fata spre 
viitor. 20,35 Roman foileton: „Su
rorile Materassl" — episodul IV. 
21,25 Revista llterar-artistică TV. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Film serial: ..Micii burghezi0 
— Episodul II. 18,25 Bucureștiul 
azi. 18,40 Cuprul. Documentar ști-

rusă. 16,30—17,00 Curs de limbă 
engleză. 17,30 Telex. 17,35 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,15 Toamna muzicală clu
jeană. 18.50 Legile țării — legile 
noastre. 19,00 Eroi îndrăgiți de co
pii: ..Năzdrăvanul Dennis". 19.25 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
România socialistă în fața viito
rului comunist. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Teatru TV. Luna 
creației originale românești. Ci
clul ..Oameni ai zilelor noastre": 
,,Oameni fără adresă“ — premie-

V

SÂPTAMINA
PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul orchestrei Filarmonicii 
de Stat din Cluj-Napoca. 20,00 De
sene animate. 20,15 Luna creației 
originale românești. 20,45 Realizări 
ale științei și tehnicii românești. 
21.05 Muzică ușoară cu Ana Pas
cali. 21,25 Film serial (reluare): 
„Omul și orașul".

LUNI, 11 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16.00 Telex. 16,05 Emisiunile săp- 
tămtnil. 16.15 Tinerii muzicieni în
tâmpină Congresul partidului. 16,30 
Emisiune In limba maghiară. 19.00 
Tribuna TV. 19,20 1001 de seri.

din mîinile harnice ale

care sînt mărturia concre- 
preocupărilor seculare ale 

ce coseau straie de

lemn 
tă a 
localnicilor 
neasemuită frumusețe, pinză al
bă de in pentru ștergare și că
măși — semn de curățenie și pu
ritate pe care și acum oșenii îl 
au înscris în îmbrăcămintea lor 
decentă și originală. în 1967, an 
ce va rămlne înscris cu litere de 
aur în istoria Țării Oașului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost oaspetele oșenilor. Din i- 
nițiativa secretarului general al 
partidului nostru, s-a hotărit 
construcția întreprinderii ..Inte
grata de in și cinepă". In 1969. cei 
aproximativ 600 muncitori, teh
nicieni și ingineri au început 
munca. O muncă rodnică, des
pre care ne vorbește directorul 
intreprinderii, Ioan China : „De 
la războaiele de țesut, din lemn 
de stejar, oșeneele au trecut să 
deservească războaiele de țesut 
moderne, automatizate, de înal
tă tehnicitate. Astăzi, o țesătoare 
lucrează la 4 asemenea mașini. 
Că a fost greu, nu trebuie să 
mai amintesc. Vreau doar să

colo de nori e cerul" _ produc
ție a studiourilor cinematografice 
sovietice. 12,25 Telex. 16,00 Curs de 
limbâ germană. 16,30—17,00 Curș de 
limbă franceză. 17.30 Telex. 17.35 
Mieii meșteri mari. 17,45 Muzica 
— emisiune de actualitate muzi
cală. 18.13 Cum vorbim? 18,30 Tra
gerea Pionoexpres. 18,40 Din ță
rile socialiste. 18,50 Familia. 19,20 
1001 de seri. 19.30 
vint de ordine — 
gajamentelor in 
for al partidului.

Telejurnal. Cu- 
îndeplinirea an- 
cinstea marelui 

20,00 Colocviu

T. V.
9 — 16 NOIEMBRIE

intiflc. 18,50 Partidului, inima și 
versul. 19,00 Muzică populară. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii: 
„Daktari". 20.25 Treptele afirmă
rii. 20,50 Dialog. Angajarea social- 
polltică șl afirmarea personalită
ții. 21,10 Telex. 21,15 Portativ ’74. 
21,55 Reportaj TV. Comoara din 
Buziaș. 22.05 Pagini de umor. ,.Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea".

ră pe țară. 21.15 Oaspeți ai sce
nelor românești: Ansamblul Aca
demic de Stat de Dansuri popu
lare din U.R.S.S. 22,10 24 de ore.

viitor._Totul pentru om —
evoluția

MARȚI, 12 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL II
20,00 Aeroportul — documentar 

TV. 20,20 Studioul șlagărelor. 20,50 
Film artistic: „Misiunea subloco
tenentului Slpos" — producție a 
studiourilor din R.P. Ungară. Pre
mieră TV. 22,20 Din cite flori adu
se toamna — muzică ușoară.

despre 
documentar TV despre 
economico-socială a României In 
cincinalul 1976—1980 și în perspec
tiva anilor ’90 (I). 20.15 Telecine- 
mateca. „Blnecuvintați 
și copiii" — premieră ' 
de ore.

i animalele 
TV. 22,10 24

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limbă germană. 9.00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
francezâ. 10.30 Tinerii muzicieni 
Intîmpină Congresul partidului. 
10.45 Film artistic: ..Parașutiștil". 
12,20 Telex. 16,00 Curs de limbă

MIERCURI, 13 NOIEMBRIE 1974
PROGRAMUL I

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru 

colae Ghica-Budești. 
creației originale românești. 21,45 
Telex. 21,50 Telerama.

o idee: Ni-
20,30 Luna

JOI, 14 NOIEMBRIE 1974

8.30 Curs de limbă engleză. 9.00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
rusă. 10,30 Dialog despre satul vii
torului. 10,40 Film artistic: „Din-

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Te

lex. 17.35 Agroenciclopedta. 18.05 
Te slăvim In cîntec, Românie. 18,20

Zilele filmului sovietic — S-A 
rĂTtMPLAT DUPĂ RĂZBOI: Casa 
Mimului (orele 10; 12; 16; 18; 20). 
, 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).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA A- 
CHITA: Patria (orele. 9.30; 12,15; 
15; 17.30; 20).

ANCHETA LA WARIENBAD: 
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;

1 15; 17.45; 20.30).-, Favorit (orele
»,30: 12; 15.3Q: 18: 20,30).

TOM SAWYER : Capitol (orele 
9,15: 11,30; 13,45; 16: 13.15; 20.30).

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

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Doina (orele 9.30; 
11.30: 16.15).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 18; 
18.15: 20,30).

CIDUL: Central (orele 9,15:
12.30?16: 19.30).

TELEGRAME: Victoria (ora
18.ÎS).

PLANETA SĂLBATICĂ: Victo
ria (orele 9.15; 11,30: 13 45; 16;
20/30).
/DUELUL: Bucegl/ (ora 18).
/ APAȘII: Buceg! / rorele 18: M). 
/ MISTERUL VAfjfcTLUI ---------
}DEARE“: Excelsioir (orele 9: 11,15;
13,30: 16; 18.15: 20,30): Gloria (ore- 

„ le 11: 13,30: 16: 18.30; 20.45). 
r DACTI: Gloria (ora 8.30).

neînfricatul ataman: Lira 
(orele 15.30: 20,ÎS).

SUFI.ETUL NEGRULUI CHAR
LEY: Buzești (orele 9: 11.15; 13.30; 
16: 18.15; 20.30): Miorița (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15).

O MADONĂ TN PLUS: Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20).

LUMTNTLE ORAȘULUI: Dada 
forele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.15).

CĂPITANUL NEGRU: Rahova 
(orele 15.30; 18; 20.15).

SCURTA VACANȚĂ: Unirea (0- 
rele 15,30; 17,45; 20).

ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBĂ 
PROFESIA: Pacea (orele 16; 18: 
20).

TUNURILE DIN NAVARONE t 
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),

13.15;

/■

*

I
F

„MARY

subliniez că întreprinderea a În
viorat întregul oraș și că a creat 
locuri de muncă pentru mulți 
dintre bărbații și femeile care 
părăseau Oașul căutînd de lu
cru pe alte meleaguri. Mă mai 
mîndresc cu tinerețea muncito
rilor. Sînt tineri, dar sint 
harnici și, iată, cu ei am realizat 
toți indicatorii de plan ! Cu ei 
am dublat, în numai cîțiva ani, 
producția fabricii, care a rea
lizat un avans de peste 30 milioa
ne lei în primii 1 ani ai cincina- meroase, și diverse. Voi aminti 

doar citeva dintre cele de inte
res cetățenesc. Ne gindim la con
struirea unei noi școli cu 8 săli 
de clasă, pentru că estimăm o 
creștere a populației pină Ia 
15.000 locuitori. Se vor extinde 
spațiile comerciale și va conti
nua extinderea rețelei de apă și 
canalizare, modernizarea străzi
lor și a drumurilor. Va fi gata, 
în 1975 sau 1976, hotelul turistic 
eu 6 nivele. La 
zonă de interes 
treprind lucrări 
pelor minerale.
fabrică de piine, care va fi gata 
în 1976. Supraetajarea Policlini
cii, înființarea unei noi circum
scripții sanitare sînt, de aseme
nea, alte obiective cu care do
rim să satisfacem cerințele 
populației. Mai putem vorbi de 
amenajarea zonei viitorului cen
tru civic al orașului. N-aș vrea 
să închei fără a exprima cea mai 
arzătoare dorință a tinerilor o- 
șeni : construirea unei noi case 
de cultură — obiectiv de interes 
major pentru un oraș ca al nos
tru. Tinerii vor să participe la 
acțiuni educative culturale și 
distractive interesante. Mulți 
dintre ei nu o pot face. Actuala 
casă de cultură este mică și ne- 
incăpătoare, fără a mai spune că 
nu prea dispune de o înzestrare 
corespunzătoare. O nouă cjisă de 
cultură rămîne visul nostru pe 
care să-1 realizăm".

★
Țara Oașului... La ieșirea din 

orașul Negrești-Oaș, sub razele 
soarelui de toamnă, mai darnice 
decit dimineața, păminturile a- 
cestui colț de țară românească 
se răsfață cuminți. Munții falnici 
domină șj. aproape fără voie, ii 
comparăm cu oamenii de aici. 
„Cine vine o dală in Oaș, se În
toarce din nou !“ — spun ei. A- 
cum, după ce i-a cunoscut pe o- 
șeni,. reporterul nu poate incheia 
altfel decit cu cuvintele : da, se 
va reîntoarce în Țara Oașului !

lului". Inițiativele uteciștilor, 
despre care directorul vorbește 
cu entuziasm, au adus, de ase
menea, însemnate beneficii. Ast
fel, inițiativele „Nici un gram de 
fibră pierdut!" și „Nici un gram 
de pinză neutilizat în mod eco
nomic !“ s-au soldat cu economi
sirea a 16 tone fibre. Alte ini
țiative au vizat economisirea de 
combustibil și energie electrică 
obținîndu-se, și în acest fel, eco
nomii în valoare de 370.000 lei. 
Dacă mai adăugăm că din tri- 

i mestrul IV al anului 1973 și pină 
în prezent au fost experimentate 
14 inovații care aduc o economie 
antecalculată de 300.000 lei, a- 
vem o imagine a muncii entu
ziaste a acestui colectiv tinăr. 
Sigur, directorul întreprinderii, 
și nu numai el, se gindește la 
viitor : „Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus, de curînd, 
cînd ne-a vizitat pentru a doua 
oară : «Ținînd seama de necesi
tățile în continuă creștere ale e- 
conomiei naționale, va fi nece
sar ca întreprinderea să se per
fecționeze, să treacă la prelucra
rea mai fină a materiei prime, 
dind țesături cu o folosință mul
tiplă, inclusiv pentru satisface
rea unor necesități de îmbrăcă
minte». Ca întotdeauna, indica
țiile secretarului general al par
tidului ne-au fost de un real fo
los. La noi, a intrat, recent, in 
funcțiune, secția de „polipropi- 
lenă" — unică in țară. întreprin
derea va trebui însă să producă 
și țesături subțiri pentru îmbrăcă
minte, ceea ce ar inseinna o dez
voltare de 3 ori mai mare a ac
tualei capacități de producție și 
ceea ce ne-ar aduce alături de 
întreprinderi similare de talia 
celor din Arad sau Timișoara. 
In plus, mai mulți oșeni vor gă
si, aici, în industrie, locuri de 
muncă, contribuind Ia dezvolta
rea Țării Oașului..."

VIITORUL: o preocupare de 
fond a edililor ora

șului. Ei au învățat să viseze, dar 
mai ales au învățat că drumul 
către civilizație trece prin mîi
nile oamenilor, singurii care, 
cum se spune, sfințesc locul. Se-

Vîrstele peliculei. 18,50 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 19,05 Teatru de poezie. Po'd 
pestg veacuri — emisiune de ver
suri. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. Prin faptele prezentului 
asigurăm viitorul comunist al pa
triei. 20.00 Seară pentru tineret. 
ȘI TU EȘTI OPINIA PUBLICA. 
21.20 Desene animate. 21.30 Mai 
aveți o întrebare? Genetica în ac
tualitate. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,Oo Concert simfonic. Orchestra 
de studio șl corul Radioteleviziu- 
nii. 21.40 Foamea de energie — 
film documentar. 21.55 Farmecul 
unui vals la Teatrul muzical „Ni- 
colae Leonard" din Galați.

VINERI, 15 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16.00—17.00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune în limba germană. 19.10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Carta comuniștilor ro
mâni în dezbaterea întregului po
por. 20,00 Handbal masculin: 
România—R.F.G. — transmisiune 
directă de la Palatul sporturilor sl 
culturii din București. 21,10 Româ
nia de astăzi. România de'mâine 
— revistă soclal-politică TV. 21.45 
Seleoțiuni din spectacolul prezen
tat la București de 
nai mexican. 32,10

PROGRAMUL II

Baletul națio- 
24 de ore.

Film artistic :17,30 Telex. 17.35
..Facerea lumii". 19.05 Muzică u- 
șoară cu formația Sile Vișan. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00

cretarul Comitetului orășenesc 
UTC, Slmion Ciorba, oșean get- 
beget, entuziast și bun cunoscă
tor al perspectivelor de viață ale 
oșenilor, ni s-a părut indicat să 
ne vorbească, cu ochii tinereții, 
despre ascensiunea viitoare a o- 
rașului. „Oșenii — ne spune din- 
sul — sînt preocupați de a găsi 
căile cele mai scurte către un 
înalt nivel de civilizație și pro
gres. Proiecte de dezvoltare a o- 
rașului există. Ele sint și nu-

Valea Măriei, o 
turistic, se în

de captare a a- 
Vom construi o

Roman foileton (reluare): ..Suro
rile Materassl". 20;S0 Tineretul și 
problemele familiei — anchetă in
ternațională. 21.05 Muzee și expo
ziții. 21.20 Telex. 21,25 Luna crea- 

Teatru 
con- 
I la 
1073.

ziții. 21.20 Telex. 21,25 Li 
ției originale românești.
TV: ..Personalitate pentru 
curs" de C. Marcu. Premiul 
concursul de scenarii, ediția

SIMBATA, 16 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

1974

10.2010.00 De la Alfa la Omega.
Eroi îndrăgiți de copii: „Năzdră
vanul Dennis" (reluare). 10.45 
Geometrie dură documentar știin
țific. - —
11.15
13.15 
gicâ. , ......... . ....
căoană. 13.50 Publicitate. 13.55 Fot
bal: Sportul Studențesc — Olim
pia Satu Mare (Divizia Al. Trans
misiune directă de la Stadionul 
Steaua. 15,45 Box: Polonia—S.U.A. 
— selecțluni înregistrate de la 
Varșovia. 16.25 Hochei pe ghea
tă: Cehoslovac: a—Șued'a — trans
misiune ele la Praga. 18.15 Coloane 
ale istoriei: Dobrorea — tara din
tre ape — film documentar. 13.45 
Teleglob: Lisabona — Avenlda da 
Liberdade. 19.00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal. Mandatul de azi 
pentru viitorul comunist al Româ
niei. 20.10 Ora Înaltă a patriei — 
emisiune de versuri. 20.25 Teleen
ciclopedia. 20.55 Film serial: „Un 
șerif la New York". AI cincilea 
din cvartet. 22.10 Telejurnal. 22.20 
Intîlnirea de la ora 10... șl două
zeci. Șapte note din a 7-a artă.

10.55 Omul de lingâ tine. 
Telecinemateca. 13.00 Telex. 
Aliman — rezervație geolo-
13.25 Toamna muzicală bă-
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TELEGRAMA

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, prințul NORODOM SIANUK, șeful statului Cam- 
bodgix. următoarea telegramă :

Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării independenței Re
gatului Cambodgia constituie un prilej plăcut de a adresa Alteței 
Voastre și eroicului popor khmer cele mai sincere felicitări și 
un cald salut de solidaritate frățească.

Republica Socialistă România și întregul popor român își re
afirmă și cu acest prilej sprijinul și solidaritatea cu lupta bravu
lui popor cambodgian, precum și încrederea că victoria finală 
va aparține glorioaselor forțe patriotice sub conducerea F.U.N.C. 
în frunte cu Alteța Voastră Regală, pentru edificarea 
bodgii libere, democratice și prospere.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească 
porul român și eroicul popor khmer să cunoască o
continuă, în interesul reciproc, al cauzei luptei antiimperialiste, 
pentru progres și pace în întreaga lume.

unei Cam-

dintre po- 
dezvoltare

PRIMIRE PLECÂRI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit 
vineri 
vizite protocolare de prezenta
re, pe 
tră ai 
gare - 
cii 
Paulo E. tz Pinto da Silva, 
publicii Elene — Dimitrie 
padakis.

după-amiază. succesiv, in

ambasadorii in țara noas- 
Republicii Populare Un- 

- Gyorgy Biezo, Republi- 
Fedsrative a Braziliei —

Re- 
Pa-

DECRET

to- 
fost

Prin decret prezidențial, 
varășul Alexandru Boabă a 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
in Sultanatul Oman, cu reședința 
la Teheran.

DEJUN

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste a oferit, vineri, un de
jun în cinstea delegațiilor cul
turale și a formațiilor artistice 
din U.R.S.S., prezente în țara 
noastră cu prilejul Zilelor cul
turii sovietice.

CRONICA
U. T. C

fer! s-a înapoiat în țară, 
venind de la Moscova, dele
gația Uniunii Tineretului 
Comunist, formată din tova
rășii Vasile Nicolcioiu și Ra
du Enache, secretari ai C.C. 
al U.T.C., care a făcut o vi
zită in Uniunea Sovietică.

A apărut 
MUNCA DE PARTID 

Nr. 15 - noiembrie 1974

Măsuri pentru reluarea
traficulului pe unele drumuri

naționale
Ministerul Transporturilor șl 

Telecomunicațiilor a adoptat o 
serie de măsuri urgente pentru 
reluarea traficului pe drumurile 
naționale, devenite impractica
bile in urma înrăutățirii condi
țiilor atmosferice care au sur
venit în cursul acestei săptă- 
mini. Datorită muncii pline de 
abnegație, desfășurată zi și 
noapte, lucrătorii unităților te
ritoriale ale Direcției generale 
a drumurilor au reușit să re
deschidă primul fir de circula
ție de pe șoselele București-Vă- AL. DOBRE

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII-BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs 

a următoarelor posturi didactice:
1. Asistent la catedra de Mecanici teoretică și 

aplicată, disciplinele : Mecanica construcții
lor și Mecanica teoretică, poz. 16 din statul 
de funcțiuni.

2. Asistent la catedra de Statica construcțiilor 
disciplinele ; Statica, stabilitatea și dinamica 
construcțiilor j Mecanica construcțiilor și 
Programarea calculelor inginerești la mașini 
de calculat, poz. 13 din statul de funcțiuni.

3. Asistent la catedra de Construcții civile, 
disciplinele : Clădiri și Materiale de con
strucții, poz. 18 din statul de funcțiuni.

1. Asistent la catedra Rezistența materialelor, 
disciplinele : Rezistența materialelor și elas- 
țicitate și Mecanica construcțiilor, poz. 16 
din statul de funcțiuni.

5. Asistent la catedra de Științe sociale, dis
ciplina Filozofie, poz. 28 din statul de func
țiuni.

6. Asistent la catedra de Științe sociale, disci
plina Filozofie, poz. 29 din statul de func
țiuni.

7. Asistent la catedra de Cadastru și măsură
tori terestre, disciplina, Topografie, poz. 19 
din statul de funcțiuni.

8. Asistent la catedra de Cadastru și măsură
tori terestre, disciplina Topografie, poz. 29 
din statul de funcțiuni.

9. Asistent la catedra de Instalații și termo- 
tehnică, disciplinele Instalații de încălzire 
și Materiale de instalații și construcții poz. 
29 din statul de funcțiuni.

10. Asistent la catedra de Instalații și fermoteh- 
nică, disciplinele : Instalații de ventilare și 
climatizare, Ventilare și climatizare in in
dustrie, Instalații de încălzire și Instalații în 
construcții, poz. 30 din statul de funcțiuni.

11. Asistent la catedra de Instalații și termoteh- 
nică, disciplinele Instalații de alimentare cu 
apă, canal, sanitare și gaze, Instalații teh- 
nico-sanitare și gaze și Instalații în construc
ții, poz. 31 din statul de funcțiuni.

12. Asistent la catedra de Educație fizică și 
sport, disciplina : Baschet începători, poz. 
18 din statul de funcțiuni.

13. Asistent Ia catedra de Tehnologie mecanică 
și organe de mașini disciplinele : Geome
trie descriptivă și desen tehnic, Prelucrare 
mecanică și toleranțe, poz. 23 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secreta- 
iatul rectoratului institutului din București Bd. 

Republicii nr. 176, în termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț in Buletinul ofi
cial, cererea de înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr, 6 privind Statutul per
sonalului didactic din R.S.R. publicată în Bu
letinul oficial, Partea I. nr. 33 din 15 martie 
1969.

Cei care funcționează într-o instituție de în- 
vățămînt superior sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs.

Concursul se va (ine la sediul institutului în 
termenul legal.

7*

O delegație a Marii Adunări 
Naționale va face vizite oficiale 
în Kuweit, India și Indonezia, 
la invitația parlamentelor , din 
aceste țări. Delegația, condusă 
de Nicoțae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, a pă
răsit vineri dimineața Capitala.

Din delegație fac parte depu
tății Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Consiliului popular al 
județului Dolj, membru al Co
misiei economico-financiare, 
Gheorghe Bobocea, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar al județului Buzău, mem
bru al Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de stat, 
Gelu Kahu, director general al 
Centralei navale Galați, membru 
al Comisiei pentru industrie, con
strucții și transporturi, Octavian 
Fodor, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din Cluj.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., de președinți 
ai unor comisii permanente ale 
M.A.N., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți V. K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei, și D. M. 
Mursalin, ambasadorul Indone
ziei la București.

★

Delegația economică guverna
mentală din Republica Populară 
Albania, condusă de Kico Ngje- 
la, ministrul comerțului, a pără
sit, vineri după-amiază, țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Sto- 
ian, ambasadorul României la 
Tirana, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Nikolla Profi, 
ambasadorul R.P. Albania la 
București.

\

lenii de Munte-Brașov (pe sec
torul Chela-Babarunca) și ora
șul Dr. Petru Groza-Cîmpeni- 
Turda. Continuă lucrările pen
tru deblocarea integrală a părții 
carosabile a acestor artere mon
tane. \

Drumul național Tirgu Jiu-Pe- 
troșani (pe sectorul Lainici-Li- 
vezeni) rămine încă sub restric
ție totală de circulație întrucît 
deblocarea acestei artere nece
sită un volum mai mare de lu
crări.

Convorbiri 
româno- 

mexicane
La București — la Palatul 

din Piața Victoriei — au în
ceput, vineri dimineață, convor
birile dintre delegația guverna
mentală română, condusă de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și delegația gu
vernamentală mexicană, con
dusă de Hugo Cervantes Del 
Rio, ministrul Președinției Re
publicii Mexicane.

Au participat Vasile Pungan, 
consilier al președintelui repu
blicii, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și organe centrale e- 
conorhice și bancare.

A fost prezent Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului la Bucu
rești.

Convorbirile sint consacrate 
prospectării posibilităților de 
dezvoltare a colaborării și coo
perării economice și tehnico-ști- 
ințifice între cele două țări.

★

George Maco- 
afacerilor ex-

Tot în cursul zilei de vineri, 
Hugo Cervantes Del Rio a avut 
întrevederi cu 
vescu, ministrul 
terne, Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, și Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei.

Expoziție de carte sovietică
Expoziția de carte sovietică, 

deschisă, vineri, la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Ro
mânia, oferă vizitatorilor prin 
cele aproape 2 000 de volume o 
imagine a complexei activități 
desfășurate, in această țară, pe 
tărim editorial, prilejuiește o 
cunoaștere, în original, a diver
selor lucrări de literatură poli
tică. tehnică, științifică, bele
tristică, a realizărilor în dome
niul traducerilor sau al cărții de 
artă.

Rolul expoziției în contextul 
actualelor Zile ale culturii so-

CENTRAUTATEA
(Urmare din pag. I)

re- 
pe

și speranța repetitivă a 
nașterii lui Epimetheu 
ruinele sistemului de învă- 
țămint.

Este o carte care a stîrnit 
vîlvă și a provocat contro
verse asupra vocației școiii 
în societatea actuală. Aici, la 
noi, pe meridianele edifică
rii socialismului, avem in 
școală prototipul instituțional 
al satisfacerii nevoii de a fi 
socialmente. In confruntarea 
cu perspectivele, puterea e- 
ducației și a școlii se multi
plică fortifiant. Luciditatea 
omului de acțiune, pe care 
vroim a-1 construi prin e- 
ducație, se opune ireductibil 
donchihotismului nonșalant 
al luptei cu morile de vînt. 
Știu bine că acest om, ridi- 
cindu-se la rangul conștien
tizării propriei sale deveniri 
ca tip istoricește nou, nu-și 
va face din moleșeala mîr- 
tanului adormit în firidă, sub 
dogoreala blindă a căldurii, 
un model comportamental, ci 
— cel mult — un obiect de 
observație și de rememorare 
a conturului 
haice.

Am trecut 
locuri din țară și am văzut 
o anume eflorescență a șco- 

durabil și mereu 
anume devenire 
meandrele ei, și 

ei sinusoidale șl 
ei trecătoare.

statorniciei ar-

prin numeroase

iii, ca fapt 
împlinit. O 
care are și 
alunecările 
nevralgiile __ _________
îmi amintesc că o dată, aflat 
intr-un sat de deal, risipit 
pe coline și ulițe ades go
lașe, am avut pentru cîteva 
clipe revelația unei unde de 
indoială, de cumpănă. Pri
veam pe fereastra unei in

Iarna la Păltiniș

Foto : V. RANGA 

vietice, precum și date ilustra
tive pentru activitatea celor 230 
de edituri din U.R.S.S., au fost 
relevate, la vernisaj, de Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, și de Spartak 
Bagdasarian, președintele Co
mitetului de Stat pentru Edi
turi, Poligrafie și Comerț de 
carte al R.S.S. Armene.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și N. I. Mo- 
hov, adjunct al ministrului cul
turii din această țară.

mi-a 
despre un 
școală mai 

încăpătoare, 
prindă via-

căperi a căminului cultura! 
din acest sat care a fost 
cîndva centru comunal. înă
untru, un grup de copii de 
școală cintau la mandolină. 
S-a apropiat de mine un bă- 
trin, m-a bătut pe umăr și 
am intrat in vorbă. Peste 
drum era școala, o clădire 
veche și frumoasă. L-am în
trebat despre copiii aceia, 
despre învățătura de carte și 
despre deprinderea muzicii. 
Căci copiii cintau singuri, în 
formație, fără îndrumarea 
cuiva. Mi-a zis, cu răsu
flete de amărăciune, că nu 
va mai trece mult timp și 
școala aceea își va închide 
o parte din porți sau chiar 
va dispare. N-am știut ce să 
cred, am rămas uimit și 
m-am gindit la o probabilă 
natalitate foarte scăzută. Dar 
nu era asta. Bătrînul 
vorbit pe dată 
nou proiect de 
mare și mai 
care urmează să 
ță in actualul centru comu
nal și să adune, ca pe niște 
afluenți, toți copiii din jur. 
M-am lămurit și m-am gin
dit la sistematizare, la con
centrare. la moderna idee a 
conceperii așezărilor sătești 
în perspectiva unei densități 
sporite, pe vatră, și cu be
neficiul serviciilor sociale de 
tot felul. O idee care atrage 
rupturi, unele dureroase, cu 
structuri ale trecutului.

Atunci m-am gîndit la un
da de capitulațle pe care o 
lansează cealaltă idee, a de- 
școlarizării. Nu, nu avem a 
ne încleșta gîndurile pe așa 
ceva. La noi, restriștea evu
lui neguros, care a răsfirat 
fără cumpăt lumea satelor

T.C.I.F. — Stația de 
utilaje și construcții 

Constanța
str. Zburătorului nr.4 — 

Tomis III 
încadrează urgent per

sonal pentru calificare 
prin cursuri de 8 luni în 
meseria de mecanic uti
laje îmbunătățiri funcia
re.

Se primesc absolvenți 
ai școlii generale de 7— 
8 clase cu stagiul militar 
satisfăcut.

Pe durata școlii bene
ficiază de cazare gratui
tă, masă contra cost și 
retribuția de 1 173 lei lu
nar.

Cererile se depun la 
biroul personal pînă la 
data de 20 noiembrie 
1974.

AZI.
ULTIMA

ZI LA
PRONOSPORT

TURISMUL PENTRU TINERET

Opțiunile contractuale,
un simplu act formal?

fost în sezonul 
prin agențiile

Numai cine a 
turistic de vîrf 
B.T.T. știe ce forfotă, ce zarvă 
domnește aici. E mult de lucru ? 
Sigur că da. Un grup vine, altul 
pleacă, altul trebuie pregătit, 
în acest an prin Biroul de tu
rism pentru tineret au efectuat 
excursii peste 2,5 milioane de 
tineri. O cifră, trebuie să recu
noaștem, impresionantă, o cifră 
care spune foarte multe atît 
despre activitatea meritorie a

SCOLII
5

este negată radical de o ri
dicare a ruralului ce va de
veni, greu dar sigur, tan
gentă cu urbanul. O școla
rizare nouă, centrată spațial 
și metodică funcțional își va 
face loc, cu timpul, in în
treaga ruralitate. Noi nu vom 
cocheta cu ideea emancipării 
societății de școală, ci vom 
lucra pe ideea emancipării 
societății de risipa spațiilor 
și clădirilor. în satul de 
mîine, care se va obișnui 
treptat cu verticalitatea și 
ordinea geometrică, școala 
va domina zona nucleului ci
vic. Centralitatea ei va fi 
deopotrivă fizică și socială. 
Am înțeles amărăciunea o- ' 
mului acela care, la cei 80 
de ani ai lui, nu-și închi
puia școala altundeva decît 
acolo unde o știa dintotdea- 
una, unde învățase el (doar 
trei clase), fiii 
și unde avea 
poți, intr-a IV 
care ruptură 
chiar in numele unui pro
gres vital și tonifiant, 
implică 
răciune, 
cei mai

Acum, 
cu tragere lungă în timp 
mă gîndesc cu nesaț la prin
derea clipei în care se va fi 
desăvîrșit o operă de siste
matizare ce va face din re
țeaua focarelor de lumină 
ale școlilor unul dintre cele 
mai bine organizate ampla
samente sociale. La prinde
rea clipei care ne va aduce, 
în locul orizontului simbolic 
și transfigurat al lui Epime- 
theu, realitatea palpabilă a 
unui om construit pe ideile 
de centralitate și echilibru. 

și nepoții lui 
acum străne- 
și a V-a. Dar 
cu trecutul,

nu 
și o undă de amă- 
mai cu seamă la 
vîrstnici ?
la ora proiectelor 

in

EXAMENE
DE TRADUCĂTOR

Examenele de traducător pentru candidații care s-au în
scris^ în termen, respectiv pînă la 30 septembrie a.c., se vor 
desfășura în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 1974 la 
Academia de studii economice din București, P-ța Romană 
nr. 6 (localul vechi), după cum urmează :

— sîmbătă, 30 noiembrie, orele 15—19: limbile franceză, 
rusă, germană, maghiară, polonă ;

— duminică, 1 decembrie, orele 8—12: toate celelalte limbi 
(engleză, spaniolă, italiană etc.) ;

— duminică, 1 decembrie, orele 15—19: limbile engleză, 
franceză, germană, rusă și spaniolă — pentru candidații care 
prezentîndu-se sîmbătă, 30 noiembrie p. m. și duminică, 1 de
cembrie a. m. n-au putut susține la aceste limbi toate exa
menele la care s-au înscris.

In fiecare interval de 4 ore din zilele de 30 noiembrie și 
1 decembrie candidații au posibilitatea să dea cîte 2 exame
ne, cunoscînd că durata unui examen este de 2 ore. In ca
zul în care programarea nu permite unui candidat să se pre
zinte la toate examenele la care s-a înscris, Centrul special 
de perfecționare a cadrelor va restitui taxele de înscriere 
respective.

Instituția noastră nu poate oferi cazare celor din provin
cie.

La examene pot fi folosite dicționarele.

Alte precizări privind organizarea și desfășurarea exame
nelor se pot obține la sediul C.S.P.C. București — Calea Do
robanților nr. 99 A — telefon 12 83 17.

B.T.T. cît și despre audiența 
de care turismul, în multiple- 
le-i forme, se bucură în rîndul 
tinerilor.

Cu toate acestea, multe dintre 
necazurile care pun la grea în
cercare pe' activiștii agențiilor 
de turism ar putea fi înlătura
te dacă munca ar fi mai bine 
organizată, dacă s-ar înlătura 
formalismul, dacă întreaga ac
tivitate ar fi privită, de ce să 
n-o spunem, cu mai multă se
riozitate și responsabilitate. Să 
luăm un singur exemplu : obli
gațiile contractuale. încă de la 
începutul anului fiecare agenție 
județeană B.T.T. își anunță dis
ponibilitățile, fiecare agenție își 
exprimă dorințele, dorințe care, 
in ultimă instanță, nu sint alt
ceva decit obligații contractuale 
— anunțate în scris și organului 
central — pe baza cărora se 
definitivează seriile, se coman
dă serviciile, se asigură intr-un 
cuvînt totul ca tinerii să se 
simtă bine, să se odihnească, să 
se instruiască. Așadar, timp be
rechet și pentru unii și pentru 
alții ca să-și ia din vreme toate 
măsurile pentru ca în sezon lu
crurile să meargă strună, ca pe 
roate. Și vine sezonul și încep 
telefoanele, lamentările, amînă- 
rile. decomandările. Totul se în
toarce pe dos, totul trebuie luat 
de la început, organizat în pri
pă, de pe o «i pe alta, încropit 
cu ce se poate. Sancțiuni, aver
tismente. penalizări, forfotă, 
grabă. Și din toate acestea ti
nerii sint cei păgubiți, turismul 
pentru tineret în ansamblu afec
tat. Pentru a nu ne rezuma la 
simple aprecieri reproducem 
cîteva cifre, pe o coloană în- 
semnînd numărul tinerilor pe 
care agențiile B.T.T. din jude
țele respective se obligau, în ia
nuarie 1974, să-i trimită in ex
cursie în Deltă, pe cealaltă co
loană, numărul tinerilor care 
efectiv au fost în Deltă in acest 
an : Agenția B.T.T. Covasna : 
624—0 (nici unul) ; Botoșani t 
216— idem (adică tot nici unul); 
Gorj : 288—74 ; Hunedoara :
350—77 ; Ialomița : 312—105 ;
Ilfov : 360—145 ; Sălaj : 180—
36 ; (toți activiști ai U.T.C.) ; 
Timiș : 216—102 etc. Lista ar 
putea fi continuată, dar cifrele 
amintite sint cele mai relevante. 
Și dacă agenția B.T.T. Tulcea 
și-a realizat și depășit substan
țial planul numeric și valoric 
acest lucru se datorește în pri
mul rind celor ce lucrează aici, 
strădaniei și efortului lor deo-

'S.
Program competițional

FOTBAL. Etapa a XH-a a 
campionatului republican debu
tează, astăzi, cu partida dintre 
F.C. Argeș — F.C.M. Reșița 
(partida va fi televizată de la 
ora 14,30). Mîine, in Capitală, pe 
stadionul Steaua de la ora 14,30, 
o lntilnire de mare atracție : 
Steaua — Sportul studențesc.

RUGBI. O nouă confruntare 
cu rugbiul francez. Mîine, la 
Timișoara, este programată ln- 
tîlnirea dintre Selecționata stu
dențească a României și Selec
ționata studențească a Franței. 
Partida va avea loc după jocul 
de fotbal, pe stadionul „1 Mai".

BASCHET. Intîlnirile progra
mate mîine, în Capitală, din ca
drul etapei a V-a a diviziei A, 
vor avea loc în sala M.I.U., ast
fel: Politehnica — C.S.U. Galați, 
ora 10,15 și Olimpia — Construc
torul, ora 11,30.

MARȘ. „Cupa Flacăra" la 
marș se dispută azi, de la ora 
16, în împrejurimile Stadionului 
Tineretului din Capitală, la pro
bele clasice de marș,

POLO. Turneul pentru locu
rile 1—4 se desfășoară la Bazi
nul Floreasca după următorul 
program: azi, Voința C,luj-Na- 
poca — Rapid, ora 18,30 și Di
namo — Progresul, ora 19,30; 
miine, Voința Cluj-Napocă — 

B.T.T. — cercurile de 
relație care nu întot- 

este organică, temeinic 
pe principiile deja sta-

sebit de a atrage și oferi con
diții optime tinerilor, evident 
din alte județe decît cele mai 
sus enumerate.

Revenind la fenomenul pe 
care-1 discutăm este locul să ex
plicăm cauza cauzelor acestor 
nerespectări ale obligațiilor con
tractuale. Cu atit mai mult cu 
cit dereglări asemănătoare, și 
avînd la bază aceleași cauze, am 
întilnit și pe litoral și la Buș
teni și in alte locuri.

La începutul anului deci, 
agențiile B.T.T. transmit cifrele 
amintite. Fără să se consulte în 
prealabil cu tinerii, fără să facă 
sondaje de rigoare, sondaje care 
să ofere cit de cit un grad de 
certitudine. Și așa stăm liniștiți, 
fără a mai fi deranjați de ci
neva pînă începe sezonul. Abia 
atunci ne trezim presați de ter
mene și eevnțuale penalizări și 
începem șirul parlamentărilor. 
Este acest stil de muncă o ex
plicație? Dar explicația propriu- 
zisă trebuie_ căutată în relația 
agenția 
turism, 
deauna 
așezată 
bilite prin statutele de .funcțio
nare. Legătura, pe multiple pla
nuri, între agențiile B.T.T. s; 
organizațiile U.T.C. — recte 
cercurile de turism — din școli, 
întreprinderi, instituții și loca
litățile rurale se realizează greoi, 
de multe ori la întîmplare ceea 
ce duce, în cele din urmă, la 
imposibilitatea cuprinderii inte
grale a tuturor categoriilor de 
tineri, la necunoașterea opțiuni
lor lor reale, la imposibilitatea 
dirijării constructive a acestor 
acțiuni. Sînt toate acestea la
cune care, evident, nu pot umbri 
ansamblul activității, meritorii 
și fructuoase a turismului pen
tru tineret, dar care, eliminate, 
pot și trebuie să Îmbogățească 
calitativ munca noastră, s-o 
așeze pe baze reale, să ne sim
plifice eforturile proprii, să sa
tisfacă lntr-o mai mare măsură 
cerințele tinerilor. Faptul că 
pînă la data începerii contrac
tărilor pentru anul viitor mai 
avem vreme suficientă ne-a în
demnat să scriem aceste obser
vații, avînd convingerea că vor 
fi analizate cu obiectivitate și 
răspundere și că, încă de pe 
acum, se va acționa ferm șl 
operativ pentru a cunoaște exact 
ce trebuie și ce putem face, ce 
promitem și pe ce ne bizuim a- 
ceste promisiuni.

DIRECȚIA

GENERALĂ

A POȘTELOR

Șl TELECOMUNICA

ȚIILOR

La toate oficiile 
P.T.T.R. din țară a în
ceput contractarea a- 
bonamentelor la pu
blicațiile cuprinse în 
catalogul presei ex
terne pentru anul 1975 

ANUNȚ
>1

întreprinderea Energo- 
Reparații cu sediul în 
București b-dul Mărâ- 
șești nr. 2 sector 5 
cautâ urgent munci
tori necalificați din în

treaga țară.

Progresul, ora 11, și Rapid — 
Dinamo, ora 12.

CICLOCROS. Campionatul 
municipal de ciclocros progra
mează, în organizarea asocia
ției sportive „Tipograful", o 
nouă întrecere, care se va des
fășura la baza sportivă „Meta
lul", mîine de la oră 10.

MODELISM. Azi și mîine pe 
pista bazei sportive Semănă
toarea din Capitală are loc 
campionatul republican de aero- 
modele.

VOLEI. în „Cupa F.R.V.", azi 
în sala Giulești, de la ora 
Rapid — Spartac (f) și Rapid — 
I.E.F.S. (m). Mîine, tot în sala 
Giulești, de la ora 10: Medicina 
— C.S.U. Galați (f) și Steaua — 
Viitorul Bacău (m).

17,

merfcllcm
• IN SALA FLOREASCA 

DIN CAPITALA s-au des
fășurat întrecerile turneului 
final al campionatului repu
blican de lupte greco-rroma- 
ne pe echipe. în meciul derbi 
formația Dinamo a întrecut e- 
chipa Steaua cil scorul de 24—16, 
cucerind titlul de campioană. 
Locul trei în urma celor două 
protagoniste a fost ocupat de 
formația C.S. Pitești. Astăzi se 
dispută întrecerile campionatu
lui de lupte libere.

• ECHIPA STEAUA BUCU
REȘTI debutează astăzi în noua 
ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal masculin. 
Handbaliștii români vor evolua 
în capitala Uniunii Sovietice 
unde, în cadrul optimilor de fi
nală ale competiției, vor întilnl 
formația M.A.I. Moscova.

Din lotul echipei române, fac 
parte, printre alții, cunoscuțil 
internaționali Gațu, Birtalan, 
Voina și Stockl.

Partida retur se va disputa 
la 30 noiembrie, la București.

O nouă formulă pentru 
„Cupa Davis"

• COMITETUL NAȚIUNILOR 
PENTRU „CUPA DAVIS", În
trunit la Roma, a studiat o nouă 
formulă a competiției menită să 
adapteze această întrecere la 
calendarul foarte încărcat al te
nisului internațional. Pornind de 
la proiectul francez care preve
dea participarea a 24 de țări (16 
desemnate prin faze eliminato
rii și opt calificate din oficiu) 
la un turneu final de 15 zile, 
delegații au propus o soluție in
termediară. Aceasta preconizea
ză un turneu final organizat in
tr-o singură țară, în orașe di
ferite, cu participarea a opt 
țări : cele patru finaliste ale zo
nelor europene A și B, cele 
două finaliste ale zonei asiati
ce, precum și finalistele zonei 
americane. Noua formulă ar 
permite să reunească elita te
nisului mondial și să redea „Cu
pei Davis" prestigiul, umbrit 
uneori în ultima vreme.

Proiectul acestei formule va 
fi prezentat și organizației A.T.P. 
cu prilejul „Turneului campioni
lor", care va avea loc între 9 
și 15 decembrie la Melbourne. O 
hotărîre definitivă va fi luată 
însă doar anul viitor la Londra, 
cu ocazia Adunării generale a 
Federației internaționale de te
nis.

Potrivit unor declarații făcute 
de membrii Comitetului „Cupei 
Davis", prima ediție a competi
ției în noua formulă ar putea 
avea loc în anul 1976 în Austra
lia, singura țară care posedă ac
tualmente mai multe 
tenis cu o capacitate 
10 000 de locuri.

arene de 
de peste

Reuniunea Federației interna
ționale de fotbal

• LA ROMA SE DESFĂȘOA
RĂ LUCRĂRILE UNEI IMPOR
TANTE REUNIUNI A FEDERA
TIVI INTERNAȚIONALE DE 
FOTBAL, pe ordinea de zi fi
ind înscrise, între altele, raportul 
final privind campionatul mon
dial din R.F. Germania, exami
narea de către Comitetul execu
tiv a organizării „Cupei Mon
diale" din anul 1978, în Argen
tina, proiectul de ajutor pentru 
dezvoltarea fotbalului în 125 de 
țări ale lumii, statutul jucători
lor amatori și profesioniști etc.

Referindu-se la viitorul cam
pionat mondial din 1978, pre
ședintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange, a declarat : „Noi am sta
bilit ca, la fiecare trei luni, or
ganizatorii argentinieni să ne 
prezinte un raport asupra sta
diului lucrărilor de pregătire, 
iar o Comisie a F.I.F.A.‘să ve
rifice informațiile primite. Cu 
ocazia reuniunii de la Ztirich, 
din luna februarie, vom reexa
mina proiectul argentinian de a 
spori de la 16 la 20 numărul e- 
chipelor participante la turneul 
final al campionatului mondial, 
în noua formulă, turneul ar 
comporta 54 sau 56 de meciuri, 
extinse pe o durată de 28 de 
zile. F.I.F.A. nu dorește însă 
ca acest turneu să depășească 
23 sau 25 de zile maximum. 
Desigur, trebuie să se țină sea
ma de aspectul tehnic . și fi
nanciar, dar potrivit rapoarte
lor medicale o echipă de fotbal 
este foarte obosită după șapte 
întîlniri. în cazul formulei ar- 
gentiniene, finalistele ar trebui 
să dispute opt partide. Comisia 
de competiții va decide in acea
stă privință și, totodată, va ho
tărî dacă este cazul să desem
neze o a doua țară de rezervă 
in cazul cînd Argentina nu va 
putea organiza campionatul mon
dial.

Delegatul Argentinei, David 
Bracutto, a declarat că federa
ția argentiniană va face totul 
pentru a se conforma dispozi
țiilor F.I.F.A.

Pele din nou pe gazon
• ȘI TOTUȘI PELE NU A A- 

BANDONAT FOTBALUL. ~ 
lebrul fotbalist brazilian, 
și-a luat nu de mult adio de la 
publicul din Santos, a jucat în 
„echipa mondială a vedetelor" 
la un meci de binefacere dispu
tat pe stadionul Rocourt din 
Liege. în echipa lui Pele, care 
a învins cu 3—2 selecționata 
vedetelor belgiene, au mai e- 
voluat automobilistul Emerson 
Fittipaldi, călărețul Nelson Pe- 
soa, Raymond Kopa, Michel 
Jazy, Alain Barriere, Jean Sta- 
blinski și Jean Paul Belmondo.

Toate cele trei goluri ale în
vingătorilor au fost marcate de 
Pele, aplaudat la scenă deschisă 
de cei peste 25 000 de spectatori 
prezenți în tribune.

Ce- 
care
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România acționeazăJ
PE AGENDA REUNIUNII 
MINIȘTRILOR DE EXTERNE 
Al ȚARILOR DIN O.S.A.:

Ambasadorul României și-a prezentat
acreditare

în vederea creării de zone
Problema ridicării

denudearizate
sancțiunilor 

împotriva Cubei

președintelui Gabonnlui

In ședința de joi după-amiază a Comitetului pentru proble
mele politice și de securitate al Adunării Generale, ambasado
rul Constantin Ene a prezentat poziția României in chestiunea 
creării de zone denuclearizate — punct care constituie unul 
dintre principalele momente de referință în discursurile a 
numeroși reprezentanți ai statelor membre.

Preocupată de menținerea 
păcii și dezvoltarea cooperării 
în regiunea unde este situată, 
România — a subliniat vorbi
torul — a prezentat, atît în Co
mitetul de dezarmare de la 
Geneva, cit și in Adunarea 
Generală ,a O.N.U., propuneri 
vizind crearea în Balcani a u- 
nei zone de pace și cooperare, 
liberă de arme nucleare și baze 
militare străine, țara noastră 
acționînd pentru facilitarea 
transpunerii în viață a acestor 
propuneri. Vorbitorul a apre
ciat eforturile îndreptate în 
această direcție drept parte in
tegrantă a politicii de securita
te și pace în Europa și în lu
mea întreagă.

Subliniind rolul important ce 
revine O.N.U. în procesul de 
creare a zonelor lipsite de arma 
nucleară, ambasadorul român a 
relevat că conceptul de 
denuclearizată oferă un 
nou de cooperare între 
brii O.N.U., de acțiune pentru 
toate țările, mici sau mari, nu
cleare sau nenucleare, precum 
și cadrul potrivit pentru o con
tribuție efectivă din partea tu
turor statelor la întărirea secu
rității internaționale. In aceas
tă ordine de idei, el a cerut 
ca O.N.U. să încurajeze și să 
promoveze ideea de edificare a 

-------- țn toate
res- 

r___________ _ Re
ferindu-se, apoi, la dispozițiile 
de bază la care ar trebui să 
răspundă un acord de denucle- 
arizare, vorbitorul a subliniat 
că, în opinia României, acesta 
trebuie să fie conceput ca o 
parte integrantă a unui sistem 
de măsuri menite să conducă la 
eliminarea completă a armelor 
nucleare, să prevadă obligații 
reciproce pentru toate statele 
participante, să ofere garanții 
de securitate egală pentru toate 
părțile pe baza angajamentului 
solemn al statelor deținătoare 
de arme nucleare de a nu le 
utiliza împotriva țărilor din» zo
nă sau de a amenința cu folosi
rea lor, precum și de a respec
ta statutul convenit între țările

situate în regiunea 
să nu limiteze în 
utilizarea energiei 
scopuri pașnice, ci 
să asigure drepturi
tăți nelimitate pentru toate sta
tele, pe bază de egalitate și fără 
nici o discriminare.

respectivă, 
nici un fel 
nucleare în 
dimpotrivă, 
și posibili-

zonă 
teren 

mem-

unor asemenea zone 
regiunile în care statele 
pective manifestă interes.

Comitetul politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a 
primit spre examinare un pro
iect de rezoluție care cere 
transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii. Pro
iectul — alcătuit de Comite
tul ad-hoc pentru problemele 
Oceanului Indian, din care 
fac parte 15 țări — cere în
cetarea acțiunilor de sporire 
a prezenței militare în regiu
ne. De asemenea, țările rive
rane, ca și cele din apropiere 
sînt solicitate să înceapă 
consultări bi și multilaterale, 
cit mai curînd posibil, în ve
derea convocării unei con
ferințe asupra Oceanului In
dian, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă de 
pace și securitate.

Președintele Ecuadorului, ge
neralul Guillermo Lara, a inau
gurat, vineri, în Palatul Legisla
tiv din Quito, lucrările celei 
de-a XV-a reuniuni consulta
tive a miniștrilor de externe 
din țările membre ale Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.). 
Convocată din inițiativa Co
lumbiei, Republicii Costa Rica 
și Venezuelei, reuniunea respec
tivă are un singur punct la or
dinea de zi și anume ridicarea 
sancțiunilor impuse - • • ■ 
urmă cu zece ani.

înaintea deschiderii 
reuniunii se cunoștea 
11 țări s-au pronunțat deschis 
pentru ridicarea sancțiunilor 
(Argentina, Columbia, Costa 
Rica, Ecuador, Salvador, Hon
duras, Mexic, Panama, Peru, 
Trinidad-Tabago și Venezuela).

Referindu-se la atmosfera 
existentă în cursul dezbaterilor 
la precedentele reuniuni ale or
ganizației. la declarațiile oficiale 
ale miniștrilor. relațiilor externe 
ai statelor latino-americarie, a- 
gențiile internaționale de presă 
subliniază că, in cadrul O.S.A. 
„există indicii evidente că, la 
actuala reuniune din capitala 
Ecuadorului, este posibil să fie 
întrunit numărul de voturi ne
cesare abrogării sancțiunilor îm
potriva Cubei — blocadă consi
derată de numeroase țări mem
bre drept o rămășiță a unei po
litici anacronice, în vădită con
tradicție cu evoluția evenimen
telor pe continent și în lume".

Ambasadorul României în Re
publica Gaboneză, Pdrfir Ne
grea, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Albert 
Bernard Bongo.

Ambasadorul român a trans
mis șefului statului gabonez un 
mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste 
urări de fericire iar 
gabonez, prosperitate 
Mulțumind pentru 
transmis, președintele Republi
cii Gaboneze, Albert 
Bongo, a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, cele mai bune

România, 
poporului 

și progres, 
mesajul

Bernard

Cubei în

lucrărilor 
faptul că

Rebeliunea din Bolivia 
a fost înăbușită

Rebeliunea militară și 
civilă din localitatea San
ta Cruz de Ia Sierra (in 
sud-estul Boliviei), care 
urmărea răsturnarea gu
vernului Hugo Banzer, a 
fost înăbușită — a anun
țat postul de radio na
țional din La Paz.

După ce s-au 
mai multe ore, 
rămase fidele 
care a condus personal 
țiunile militare, rebelii s-au re
fugiat in direcția orașului Mon
tero, situat la nord de Santa 
Cruz de la Sierra, în Munții 
Anzi.

opus, timp de 
forțelor armate 
șefului statului, 

opera-

Intensă activitate
diplomatică

în Orientul Apropiat

Conferința

a Alimentației
In capitala Italiei continuă 

dezbaterile din cadrul Con
ferinței Mondiale a Alimen
tației, începute marți.

Numeroși oratori s-au referit, 
în cuvîntările lor, la necesitatea 
de a se amplifica eforturile — 
în condițiile desfășurării unei 
largi cooperări internaționale 
— pentru dezvoltarea producției 
de alimente, îndeosebi în ță
rile în curs de dezvoltare, a- 
bordînd unele aspecte concrete 
ale acestei problematici : in
vestițiile de capital, organiza
rea asistenței pentru ameliora
rea solurilor și extinderea su
prafețelor agricole, producerea 
de îngrășăminte chimice pentru 
agricultură.

Luînd cuvîntul la Conferința 
Mondială a Alimentației, Hao 
Chung-shih, șeful delegației chi
neze, a arătat că țările în curs 
de dezvoltare, azi aflate în di
ficultate datorită lipsei de ce
reale, au totuși mari posibilități 
de a-și dezvolta agricultura și 
de a-și spori producția alimen
tară. Șeful delegației chineze a 
spus : ,,Atît timp cît o țară ac
ționează conform trăsăturilor și 
condițiilor specifice și înaintează 
de-a lungul drumului indepen
denței și autodeterminării, este 
pe deplin capabilă să-și rezolve 
propriile probleme privind ali
mentația". Considerăm — a de
clarat vorbitorul — că suverani
tatea tuturor. țărilor trebuie să 
fie strict respectată și că pro
blema importului de alimente 
nu trebuie să constituie un mij
loc de amestec în problemele 
interne.

DAMASC. — După convorbi
rile avute cu președintele Siriei, 
Hafez El Assad, secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
a declarat joi seara, la plecarea 
de pe aeroportul din Damasc : 
„Ne-am întreținut în acea at
mosferă de înțelegere care ca
racterizează toate discuțiile 
noastre cu oficialitățile siriene. 
Președintele El Assad ne-a ex
pus punctul său de vedere și 
interpretarea sa în ceea ce pri
vește semnificația reuniunii _ la 
nivel înalt de la Rabat. La rîn- 
dul meu, i-am expus poziția 
Statelor Unite pentru o regle
mentare în etape a conflictului. 
Trebuie să spun că, oricum ar 
fi, excelentele relații siriano-a- 
mericane justifică din plin pre
zența mea aici. Ne-am înțeles să 
continuăm, în săptămînile vii
toare, contactele cu toate părțile 
interesate". Secretarul de stat 
american a afirmat că „s-a că
zut, de asemenea, de acord ca, 
orice s-ar întimpla în cadrul 
negocierilor, consolidarea relați
ilor de prietenie dintre Siria și 
Statele Unite să continue".

CAIRO. — Președintele Co
mitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser 
un interviu 
tean „Al 
vineri — în care, 
unei întrebări în legătură cu e- 
ventualitatea stabilirii unui gu
vern palestinian, a spus : „Dacă 
se va cîștiga ceva concret, a- 
tunci noi îl vom stabili... Dacă 
un asemenea guvern ne garan
tează stabilirea unui stat al nos
tru, atunci îl vom anunța ime
diat. Guvernul este un mijloc, 
nu un scop", a adăugat el. Re- 
ferindu-se mai concret la condi
țiile unei eventuale stabiliri a 
unui guvern palestinian, pre
ședintele O.E.P. a spus : „Pro
blema guvernului este legată de 
atitudinile țărilor arabe și prie
tene și, de asemenea, de teri
toriu... Dacă declarînd un gu
vern, de pildă, este o condiție 
pentru dezangajare sau obține
rea de teritoriu, noi îl vom de
clara".

Arafat, a acordat 
cotidianului egip- 

Ahram" — publicat 
răspunzînd

In urmă cu 21 de 
ani, la 9 noiembrie 
1953, poporul khmer 
înregistra un moment 
de răscruce în zbuciu
mata sa istorie : pro
clamarea independen
ței naționale. Asemeni 
tuturor popoarelor din 
Indochina, la capătul 
unei lupte eroice, în
delungate 
dominației 
pentru 
voltare 
toare, 
bodgiei . .
actul de la 9 noiem
brie 1953, împlinită 
una din aspirațiile 
sale' legitime. In 1954 
Conferința de la Ge
neva cu privire la 
restabilirea păcii în 
Indochina, prin docu
mentele adoptate ga
ranta independența și 
suveranitatea Cam
bodgiei și proclama 
obligația statelor sem
natare de a se abține 
de la orice amestec in 
treburile interne ale 
acestei țări.

In anii următori 
Cambodgia a devenit 
ținta unor puternice 
presiuni militare 
politice, a unor 
de agresiune. In 
tie 1970, a avut 
lovitură de stat, 
care Ia Pnom____
puterea a fost acapa
rată de elementele 
reacționare, trădătoa
re, conduse de Lon 
Noi, sprijinite de Wa
shington. Ridicindu-se 
cu arma in mină pen-

împotriva 
coloniale, 

libertate și dez- 
de sine stătă- 
poporul Cam- 
își vedea, prin

mar- 
loc o 

prin 
Penb

urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres continuu și 
prosperitate pentru poporul ro
mân.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor de acreditare a fost expri
mată dorința de a dezvolta și în
tări relațiile de prietenie și co
laborare, în toate domeniile, din
tre cele două țări și popoare.

Schimb
de studenți 

în Cipru
La Nicosia, au continuat, 

joi, operațiunile de schim
bare a studenților ciprioți 
turci și ciprioți greci, des
fășurate in conformitate cu 
acordul intervenit între pre
ședintele interimar, Giafkos 
Clerides, și vicepreședintele 
Rauf Denktaș, în legătură cu 
soluționarea problemelor u- 
manitare, create de ostilită
țile desfășurate în insulă în 
cursul verii.

în acest mod, au fost eli
berați 40 de studenți ciprioți 
greci care se aflau în zona 
nordică a Ciprului, în 
zent controlată de 
turcești dislocate în 
și 46 de studenți 
turci, din zona sudică a țării.

pre- 
forțele 
insulă, 
ciprioți

tru apărarea ființei 
naționale, patrioții 
cambodgieni, sub con
ducerea Frontului U- 
nit Național (F.U.N.C.) 
și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională 
(G.R.U.N.C.). au de
clanșat ample acțiuni 
militare și politice e-

ROMA : Manifestație a studenților pentru dreptul de vot de la 18 ani, pentru apărarea liber
tăților democratice.

Campania electorală
din Grecia

• Cuvintarea lui Ilias Iliou ® Hotărire a Curții 
de Casație din Atena

Intr-o cuvîntare rostită Ia posturile naționale de radio-televi- 
ziune, în cadrul actualei campanii electorale, Ilias Iliou, membru 
al Secretariatului Stingil Unite, a subliniat că obiectivele acestei 
formațiuni politice sint „pacea și prietenia, pe baza egalității, cu 
toate popoarele, democrația și libertatea, independența națională 
in afara blocurilor militare, progresul social".

„Obiectivul principal — a spus 
el —, este, astăzi, consolidarea 
democrației. La fel de necesare 
sînt îndepărtarea elementelor 
prodictatoriale din aparatul mi
litar, din poliție și administrație, 
permanentizarea atmosferei de 
liniște și calm în armată, pe o 
bază democratică. Este, de ase
menea, necesară desființarea tu
turor inegalităților și discrimi-

țin continuu inițiativa 
— pe cimpul de luptă 
împotriva regimului 
de Ia Pnom Penh. 
Succesele obținute de 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
de forțele patriotice 
khmere, sînt rezulta
tul firesc al sprijinu
lui de care aceste for-

Cauza dreaptă 
a poporului 
cambodgian

liberind 90 ,1a sută din 
teritoriul național, su
prafață pe care tră
iesc patru cincimi din 
populația țării. In zo
nele aflate sub con
trolul F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C. au luat fi
ință organe populare 
ale puterii care desfă
șoară o intensă acti
vitate economică, so- 
cial-culturală.

Din îndepărtata Cam- 
bodgie sosesc informa
ții atestind acțiunile 
eroice ale forțelor 
populare — care

țe se bucură din par
tea poporului cambod
gian.

Pe plan 
nai, lupta 
poporului 
găsește sprijinul larg 
al popoarelor și al tu
turor forțelor progre
siste. Semnificativ este 
faptul că peste 40 de 
state au recunoscut 
Guvernul Regal de U- 
niune Națională drept 
singurul guvern legal 
și legitim al Cambod
giei. Printre primele 
țări care au recunos-

internațio- 
dreaptă a 
cambodgian

cut G.R.U.N.C. — sta
bilind relații diploma
tice — și acordindu-i 
sprijinul deplin in 
cauza sa dreaptă se 
află România socia
listă. Vizitele pe care 
prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful 
cambodgian, I 
treprins in 
convorbirile 
tovarășul 
Ceaușescu, președinte
le Republicii Socia
liste România, au 
prilejuit o nouă și pu
ternică afirmare a so
lidarității militante a 
poporului nostru cu 
încercatul popor cam
bodgian. Pe aceeași 
linie s-au înscris și ce
lelalte vizite ale al
tor reprezentanți ai 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
ai tineretului patriotic 
cambodgian in țara 
noastră.

Aniversarea procla
mării independenței 
Cambodgiei oferă po
porului român, tinerei 
sale generații, prilejul 
de a-și reafirma 
crederea deplină 
victoria luptei 
care poporul, 
retul khmer o 
fășoară împotriva im
perialismului, pentru 
apărarea dreptului de 
a decide independent 
căile dezvoltării sale, 
pentru împlinirea no
bilelor sale idealuri : 
ale libertății, păcii și 
progresului.

nărilor, a tuturor rămășițelor 
perioadei de anomalie".

După ce a arătat că se pro
nunță împotriva revenirii mo
narhiei, vorbitorul a reafirmat 
că, „în cadrul viitoarei revizuiri 
a Constituției, Stingă Unită va 
urmări democratizarea institu
țiilor", în sensul consolidării 
participării poporului la toate 
centrele unde se iau hotăriri. 
„Urmărim stabilirea majoratului 
electoral la 18 ani, iar pentru 
problemele tineretului și învăță- 
mintului am formulat un pro
gram complet de reforme demo
cratice" — a spus, de asemenea, 
vorbitorul.

Grevă
națională 
in Italia

statului 
le-a în- 
România, 
sale cu 

l Nicolae

în- 
în 
pe 

tine- 
des-

în vederea alegerilor de la 17 
noiembrie, Curtea de Casație 
din Atena — organul juridic 
competent în materie — a emis 
o hotărire prin care stabilește 
modul cum vor fi apreciate for
mațiunile politice ce se vor pre
zenta în fața electoratului, în 
sensul dacă acestea vor fi consi
derate partide autonome sau 
coaliții. Hotărîrea a fost elabo
rată în baza legii electorale în 
vigoare, care prevede baraje 
diferite în privința participării 
formațiunilor politice la a doua 
împărțire a voturilor, în raport 
cu prezentarea lor autonomă 
sau în coaliție la scrutin. A- 
ceste baraje sint de 17 la sută 
din totalul voturilor valid expri
mate, pentru 
nome, de 25 la 
lițiile de două partide și de 30 
la sută pentru 
sau mai multe partide.

în baza hotărîrii Curții de 
sație, Stingă Unită a fost 
lificată ca o coaliție de 
partide.

La chemarea celor trei 
mari centre sindicale italiene 
— C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. — 
circa 10 milioane de lucră
tori din industrie și din co
merț au luat parte, vineri, 
la o grevă națională de pa
tru ore pentru apărarea locu
rilor de muncă, a puterii de 
cumpărare a salariilor, pen
tru noi orientări in politica 
economică a țării. Alături de 
muncitorii din industrie 
comerț, la grevă au luat, de 
asemenea, 
portuari, 
roporturi, din 
desfacere a energiei electri
ce, de Ia societățile de asigu
rări și din institutele de cer
cetări. In cadrul demonstra
țiilor de protest și al mitin
gurilor organizate cu acest 
prilej in diferite localități 
ale peninsulei, au luat cu- 
vintul principalii conducători 
ai celor trei organizații sin
dicale.

Ș>

parte muncitorii 
lucrătorii din ae- 

rețeaua de

incidente
in Ulster

partidele auto- 
sută pentru coa-

coalițiile de trei

Ca- 
ca- 
trei

sa-

TEL AVIV. — Secretarul de 
stat al S.U.A,, Henry Kissinger, 
și-a încheiat, vineri, convorbirile 
purtate cu oficialitățile israe- 
liene asupra situației actuale 
din Orientul Apropiat și per
spectivelor ei de reglementare. 
Trecînd în revistă rezultatele 
convorbirilor, Kissinger a decla
rat : „Am fost de acord că în 
noile condiții care s-au ivit în 
ultimele luni trebuie să explo
răm cu atenție toate posibilită
țile existente pentru a face pro
grese spre pace. Credem că a- 
ceste posibilități există într-a- 
devăr".

Ministrul israeliari al afacerilor 
externe, Yigal Allon, și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
faptul că Henry Kissinger a 
conturat existența „posibilități
lor pentru continuarea efortu
rilor comune în vederea reali
zării unei păci durabile și juste 
în Orientul Apropiat, chiar dacă 
aceasta trebuie să fie realizată 
pas cu pas".

într-o conferință de presă or
ganizată la scurt timp după ple
carea lui Henry Kissinger, mi
nistrul israelian al informațiilor, 
Aharon Yariv, a declarat că se
cretarul de stat al S.U.A. va re
veni în regiune în următoarele 
săptămîni și că această călăto
rie „este probabil că va duce la 
negocieri".

I. T.

ARMATA UGANDEZĂ
In stare de alarmă

Celebra gară pariziană Montparnasse complet pustie. De pe peroanele sale n-a mai plecat 
nici un tren, datorită mișcării greviste

Președintele Ugandei, Idi 
Amin, a ordonat punerea în 
stare de alarmă a armatei și 
a cerut piloților aviației militare 
să se prezinte la bazele lor — 
relatează agențiile de presă.

După cum informează ziarul 
Daily Nation", din Nairobi, a- 

ceste măsuri sînt legate de re
centul conflict diplomatic dintre 
Uganda și Marea Britanie. 
Autoritățile ugandeze au acuzat 
o serie de diplomați britanici 
— printre care și pe atașatul 
militar englez la 
Charles Potts — că 
activități de spionaj, 
să părăsească țara.

La rîndul său, purtătorul de 
cuvînt al Foreign Office-ului a 
declarat ziariștilor că Marea 
Britanie respinge în întregime 
acuzația conform căreia „per
sonalul britanic ar fi fost an
gajat în acțiuni de spionaj".

Kampala, 
desfășoară 
cerîndu-le
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• MINISTRUL AMERICAN 
DE FINANȚE, William Simon, 
a exprimat opinia că actualele 
dificultăți economice ale S.U.A. 
vor fi calificate, în cele din ur
mă, prin termenul recesiune.

Apel adresat poporului 
de președintele Indiei

• LUlND CUVÎNTUL în ca
drul unui miting la Delhi, pre
ședintele Indiei, Fakhruddin Aii 
Ahmed, a adresat poporului un 
apel pentru consolidarea inde
pendenței politice și economi
ce a țării. Cu toate că India a 
obținut independența politică, a 
spus el, este necesar să se facă 
Încă mult pentru obținerea in
dependenței economice. Este ne
cesar ca țara să lichideze pentru 
totdeauna șomajul, sărăcia, in
flația.

• Luînd cuvîntul, la Honolu
lu, în cadrul unei reuniuni a 
locuitorilor de origine filipineză

din Insulele Hawaii, Imelda 
Marcos, soția președintelui Fili
pinelor, a anunțat, joi, că gu
vernul țării sale a hotărît să 
amnistieze pe toți cetățenii fili- 
pinezi care trăiesc în străinăta
te și care au desfășurat activi
tăți politice ce contravin legilor 
actuale ale țării. Președintele 
Ferdinand Marcos — a spus ea 
— crede că și acești filipinezi au 
un rol de jucat „în renașterea și 
reformarea țării".

• LA PARIS a avut Ioc ani
versarea a 100 de ani de Ia naș
terea savantului român Constan
tin Levaditi.

In cadrul sesiunii de comuni
cări științifice organizate cu a- 
cest prilej de Institutul „Pas
teur" și de Societatea franceză 
de microbiologic, prof. Pierre 
Lepine, membru al Institutului 
Franței, fost elev al lui Con
stantin Levaditi, a evocat per
sonalitatea și opera marelui sa
vant și profesor.

• LA LUSAKA s-a anunțat 
oficial trecerea completă sub 
controlul statului a Băncii Co
merciale a Zambiei.

în cadrul lucrărilor celui 
de-al VIII-lea Congres in
ternațional minier, pârtiei-' 
pind la o masă rotun
dă asupra inginerului de 
mină al viitorului, profesor 
dr. docent Ștefan Covaci a 
subliniat necesitatea integră
rii invățămintului superior în 
producție, proces promovat în 
țara noastră, unde specialiș
tii In industria mineritului 
sint pregătiți in așa fel incit 
să fie capabili a rezolva pro
bleme grele ale producției 
imediat după terminarea stu
diilor Universitare.

• „KUWEITUL duce tratative 
comerciale cu Estul și Vestul,

• CEI APROAPE 2 000 de 
lariați greci care deservesc ser
viciile auxiliare ale bazelor 
militare americane din Grecia 
au declarat, joi, o grevă de 24 
de ore — prima acțiune de acest 
fel de la instituirea bazelor, la 
sfîrșitul celui de-al doilea răz
boi mondial.

Greva urmează hotărîrii adop
tate de guvernul de la 
cu privire la retragerea 
din organismele militare
NATO, măsură care, după 
apreciază agenția Reuter, 
ca viitorul bazelor S.U.A. 
Grecia să fie incert.

Atena 
țării 

ale 
cum 
face 
din

Irlanda de Nord este, în ul
timele zile, teatrul unei noi 
serii de incidente, declanșate de 
cercurile extremiste din rîndul 
comunităților protestantă și ca
tolică, la originea cărora se 
află — potrivit declarațiilor pur
tătorilor de cuvînt ai elemente
lor rebele — nemulțumirea 
față de amînarea unei soluții 
viabile în problema Ulsterului 
— provincie ale cărei treburi 
sînt conduse, după eșecul tri
partit de la Sunningdale, direct 
de autoritățile de la Londra.

Aripa provizorie a I.R.A. și 
alte organizații extremiste și-au 
intensificat acțiunile teroriste 
în diferite localități ale pro
vinciei, îndeosebi la frontiera 
dintre Ulster și Republica Ir
landa. După ce, miercuri, doi 
soldați din trupele dislocate în 
Ulster și-au pierdut viața într-o 
ambuscadă a cărei organizare a 
fost revendicată de I.R.A., în 
cursul zilei de joi s-au înregis
trat alte trei victime — doi mi
litari britanici și un expert în 
probleme de deminare —, care 
au pierit ca urmare a exploziei 
unei bombe, în localitatea Ste
wartstown, din comitatul Tyro
ne. Alte opt persoane au fost 
rănite de această explozie. 
După acest atentat, numărul 
victimelor înregistrate în cei 
peste cinci ani de violență între 
catolici și protestanți în Irlanda 
de Nord se ridică la 1106.

fără a ține seama de regimurile 
politice ale țărilor respective, pe 
baza respectului mutual și a in
teresului comun" — a declarat 
Abdul Rahman Salem Al-Attiki, 
ministrul kuweitian al finanțe
lor și petrolului, într-o cuvîntare 
radiodifuzată. „Kuweitul este 
deschis tuturor vizitatorilor care 
doresc să stabilească relații trai
nice cu țara noastră în confor
mitate cu aceste principii" — a 
adăugat ministrul kuweitian.

• GRUPUL țărilor occidentale 
importatoare de petrol, reunit la 
Bruxelles, a aprobat proiectul 
creării unei Agenții internațio
nale pentru energie, în ca
drul Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.). în cursul ședin
ței de vineri după-amiază, s-a 
anunțat extinderea grupului Ia 
16 membri, Suedia, Elveția, 
Austria, Spania și Turcia hotă- 
rind să i se ralieze.

• OFICIUL FEDERAL al 
muncii a anunțat că in R.F.G. 
nivelul șomajului în luna oc
tombrie a fost mai ridicat cu 
20 la sută in raport cu luna

precedentă. La sfirșitul lui oc
tombrie, erau înregistrate un 
număr de 672 300 persoane fără 
lucru — cel mai mare număr 
de șomeri din ultimii șase ani.

Evoluția decolonizării 
Angolei

La Luanda a sosit, 
vineri, o delegație oficia
lă a Mișcării pentru Eli
berarea Angolei (MPLA) 
pentru a purta convorbiri 
cu junta guvernamentală 
portugheză în problemele 
decolonizării Angolei.

Delegația MPLA este condusă 
de Lucio Lara, membru al Comi
tetului Director al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An
golei, iar delegația portugheză 
de Alva-Rosa Cautinho, șeful

juntei guvernamentale de la 
Luanda.

Agențiile de presă informează 
că, la 8 noiembrie, a avut loc 
inaugurarea solemnă a repre
zentanței MPLA în capitala An
golei. Este pentru prima oară, 
după 12 ani de luptă, cînd Miș
carea Populară pentru Eliberarea 
Angolei poate acționa legal 
pe teritoriul • angolez. Agenția 
TASS relatează că, în aceeași 
zi. la Luanda a sosit și primul, 
contingent al Armatei de elibe
rare a MPLA.
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• O STATUIE DISPARE LA LOURENCO MARQUES. 
Noua municipalitate a capitalei Mozambicului a decis să eli
mine din peisajul orașului statuia care îl înfățișa pe coloni
zatorul portughez Mouzinho de Albuquerque. • UN NOU 
TAIFUN și, firește, el poartă un nume feminin: „Gloria". 
Taifunul acesta s-a abătut asupra nordului Filipinelor. Este 
al șaselea taifun care devastează arhipelagul filipinez in ulti
mele 27 de zile. • JOHN FITZGERALD KENNEDY ERA 
ÎNRUDIT CU... CELEBRA MONA LISA? Ziarul „Interna
tional Herald Tribune" citează declarația unui anume Luis 
Marden care afirmă că fostul președinte al S.U.A. era înru
dit cu tînăra femeie care a pozat pentru faimoasa operă a lui 
Leonardo da Vinci. Marden se referă la o ramură italiană a 
familiei irlandezo-americane. El a aflat amănunte în legătură 
cu originea numelui Fitzgerald de la proprietarul vilei Vig- 
namaggio de lingă Florența, fostă proprietate a unei puternice 
familii din timpul Renașterii, numită Gherardini. Potrivit re
latărilor lui Marden, unii dintre membrii familiei Gherardini 
au emigrat în secolul XII în Irlanda, unde și-au anglicizat 
numele în Fitzgerald, o traducere literară, deoarece cuvîntul 
înseamnă „fiul lui Gerald". Acesta ar fi fost începutul fami
liei irlandeze Fitzgerald. In ce o privește pe Mona Lisa, ea 
s-a născut, potrivit aceleiași surse, în 1479, fiind fiica unui 
Gherardini din ramura rămasă în Italia a familiei. La vîrsta 
de aproximativ 24 de ani, ea i-a pozat lui Leonardo da Vinci 
pentru renumitul portret. • PROGNOZELE AU FOST CO
RECTATE. Previziunile privind populalția Angliei după anul 
2000 au suferit o modificare. La început, specialiștii pretin
deau că în anul 2011 populația Angliei va fi compusă din 
65 900 000 persoane. Calculele au fost eronate Se pare că 
în 2011 Anglia va avea numai 61200 000 de locuitori. • LA 
O GALERIE DIN NEW YORK s-a vîndut un set de tablouri 
pictate de Goya. Operele au fost atribuite pentru o sumă de 
90 000 de dolari — cea mai mare plătită pînă în prezent pen
tru achiziționarea unor lucrări ale lui Goya. • ZIARELE EN
GLEZE ÎNFRUNTĂ DIFICULTĂȚI. Un cunoscut cotidian 
londonez „The London Evening Standard", nu va mai apare 
în zilele de sîmbătă. S-ar părea că în acest fel ziarul va pu
tea să-și asigure rentabilitatea • UN INVENTATOR SUE
DEZ a pus la punct o pompă care folosește energia solară. 
Inventatorul, Hugo Hassel, afirmă că prin utilizarea unei o- 
glinzi concave de 3/3 metri, pentru dirijarea razelor solare 
asupra unui motor de tip „Stirling", se vor putea pompa 750 
litri de apă într-o oră. • NORVEGIA VA INTRA IN R1N- 
DUL MARILOR PRODUCĂTORI DE PETROL. Datorită 
descoperirilor de „aur negru" făcute în Marea Nordului între 
paralelele 56—62, s-ar putea ca Norvegia să producă în ciți- 
va ani 70—80 milioane de tone de petrol anual. 90 la sută 
din această producție va fi exportată. Bineînțeles, la Oslo 
perspectiva ca Norvegia să devină unul din primii 10 expor
tatori de petrol ai lumii generează un justificat optimism...
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