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Actualitatea

școlară

Unde se
distrează
elevii ?
Elevli au mult de Învățat. Uneori sînt chiar supraîncăr- cați — de școală și, acasă, de părinți care le solicită o pregătire în plus. Și totuși, mai au și timp liber, trebuie să-1 aibă — timpul acela de recreere, de destindere, de distracție. Vîrsta cere acest timp și preocupări anume pentru el, potrivite adolescenței. Unde se distrează e- levii ? Unde se întilnesc ? întrebarea se pune de mai muiți ani, și tot de mai mulți ani se aud remarci critice, destul de virulente la adresa școlii, care dovedește rezerve atunci cind se pune problema să-și deschidă porțile pentru elevi și în timpul neprins în orar.S-a întrebat cineva, pînă la această dată, după două luni de școală unde s-au întîlnit elevii în cele șapte sîmbete și șapte duminici cite s-au scurs de la începerea școlii ? Cite reuniuni, serate, ori cum s-or fi numind acțiunile de sfîrșit de săptămînă ale e- levilor au inițiat organizațiile din școli — și mai ales cele din clase — pentru ute- ciștii elevi ? Ar fi fost cazul să se întrebe și mai cu seamă să acționeze.Plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. făcea sublinierea că sărăcia activităților realizate de unele organizații U.T.C. din școli, lipsa de permanență și diversitate a acțiunilor pentru timpul liber determină participarea săracă a elevilor la viața colectivului. Trebuie să determinăm organizațiile noastre să adopte o atitudine hotă- rîtă împotriva acelor mentalități și practici care împiedică organizarea în școală. acolo unde elevii învață, trăiesc și muncesc, a activităților culturale, inclusiv a dansului, astfel incit școala să devină într-adevăr cadrul în care elevul se regăsește cu preocupările, cu aspirațiile ,<sale multiple — se reamintea în plenară.în planurile consiliilor e- levilor, ca și în cele ale organizațiilor U.T.C. din școli, proiectele apar generoase, tinerești : clasa este văzută ca un colectiv de Învățătură și muncă, în același timp și raportul activităților exterioare, inclusiv a celor recreative. Sînt proiectate reuniuni, sărbătorirea unor evenimente din viața elevilor,_ a școlii, audiții muzicale, seri de poezie, simpozioane culturale și științifice cu invitați, programe artistice etc. Dar, din păcate, transferul de la plan la activitate practică se face anevoie. întrebați elevii ce au făcut sîmbetele și duminicile și veți vedea că marea lor majoritate nu vor numi școala și organizațiile U.T.C. principal organizator al in- tilnirilor lor colegiale din a- eeste zile. Și nu este firesc. Nici o scuză nu poate fi adusă drept justificare pentru penuria de inițiativă, pentru lipsa de răspundere in realizarea propriilor idei. Chiar dacă ne aflăm in perioada tezelor și peste o lună se va încheia trimestrul întîi, elevii tot vor dori să se distreze și să-și petreacă agreabil puținul timp liber ce-1 au. iar organizația U.T.C., ca principal organizator al a- cestui timp aparținind elevilor .trebuie să-și onoreze o- bligațiile ce le are, adresin- du-le invitații plăcute, tinerești, în școală.

LUCREȚIA LUSTIG

JUDEȚELE PATRIEI 
LA COTA MARILOR iNNOIRI

Galați-ieri, azi, mîine... (pag a lil a)
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FAPTELE NOASTRE DE MUNCĂ
SE ÎNGLOBEAZĂ in marele bilanț
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AL ÎNTREGULUI POPOR
Trei colegi 

de muncă- 
trei fruntași 
în producție 
Numele tinerei Ir

ma Șimon este bine
cunoscut între țesă
toarele întreprinde
rii textile Cisnădie. 
In secția țesătorie- 
covoare plușate ea 
și-a cîștigat respec
tul prin hărnicie, 
corectitudine și mai 
ales prin cunoștințe
le pe care le deține 
în profesia sa, des
pre care înșăși afir
mă că este cea mai 
frumoasă. „Căci ni
mic nu egalează sa
tisfacția 
spune 
bucuria celor 
își înfrumusețează 
casa cu covoarele 
făcute de noi.

„Noi, băieții, ne 
uitam curioși la fete 
cind se calificau în 
meserii „bărbătești4*. 
Acum eu sînt cel 
care îmbrățișez o 
profesie, considerată 
exclusiv feminină. 
Sînt țesător și n-aș 
spune că mi-am gre
șit vocația. îmi pla
ce și nu m-am gîn- 
dit s-o schimb vreo
dată cu alta“. Mihai 
Lascu face zi de zi 
dovada atașamen
tului său față de 
meseria de țesător 
prin stăruința 
care se întrece în 
măiestrie cu colege
le sale.

Cot Ia cot cu mă
iestria profesională, 
susține \ "
Angela Popa, 
ga Irmei Șimon, este 
atenția. „De aici, 
accentuează ea, por
nește calitatea pro
dusului. Nu e foarte 
simplu să privești. 
Asta înseamnă, aici, 
la noi, a urmări fie
care mișcare a ma
șinii pentru ca ea 
să-ți dea modelul 
cerut, să nu-ți scape 
nici cea mai mică 
defecțiune".Foto: VASILE RAAlGA

muncii, 
ea, decit 

care

cu

țesâtoarea
cole-

L

Cu dăruire
și răspundere patriotică

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în atmosfera de puternic a- vînt creator cu care intregul popor întîmpină cel de-al XI-lea Congres al partidului, metalur- giștii, în frunte cu comuniștii, se arată într-o telegramă trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, au deosebita satisfacție de a raporta cu mîndrie conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sub îndrumarea organizațiilor de partid au îndeplinit înainte de termen angajamentul ca în cinstea congresului să dea patriei, peste plan, 200 000 tone oțel.Metalurgiștii, se subliniază în telegramă, își exprimă încă o- dată hotărîrea fermă de a munci și în viitor cu dăruire și înaltă răspundere patriotică, pentru realizarea planului cincinal înainte de termen și înfăptuirea în continuare a mărețelor sarcini care reies din documentele Congresului partidului, contribuind astfel, alături de întregul nostru popor, la edificarea socialismului și comunismului noastră.

pro- pestetoată

nirea integrală a sarcinilor ac- , tualului cincinal.Menținînd în continuare un ritm înalt de activitate productivă, se arată în telegramă, a- vansul cîștigat ne va asigura posibilitatea ca pînă la sfîrșitul anului 1975 să realizăm o ducție suplimentară de 80 000 tone de zahăr.Susținînd și dorind dininima ca al XI-lea Congres să vă realeagă in înalta funcție de secretar general, asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci și în viitor cu toată dăruirea și abnegația pentru traducerea în fapte a importantelor hotărîri ce le va adopta înaltul forum al comuniștilor.

urmată de alteleAngajamentul tinerilor de la întreprinderea de prefabricate din beton Aiud, de a face din prima decadă a acestei luni decada producției record, a fost îndeplinit la toți parametrii calitativi și cantitativi. La sfîrșitul a- cestei perioade, plină de semnificative fapte de muncă, datele centralizate dențiază o depășire Ia sută a planului ducția globală și cu , sută a planului lația marfă. Numărul absențelor nemotivate s-a redus cu 34,5 la sută, iar economiile de materii prime și materiale realizate de tineri se ridică la 478 224 lei. Experiența deosebit de fructuoasă a uteciștilor aiudeni constituie de fapt argumentele și premisele care stau în fața unei noi decade a producției record.

evi- cu 28,2 la pro- 13.4 la profluc-

P. PAVEL

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășulNicolae Ceaușescu, a -primit,vineri după-amiază, pe Manuel Velasco Suarez, guvernatorulstatului mexican Chiapas, și pe Alvaro Echeverria Zuno. director general adjunct la Secretariatul Președinției Republicii Mexicane.La întrevedere a participat Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.A participat, de asemenea, Armando Cantu Medina, am

basadorul Mexicului la București.Cu acest prilej, oaspeții tu exprimat șefului statului român călduroase mulțumiri pentru onoarea de a-i fi primit, profunda lor satisfacție de a vizita România.In timpul convorbirii s-au relevat bunele relații existente între cele două țări, precum și perspectivele favorabile de extindere și diversificare a a- cestor relații.întrevederea s-a într-o atmosferă de dialitate.
o Ambasadorul Malayezieiin ziua de 15 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Raja Aznam Bin Raja Haji Ahmad, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Malayeziei în țara noastră.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul Malayeziei au rostit scurte alocuțiuni.
Anchetă 
df* -
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desfășurat caldă cor-
scrisorilorDupă primireade acreditare, președintele Republicii Socialiste România a avut o convorbire cordială, prietenească cu ambasadorul Malayeziei, Raja Aznam Bin Raja Haji Ahmad.ceremonia prezentării și la convorbire au Constantin Stătescu, Consiliului de Stat, Macovescu, mînis-

La scrisorilor participat secretarul și Georgetrul afacerilor externe.
O datorie de 

onoare a întregii 
societăți: 
creșterea 

și educarea 
tinerei generații

CIT ACORDAȚI
DIN TIMPUL DV.

TINERILOR
MUNCITORI ?

Probe materiale pentru un 
posibil proces de conștiință

fCnntinua’e 
în pag. a II-a)

în ampla atmosfera

prezent la o seară
D. MATALA

în patria
plenar

Locul lor e totdeaunaParcela

Angajați muncă creatoare, în de largă emulație determinată de apropiatul Congres al XI-lea al partidului, eveniment istoric care concentrează energiile și voința întregului nostru popor, comuniștii, întregul colectiv al întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr din orașul Luduș, județul Mureș, raportează într-o telegramă trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndepli-
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Răspunderea n-așteaptă
ca vîrsta s-o măsoareu

Nu niai este de mult, pentru nimeni, o nou
tate faptul că în politica partidului nostru ti
neretul ocupă o poziție specifică și că această 
poziție decurge din încrederea care, alături de 
grija și dragostea părintească, îi este acordată 
în egală măsură, cu o egală consecvență. Por
nind de la ideea că tineretul reprezintă o pu
ternică forță socială, că el este, așa cum pre
cizează Programul partidului, însuși viitorul 
națiunii noastre socialiste, concluzia firească 
la care se ajunge este aceea că de creșterea 
și educarea tinerei generații trebuie să se o- 
cupe întreaga societate, cele mai bune cadre 
și forțe ale ei. Așezarea acestor îndemnuri în 
primul plan al activității sale de ordin edu
cativ devine astfel sinonimă cu grija față de 
viitorul comunist al patriei, cu necesitatea o- 
biectîvă ca succesele dobîndite de înaintași și 
contemporani să fie consolidate și dezvoltate 
de generațiile următoare.

Am pornit în realizarea anchetei de mai jos 
de la intenția de a urmări cum se răsfrîng a- 
ceste principii și îndemnuri generoase în acti
vitatea concretă a mai multor factori și orga
ne de pe teritoriul municipiului lași. Și, tot
odată, cu dorința de a desprinde din situațiile 
întîlnite concluzii cu o valabilitate mai largă, 
aplicabile și în alte locuri.CELE TREI LATURI COMPONENTE ALE ACELEIAȘI RĂSPUNDERI...

Revenim, după cîțiva ani, șantierul termocentralei de Rogojelu. Contururile ei cetate cu turnuri și înalte șuri de fum se văd de departe. Recunoaștem fiecare detaliu, dar îl găsim înălțat la o cotă, împlinirile îmbracă culoarea betonului finisat, exprimă prin clipirile beculețe- lor de la panourile de comandă, prin milioanele de kWh pulsați în sistemul energetic național. Fiecare piesă componentă a termocentralei poartă semnătura unui om sau a unei echipe care • și-a asumat răspunderea funcționării mult inte.poartă

pe la de co-altă deja se

ei ireproșabile pentru timp de acum îna- Turnurile de răcire semnătura brigăzii lui

coșurile deDițescu ; de 220 m, cele mai înalte strucții din țară, sînt ale nerului Tamaș ; la turbine veam să reintîlnim brigada lui Constantin Azamfirei ; la cazane Vasile Dîrjan cu oamenii Iui și o nouă brigadă condusă de Gheorghe Rusu ; ne vom aminti multă vreme de băieții din echipele lui Mircea Dascălu și Tudor Gheorghe de la sectorul electric și automatizări, de tinerii din echipa lui Popa, autorii complicatei lării de conducte, la care bui să adăugăm alte sute me înscrise în oțelul și betonul termocentralei. Construind-o, ei

fum con- ingi- a-

Sergiu dante- ar tre- de nu-

împlinesc pas cu pas, clipă clipă,’ nu doar viața proprie, ci și o parte — parte a lor — din destinul socialist al țării.
Constructorii de poduri rămîn sub arcul propriei construcții pînă ce aceasta își dovedește trăinicia. Spre a convinge că nu au săvîrșit nici o eroare își pun chezășie, pentru citeva ore, viața. Constructorii centrale rămîn sub de termo- arcul con-IUSTIN MORARU seniorială

(Continuare in pag. a Il-a)

în cuprinsul numărului de
de ACULIN CAZACU

azi

Omagiul artei adus
marelui forum
al comuniștilor

PORTUGALIA IA ORA
GAROAFEI ROȘII (3)

Un nou
de POP

reportaj 
SIMION

Aflasem deja că directorul Combinatului de fibre sintetice, tovarășul Ion Staicu, este unul dintre cei mai activi susținători ai tinerilor din combi- multe

măsurile și soluțiile oferite de dînsul privesc în primul rind îmbunătățirea condițiilor lor. Secretarul comitetului U.TC. avea să-mj spună și el că directorul este adeseori

în frunte

WPAGINA 060

Interviu cu 
MIRCEA DEAC, 
critic de arta, 
director al O- 
ficiului pentru 
organizarea ex
pozițiilor

Oameni
și palate44 „Mari performeri - în arenele sportului 

de masă"

O LECȚIE DE TENIS
(Pag. a V-a)

Un colectiv de lucru, mai ales atunci cind își face din spiritul de echipă un atribut, trebuie să aibă fără îndoială un spațiu de influență. Să se afirme adică, prin deschideri de originalitate, prin travaliu distribuit percepției celor din jur, printr-o fizio-
ÎNSEMNĂRInomie proprie. Un mai tînăr coleg, cu care discutam deunăzi despre organizarea ca atare a muncii, îmi atrăgea pe bună dreptate atenția că se impune cu necesitate susținerea spațiului de influență printr-unul de competență. M-am gindit atunci, pe loc, la un revers al medaliei, pe care nu o dată mi l-am reprezentat, acumultnd

(Continuare In pag. a IV-a)

Trăind intens, alături de toți colegii lor de generație, în miezul acestui ev aprins de înaltele idealuri ale comuniștilor, tinerii înrolați pentru toată viața sub drapelele armatei României socialiste întîmpină Congresul al XI- lea al partidului cu fapte și împliniri vrednice de laudă. Purtînd în inimi într-o indestructibilă unitate dragostea fierbinte față de pămîntul străbun și devotamentul nețărmurit față de popor, față de Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii și comandant suprem al forțelor noastre armate — tinerii ofițeri, maiștri militari și subofițeri pun întreaga energie, toată ardoarea tinereții lor în slujba instruirii și educării ostașilor, întăririi necontenite a capacității combative a subunităților și unităților. Ei își scriu astfel, în anii acestui glorios cincinal, primele file ale unei nobile cariere — aceea de a

crește tării oșteni de nădejde ; primele file ale unei biografii care, asemenea biografiei tuturor tinerilor uteciști de azi, se va împlini odată cu destinul comunist al patriei.Să răsfoim împreună, acum.
Tinerii militari în pragul
Congresului partidului

în preajma deschiderii lucrărilor marelui forum al comuniștilor români, prefața citorva din aceste viitoare biografii ostășești ce se anunță a fi exemplare....Ors matinală a raportului, începe o nouă z! de muncă. Comandantul verifică atent, cu

ochi de expert, modul în care subordonații săi au pregătit instrucția — planurile, baza materială, totul. Nu-i scapă nici un amănunt. La cei 26 de ani ai săi, ■ locotenentul-major Mihai Popescu a absolvit Academia militară (pe locul I în grupa sa) și are deja mai bine de un an de practică la comanda divizionului de tunuri-obuziere. Un an rodnic — peste 80 Ta sută din subunități au încheiat ciclul de instrucție cu rezultate foarte bune cucerind titlul de frunte. I-am cunoscut și subordonați* — Io- cotenenții C. Balica, FI. Fetcu, D. Ciocoiu și alții — tineri toți. (Media de vîrstă a cadrelor nu depășește , aici mai mult de 24 de ani).lor 1 In mai sus la toate re. Este
Un divizion al tineri- noul ciclu ei țintesc și — calificative maxime categoriile de pregăti- angajameptul pe qare

Maior CRISTIAN LEON

(Continuare în pa%. « Ul-a)
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ARATURILE DE TOAMNA
se cer grabnic Încheiatei

In aceste zile, lucrările agricole 
de toamnă — însămînțările și re
coltatul porumbului — intră în 
stadiul final și îh județele din 
vestul țării. Pe măsură ce unită
țile agricole introduc sămînța de 
grîu sub brazdă pe suprafețele 
planificate, se trece fără răgăz la 
executarea arăturilor de toamnă, 
lucrare de mare importanță de 
care depinde în măsura hotărî- . 
toare obținerea unor producții 
sporite la toate., culturile care se 
însămînfează în primăvară. Pen
tru că timpul este destul de 
înaintat, iar arăturile de toamnă 
se cer grabnic: încheiate este ne
cesar în .primul rînd să fie c-eat 
front de lucru tractoarelor. Ast
fel, în fiecare unitate agricolă 
cooperatorii, toți lucrătorii agri
coli trebuie să-și mobilizeze for
țele la eliberatul terenului de 
coceni și resturi vegetale. Orga
nizațiile U.T.C. de la sate sînt 
chemate să inițieze acțiuni cu 
toți tinerii, acțiuni ce au drept 
scop strîngerea de pe cîmp a 
tot ceea ce ar putea împiedica 
buna desfășurare a arăturilor de' 
toamnă.

Județul Alba se număra prin
tre județele rămase în urmă cu 
lucrările agricole de toamnă. 
Printr-un efort susținut al me
canizatorilor, cooperatorilor și 9I 
tinerilor de la sate și orașe se
mănatul griului a fost încheiat 
cu cîteva zile în urmă. Dar 
aceiași oameni au trecut imediat 
la executarea arăturilor de toam
nă. „In fiecare dimineață trec pe 
la toate secțiile pentru a constata 
mersul lucrărilor cît și starea 
tehnică a tractoarelor, ne relata 
tînărul inginer Ion Bogățan, șeful 
sectorului de reparații al Stațiu
nii de mecanizarea agriculturii 
din Alba Iulia. Seara cînd ajung 
la sediu întocmesc lista cu ne
cesarul de piese, iar în următoa
rea zi piesele ajung acolo unde 
este nevoie".

Secția Șard. Din 13 tractoare, 
două erau în atelier. Cei doi 
mecanizatori,împreună cu meca
nicul de întreținere, lucrau la 
remedierea lor. „Miine vor fi în 
brazdă — ne spune șeful sec
ției, Aurel Meteș. Vrem ca în 
scurt timp să încheiem și arătu
rile de toamnă. De fapt, din cele 
180 ha planificate am arat deja 
110 ha. Pămîntul face parte din 
zona a treia, deci se lucrează mai 
greu, dar cu toate acestea cei

cinci mecanizatori la sfîrșitul zi
lei trec în fișe la capitolul ară
turi de toamnă — trei hectare". 
loan Hâdă, Viorel Mircea, Silviu 
Tat, Alexandru Hada și Gligor 
Miron sînt printre cei mai har
nici mecanizatori. Tot ei, alături 
de colegii lor din secție, au reu-

„In maximum trei zile vom înche
ia și transportul cocenilor, intervi
ne Troian Nana. De fapt, meritul 
este și al cooperatorilor care au 
ieșit, in număr mare la muncă. 
Aceasta face ca și arăturile de 
toamnă să fie terminate în șase 
zile bune de lucru".

șit să însămînțeze 225 de hectare 
cu grîu, 75 de hectare cu orz și 
zece hectare, cu masă verde. Nu 
departe de sediul secției de me
canizare se află cooperativa agri
colă de producție Șard. In curte 
nu întîlnim decît șase cooperatori 
care încărcau în pătule ultimele 
cantități de porumb. „Pe ceilalți 
îi găsiți în cîmp, la transportul 
cocenilor de porumb — ne ex
plică unul din ei". La groapa de 
siloz mecanizatorii Traian Nană, 
Gligor I. David, Gligor Dan erau 
la al doilea transport de coceni.

Secția Ighiu. Aici lucrează 
doar opt mecanizatori. Sînt opt 
mecanizatori tineri, dar harnici. 
.Cifrele vin să susțină afirmația. 
Griul a fost însămînțat pe 238 
de hectare, cu 8 hectare peste 
cifra planificată, iar orzul a jpst 
introdus sub brazdă pe o supra
față de 33 de hectare. „Par su
prafețe mici — ne arăta Mihai 
Dan — dar în condițiile acestei 
toamne să lucrezi un teren din 
zona a patra, pentru noi oamenii 
de aici, înseamnă mult, chiar foar
te mult". In cîmp mecanizatorii

Anton Taloș, Gligor Costea, loan 
Florea, 
arături 
de 120 
mas o 
60 de
de însemnată avînd în vedere ca 
randamentul zilnic pe tractoi nu 
depășește cu mult două hectare. 
Dacă la Șard am întîlnit majori
tatea cooperatorilor în cîmp, la 
C.A.P. Ighiu, satele Ighel și Țel- 
na, numărul acestora era destul 
de restrîns. Aflăm că la eliberatul 
terenului cooperatorii nu și-au 
adus din plin contribuția, ceea 
ce a făcut să întîrzie și execu
tarea arăturilor. Dacă mai adău
găm și faptul că cele două auto
camioane ale cooperativei agrico
le sînt defecte, reiese clar că tot 
mecanizatorii sînt aceia care 
transportă cocenii de pe cîmp. 
Mai mult ca aricind, este necesar 
ca atît conducerea cooperativei 
agricole, cît și membrii coopera
tori să treacă de urgență la eli
beratul terenului, astfel ca și ară
turile de toamnă să fie încheiate 
în cel mai scurt timp. Invitație 
pe care o facem deopotrivă tu
turor cooperatorilor din cele un
sprezece cooperative agricole de 
producție deservite de S.M.A. 
Alba Iulia, în care au mai rămas 
de executat arături de toamnă pe 
suprafața de 1800 de hectare.

loan Costea au executat 
de toamnă pe suprafața 
de hectare. Le-a mai ră- 
suprafață de aproximativ 
hectare, suprafață destul

OVIDIU MARIAN

culesul porumbului, ogoarele cooperativelor agricole se execută acum arături 
de toamnă

Foto: GH CUCU

Răspunderea n-așteaptă
ca virsta s-o măsoare
(Urmare din pag. 1)struit de ei peste timp, asumin- du-și toate riscurile, întreaga lor viață. Este cit se poate de, falsă impresia că ei, constructorii „lasă în urmă" termocentrală după termocentrală și pleacă, eliberați de orice obligație, să înalțe altele. Ei vor purta, cit vor trăi, copleșitoarea povară a răspunderii pentru funcționarea ireproșabilă a instalațiilor și agregatelor care au trecut piesă cu piesă, prin miinile lor. Noi le vom uita numele, istoria poate să nu îl consemneze, dar arhivele beneficiarului le păstrează. Dar numele lor ar fi prea puțin. Se păstrează însăși conștiința lor înregistrată pe peliculă. Sute de km de film păstrează radiografia fiecărui milimetru de sudură, imortalizează munca a sute de oameni, rămîn dovadă a priceperii și răspunderii cu care acești tineri și-au făcut datoria.— Toate sudurile importante sînt fotografiate cu ajutorul surselor radioactive, iar filmele se depun la arhivă, ne spune îng. Alexandru Milcescu, șeful șantierului „Energomontaj" Rovi- nari. Sudorul, întreaga brigadă din care face parte împreună cu conducerea șantierului garantează lucrarea timp de cel puțin 10 ani. Marea majoritate a lucrărilor au o complexitate foarte ridicată. Fiecare sudor are poansonul lui, numărul lui autograf, care rămîne înscris în metal cît durează instalația. Dacă apare un defect, se scoate filmul de la arhivă și sintem chemați toți, fiecare de pe unde e pentru a vedea a cui a fost vina și cum se poate remedia.— Ați trăit și astfel de ..momente ?— Da. Am fost chemați după 3 ani la Borzești — se defectase un generator. Consultînd documentele de calitate — filmele și toate celelalte — s-a constatat că defecțiunea nu aparține u- nității de montaj. Sînt pe șantiere din 1957, de la 22 de ani. De la început am participat la executarea unor lucrări de mare complexitate. Am început la Brăila, am continuat la Galați, Ploiești și Florești. în 1964, la 29 de ani, terminasem termocentrala de la Paroșeni.1968, încheiamdouă grupuri de 200 MW de la Borzești. Aici vom mai avea de lucru pînă în 1?76, pe urmă, pînă în 1985 mă veți găsi, împreună cu ceilalți constructori la Turceni. Și așa mai departe, că sintem încă tineri.Este un traseu tipic pentru oricare din constructorii de la Rogojelu, pentru oricare din constructorii de termocentrale.

înmontajul celor

Fețele curajului’ — Aveam 22 de ani *1 eram la Porțile de Fier cind am cerut să mi se încredințeze exe-

cutarea unei lucrări complicate și de mare importanță — ba- tardourile din avalul turbinelor, ne spune lăcătușul Rusu. La 22 de ani, poate foarte ușor să fie drept aventură sau „grozăvea- lă “ de adolescent, totuși mi s-a dat lucrarea cerută, cu încrederea. Ochiul șefului meu de tunci, care mă mi-a dat curajul de care aveam nevoie, dar independența, conștiința că asum toată răspunderea. La de-ai mei de format ca sub semnul

Gheorghe curajul luattoată competent al echipă de a- supraveghea, și siguranța Și îmi i fel la me- aces-ca alți colegi i „Porți", m-am seriaș, ca om, tei încrederi.Odată trecut men, al competenței, nu l-a mai întrebat nimeni, cu reproș sau neîncredere, cîți ani are. La Rogojelu, ca șef al unei echipe de 14 băieți, a participat la montarea primelor 4 cazane. Are, cum s-ar spune, o arhivă foarte încărcată la cei 28 de ani ai lui. Este recunoscut de toți ca un meseriaș foarte bun. De curînd, a cerut să i se acorde răspunderea pentru executarea integrală a sistemului de presiune a cazanului 5. A reușit să demonstreze că ceea ce, la

acest prim exa-

în

(Urmare din pag. 1)culturală, la o plenară a comitetului U.T.C., la o acțiune de pregătire pentru apărarea patriei, afirmînd tot atît de des că nu este de ajuns să le spui mereu ce să facă, ci că trebuie să și pui umărul alături de tineri la rezolvarea problemelor lor. Era firesc prin urmare să caut mo- bilurile explicative ale unei a- semenea prezențe, să încerc descifrarea imboldurilor lăuntrice care o întrețin neîntreruptă.— Explicația mi se pare destul de simplă, mă întîmpină însă tovarășul Ion Staicu. Ponderea efectivului din, ' ' dere o are tineretul, vărstă în combinat 23 ani. Cred că a ne aceste condiții, de creșterea și perfecționarea tineretului înseamnă unul și același lucru cu răspunderea față de dezvoltarea întreprinderii înseși. Or, nici unul din rezultatele obținute pină acum nu poate fi despărțit de contribuția masivă a tinerilor, ceea ce dovedește că nici cele viitoare nu vor putea fi. De modul cum ne ocupăm acum de educarea tinerilor depinde toctpai calitatea rezultatelor de miine. Iar dacă partidul ne-a încredințat o răspundere directă în acest domeniu trebuie să facem totul pentru a fi la înălțimea ei.— înțeleg însă că cele ce mi-ați spus pînă acum decurg în primul rînd din anumite o- bligații impuse de funcția de director. în această calitate sin- teți dator, desigur, să vă ocupați riu numai de dotarea tehnică, ci și de omul care o mî- nuiește. Am aflat însă că vă interesați și de multe alte lucruri, uneori depășindu-vă, poa-

întreprin- Media de este de ocupa, în

5 trei, par- Doar vor peste vor
celelalte cazane se făcuse luni, se poate termina in Sistemul de presiune este tea esențială a cazanului. 28 de oameni toți tineri, monta in numai trei luni 2 000 de tone de utilaje,asambla peste 300 de kilometri de țeavă. „In sudurile pe care le facem nu se admite nici un por, se controlează milimetru cu milimetru, ne spune Gn. Rusu. Cazanul va funcționa la parametrii foarte ridicați : 198 de atmosfere la 540°C și cu un debit de 1 035 tone de abur pe oră". De ce a dorit atît de mult să preia executarea acestui cazan ? „Pentru a fi sigur că rezultă o lucrare corectă, . in toate privințele, vine răspunsul. II iau de la început și-1 duc pină la sfîrșit, nu se mai amestecă echipele, se știe de la început că toată răspunderea a- parține unei singure brigăzi". La cota 92 este frig, vintul iți șfichiuie obrajii, miinile îngheață pe fier, dar băieții din brigada lui Rusu par să nu observe aceste inconveniente, sînt pregătiți să le înfrunte, obișnuiți. Prima reușită : între cota 45 m și 92 m. pereții cazanului au fost ridicați și montați într-un timp de 3 ori mai scurt ca la precedentele două cazane. Și
te, atribuțiile de director, în sensul bun al cuvîntului. Participarea la adunări, generale ale uteciștilor, de pildă, sau construirea clubului tineretului, pe care am auzit că dv. ați susținut-o în primul rînd.— Și credeți, intr-adevăr, că îmi depășesc atribuțiile ?— Aș vrea să aflu ce credeți dv...— Atunci vă mărturisesc că, după părerea mea, nu funcția de director te obligă la asemenea fapte, ci mai degrabă un anumit statut social-politic. Iau parte, de exemplu, la adunări sau plenare pentru că sînt și

doar cu 7 oameni. Ceilalți, asamblat la sol, diferite părți ale cazanului, pentru a cîștiga timp. Brigada funcționează... „ca un singur om". Băieții sînt colegi și prieteni, au crescut împreună, cej mai mulți venind aici de la Porțile de Fjer. Reținem cîteva nume : Ion Smeu, Vasile Codreanu. Constantin Mihăilă, Mugur Laurențiu, Ilie Dumitru... semnatari ai acestei lucrări îndrăznețe. Arhivele zilnic, înaltă pentru
semnatari ai lucrări îndrăznețe.beneficiarului adaugă, alte dovezi de curaj, de măiestrie profesională fiecare dintre ei.

Arc de triumf ladoi ani pînă de constructori vor preda ter-Mai sînt doar data cînd miile de la Rogojelu .. ______ ....mocentrala la cheie ltiind drumul altor șantiere. „Lasă urmă" încă o cetate a luminii, împlinirea va fi fără precedent, povara răspunderii de țiea. Fiecare dintre ei cu mîndrie neascunsă, răspunderii pentru un mai mic sau mai mare de obiective energetice. Și pe măsură ce filmul cu mărturiile despreconștiința lor profesională din arhivele beneficiarilor adaugănoi inele odată cu anii, pe măsură ce turboagregatele. caza- nele de înaltă presiune și aparatura complicată a camerelor de comandă ne obișnuiesc funcționarea lor liniștitor precisă, arcul construit de peste timp se transformă tr-un veritabil arc de triumf.

înaseme- poartă, povara număr

cu de ei în-
cesta și să-i ajut atît cît pot pe tinerii căsătoriți. Sintem în curs de a amenaja o creșă a combinatului, cantina este și ea deja gata. Eu unul sînt de părere că, tinerilor mai ales, trebuie să le creăm mai intîidezvoltare, să le arătăm cum și ce trebuie să muncească, iar după aceea să le cerem. Acesta este principiul după care conduc.

condițiile de
mă

...ȘI CELE DOUA ETAPEACELUIAȘI PROCES ALEEmilPe birou] tovarășului Păvăleanu, directorul intreprin-

Interviu cu MIRCEA DEAC,
critic de artă, director al Oficiului pentru organizarea expozițiilor

mo
SABIN BĂLAȘA — „Florile focului" GABRIELA MANOLE-ADOC

— „Victorie" —

Omagiul artei
adus marelui forum

al comuniștilor
— Ce manifestări artistice vor 

fi dedicate apropiatului eveni
ment politic, Congresul' al Xl-lea 
al Partidului ?— în cinstea acestui eveniment se voi organiza mai multe expoziții de artă. Mă voi referi însă la cea mai importantă dintre ele, aceea pe care Muzeul de artă o va găzdui și organiza în. colaborare cu Oficiul nostru, firește, cu Uniunea artiștilor plastici și alte foruri culturale. Prin amploare, nivel artistic și, implicit, concentrare a celor mai reprezentative forțe creatoare, a- ceastă expoziție poate fi privită ca supremul omagiu pe care arta îl aduce marelui forum al comuniștilor.

— Ce domenii ale artei vor fi 
reprezentate în această expoziție?— Pictura și sculptura.

— Care va fi structura expo
ziției ?— Ea va avea un caracter retrospectiv, reunind lucrări din patrimoniul cultural de stat, care au mai figurat în expoziții, în perioada dintre cele două congrese. De selectarea lucrărilor se ocupă, de mai mult timp, o comisie mixtă (formată din reprezentanți ai Oficiului, U.A.P. și Muzeului de artă), avînd drept criterii evidențierea temelor generoase abordate de către artiști, a artei purtătoare a unui bogat conținut de idei, elocventă în relevarea principiilor umanismului socialist ce o însuflețesc și îi conferă substanță ; evidențiere, de asemenea, a calității plastice, gir al autenticității lor, element indispensabil al forței lor de convingere. Va fi, cred, o semnificativă antologie a strădaniilor artiștilor noștri, din ultimii ani.

— Ce artiști vor expune ?— Cunoscuți și apreciați maeștri ai artei românești, personalități distincte din toate generațiile, inclusiv generația tînără, care în ultima vreme ne-a oferit plăcute surprize. Ca argument aș adtice, se-Vițelejge, pentru vizitatorul cît de cit constant al manifestărilor artistice, expozițiile acestora, ori participările la marile expoziții colective în anii care au trecut.
— Expoziția va acorda 

tate anumitor viziuni ori 
lități stilistice ?— Nu. Poate că unul țelurile expoziției este și

priori- 
moda-dintre r_______ ...... , acelade a releva publicului reala diversitate stilistică în abordarea temelor importante pe care realitatea zilelor noastre le propune spre meditație artiștilor. Viziunea, registrul afectiv, inventivitatea în descoperirea celor mai optime și adecvate soluții plastice țin de laboratorul artistului, de personalitatea sa, manifestată fără constrângătoare ingerințe. Rezultatele concrete țin de capacitatea sa de a accede în zona valorilor așteptate și dorite. Este firesc b căuta, în selecție, etalarea celor mai reprezentative valori, a lucrărilor, nu lipsite de nuanță și adîncime, dar a lucrărilor limpezi, accesibile publicului larg, a lucrărilor puternice, purtătoare a unui nobil mesaj. Orice antologie țintește, se știe, exemplaritatea sub toate , aspectele, orice antologie vizează perenitatea și nu divertismentul, experiențele colaterale, necesare poate în cîmpul artei dar needificatoare din unghiul unei asemenea întreprindere. Iată ce dorim a realiza și, sperăm, a izbuti.

C. R. C.

format din tineri veniți din toate colțurile județului, neîncadrați pină atunci în nici o muncă sau cu un statut incert de suplinitori și lucrînd temporar în diverse locuri. Aveam de luptat deci în primul rînd pentru introducerea unui puternic spirit muncitoresc, a unei discipline conștiente atît în procesul de producție, cît și în comportarea exterioară. Partea mai dificilă era că nici nu puteam a- pela, ca in alte Iul muncitorilor pentru că nu-i i-am îndemnatde la altul. Deci nu numai prin
părți, la mode- mai virstnici, prea aveam, ci să învețe unul

m20■«SI

Entuziasm și spirit de inițiativă
5

există. Cine asigură, insă, asistența

Există orașe în care sentimentul istoriei te încearcă mai puternic. Giurgiu! este unul dintre ele. Spui Giurgiu și gindu- rile iți fug aproape involuntar spre un ev mediu eroic, adu- Cind pe ecranul imaginației ecvestre siluete voievodale, iureș de bătălii. Pe aici și-au condus spre victorie oștile Vlad Țepeș și Mihai Viteazul. într-un trecut mai apropiat, pe ulițele Giurgiului și-a purtat pașii adolescentul Eminescu. pe care Ca- ragiale și-l amintea ca sufleor în- tr-o trupă ambulantă, „culcat in finul dintr-ufi grajd și citind in • gura mare pe Schiller". După a- ceea orașul a intrat într-o lungă somnolență. Lipsea industria. Lipsea o viață culturală organi- de kilometri localitate iși renume dezată. La 50 de Capitală o justifica tristul „loc unde nu se întimplă nimic". iar oamenii săi trăiau nostalgia unei vieți spirituale cu un nivel intelectual înalt. Poate că nu-i întîmplător faptul că deceniile socialismului au adus Giurgiului pe lingă demnitatea de citadelă a industriei. îndeosebi pe aceea de citadelă a culturii. în oraș există o modernă casă .de cultură (pe scena căreia dau soectacole teatrele bucureștene și numeroasele formații de amatori localnici), un club al tineretului, o bibliotecă județeană (exemplar dotată!), un muzeu, o școală generală de muzică și arte plastice, o școală nonulară de artă. Este un potential cultural ne măsura tinereții orașului. căci străvechea cetate este, paradoxal, și foarte tînără. Un argument? Din 50 000 de locuitori. circa 12 000 sînt uteci.ști. Unul din patru! Cum e și firesc. nentru aceștia problema e- ducării. a modelării spirituale prin activități culturale susținute se pune cu acuitate. Tar cei ce au un cuvînt hotărîtor de spus în acest sens sînt tinerii înșiși.La întreprinderea textilă „Dunăreană" muncesc 2 824 de ute- ciști ce au media de vîrstă 21 de ani. în ziua venirii noastre ei trăiau satisfacția de a vedea o vertiginoasă curbă ascendentă a producției industriale. La intrare, un „televizor" rotativ populariza prin desene atracti-
biective. Nu de mult a fost dat în folosință un cămin al tineretului, unde nu numai construcția propriu-zisă, ci și transportul mobilei și mobilarea s-au făcut cu ajutorul tinerilor. Cind au intrat în el ca locatari le-am spus : „Este casa voastră. Gospodăriți-o !“. Pină acum mi-au dovedit că au înțeles îndemnul.Am reținut, tovarășe direc- că nu sînteți partizanul u- etichete aplicate cu orice acțiunilor educative. Eu hazarda totuși s-o fac. Aș etapa pe care ați traver- pînă în prezent etapa o-
tor. nor prețm-aș numi sat-o

Cît acordați din timpul dv.?
membru de partid și consider că nu ne putem desfășura activitatea intr-un paralelism perfect, fără să știm unul de celălalt, odată ce toți la un loc sintem interesați de aceleași probleme. în plus, prezența u- nui membru de partid la adunările uteciștilor este de natură să le sporească maturitatea și profunzimea. Din păcate nu prea reușesc să mă duc la toate cite aș vrea. în același timp, Sînt eu însumi familist,’am copii, de aceea nu-mi poate fi indiferentă situația familială a tinerilor noștri. în momentul de față se construiesc multe cămine pentru nefamiliști, avem ’ noi două, însă am impresia sînt neglijați uneori cei ce întemeiază o familie, uitînd și ei sînt tineri ca și ceilalți.am încercat să nu uit lucrul a-

?i că îȘi că Eu

derii „Tehnoton"; am dat cu ochii de următoarea inscripție : „Un prieten vorbă".— Un om este atît de totuși timp și pentru l-am întrebat.— îl găsesc vrind-nevrînd, mi-a replicat dînsul. Nici nu am un volum de timp pe care să-l dedic in mod special tineretului, cel pe care îl am este destinat în întregime și în egală măsură producției și tineretului.Aceleași argumente și aici : o întreprindere, ea insăși foarte tînără, o medie de vîrstă de numai 19 ani. în plus și altele :— Am început să producem în vreme ce constructorul nici nu părăsise halele. A trebuit mai intîi să închegăm un colectiv care era foarte eterogen,

nu mă ține depentru care timpul prețios poate găsi tineri ?,
măsuri și sancțiuni pornite de la mine, ci prin solicitarea unui sprijin și a unei participări colective, pentru a face 'nt.r-ade- văr o muncă de convingere. N-aș putea numi acum o acțiune sau alta. Nu ne-atn intitulat în nici un fel acțiunile. Le-am făcut. Principala trăsătură care le-a unit pe toate în același proces a fost cultivarea respectului fiecărui tînăr față de munca sa și a celui de Iîngă el, a ideii că orice muncă trebuie respectată. Spiritul de ordine și disciplină trebuie, de pildă, să meargă mină în mină cu spiritul gospodăresc, înseși operațiile tehnologice, la noi, presupun un dezvoltat simț gospodăresc. De aceea, de la bun început am insistat asupra curățeniei și ordinii la locul de muncă, trecînd apoi la alte o-

calificată ?ve și texte pline de nerv pe cel cărora li se datora în- primul rind succesul.Uteciștii de la „Dunăreană” sint nu numai buni muncitori. După orele de lucru ei devin pasionați artiști amatori. Mulți activează în formații ale Casei de cultură. întreprinderea însă și propriile ei formații, chipele artistice de agitație la secția „Finisaje" și de
are fide la „Țesătorie" se concurează, dînd adevărate recitaluri de vervă și

îrtfa Ufilq îr-u s.’pbirhî 
însemnări despre activitatea

cultural-artistică

a uteciștilor de la

spirit critic. Nu-i de mirare, doar autorii textelor sînt uteciști ce participă la cursurile Școlii populare de artă. La „Dunăreană" mai există un taraf de muzică populară, o formație de muzicuțe, un grup de recitatori, o formație de muzică u- șoară, una de dansuri populare, un grup vocal, instrumentiști și soliști de muzică ușoară șl populară. Grupul de recitatori a ocupat în vară locul I pe țară la concursul formațiilor teatrale și muzical-coregrafice de amatori. O activitate cultural-artistică de asemenea proporții se datorează existenței unei strinse colaborări între organizația de partid, U.T.C. și conducerea întreprinderii. Conlucrarea se manifestă pe multiple planuri. Astfel s-au creat condițiile favorabile înființării unor formații artistice in toate cele trei schimburi. Planurile de activitate cultural-artistică sînt discutate și puse la punct în comun. în fine, ultima, dar nu cea din urmă, se acordă atenția cuvenită realizării unui cadru material corespunzător. Două amănunte sint
mogenizării colectivului. Care credeți că ar fi însă următoarea etapă ?— Aș putea spune că am intrat deja în ea. Mai puține lucruri se pot aminti la capitolul petrecerii și organizării timpului liber. La asta ne gindim a- cum, la consolidarea familiei pe care am închegat-o pe alte planuri, prin prelungirea atributelor cîștigate și în afara orelor de muncă, deoarece spiritul muncitoresc nu este doar o trăsătură a perimetrului întreprinderii. Aș fi curios să văd cum ați denumi și această etapă. însă un lucru mi se pare evident ; ea n-ar fi putut exista mai înainte de a fi realizat o- mogenizarea colectivului, ceea ce înseamnă că activitatea de educare a tineretului este un proces în permanentă evoluție, care impune alegerea mentelor de lucru de la la alta. instruct etapă

Cel puțin două concluzii utile pină acum. Una ar fi aceea că generație cu o statornică grijă și răspundere pornește nu din niște cerințe impuse arbitrar din afară, ci din însăși necesitatea firească de a asigura evoluția fiecărui loc de muncă. De aici se ajunge la fel de firesc la cea de a doua Idee, aceea că o asemenea întreprindere nu poate accepta „campaniile", „salturile", ci că trebuie gîndită ca un proces neîntrerupt, pe parcursul căruia timpul nu poate ale perspectivei.O Îndatorire atît de care partidul nostru oînsă și alte obiective și alte trăsături caracteristice. Intre ele, capacitatea de a împleti convingător afecțiunea cu exigența, știința de a-ți cîștiga încrederea tinerilor și aceea de a concentra eforturile tuturor factorilor pe aceeași direcție sint, de asemenea, de o egală însemnătate. Despre acestea uni p.opua să vorbesc într-un număr viitor al ziarului nostru.

pot fi desprinse din cele datoria de a înconjura spuse tinăra

fi cintărit decît cu unitățile de măsurăcomplexă șl dificilă cum este aceea pe pune in fața întregii societăți reclamă

edificatoare. Localul clubului este in curs de modernizare. Numai pentru instrumentele muzicale ale formațiilor s-au alocat in acest lei.Al doilea factor, nu țin important, este reprezentat de hotărîrea uteciștilor din întreprindere de a refuza expectativa, soluțiile furnizate din exterior. Tinerii au preluat în mod decis responsabilitatea activităților culturale organizate pentru ei. Realizările lor ar putea atinge niveluri superioare dacă ar exista șl o asistență calificată pe măsura entuziasmului. Iată cîteva din opiniile interlocutorilor noștri:— Nimic nu este mai netineresc decît deprinderea de a aștepta totul de la alții. Sintem uteciști. deci trebuie să dovedim spirit de inițiativă — ne spunea tovarășa Cutieru Tatiana, secretara comitetului U.T.C. din întreprindere. Acțiunile culturale pe care le organizăm nu sînt doar simple acte de divertisment. Ele au o finalitate preponderent educativă. Am organizat o stagiune permanentă pentru fetele de la căminul de nefamiliști. cursuri despre sională folclor, adunat . ... . ......... .............că ne lipsesc cunoștințele specialitate. Avem nevoie de Instructori competent! pentru grupul vocal, nentru formația*.j gimnastică artistică. Vrem să organizăm o formație de dansuri tematice. Sînt în întreprindere 2 099 de fete. Avem deci de unde alege talente.— Inițiativa tinerilor există și, desigur, ne bucură — a intervenit tovarășul Petre Albu, secretarul organizației de partid. Dar entuziasmul fără asistență calificată, fără o îndrumare competentă riscă să se irosească în activități de ținută mediocră. Sincer să fiu. avem posibilități să înființăm aici, apelînd numai la posibilitățile întreprinderii, un ansamblu de 300 de persoane. Cine se va ocupa de pregătirea lor? Nu există instructori pentru formații cu mare priză Ia tineri. Mă gîndesc la .brigăzile artistice de agitație, ce ar deveni mult mai numeroase, mai eficiente dacă ar exista oameni care să-i învețe pe membrii lor noțiuni de bază : dicțiunea, prezența scenică, sincronizarea mișcărilor, frazarea.— Dacă am avea suficienți instructori, randamentul activității noastre ar fi altul — a fost de părere Dumitru Necula, responsabilul clubului de întreprindere. Am putea prezenta frecvent spectacole la Casa de cultură. Iată, vă dau un exemplu: există încă la noi un mare număr de tineri ce lipsesc nemotivat, dăinuie o fluctuație de personal. Dacă am fi satirizat in cadrul unor spectacole desfășurate la Casa de cultură pe cei ce lipsesc sau sînt mereu în căutarea unui loc călduț, dacă am fi creat un curent de opinie la nivelul întregului oraș, lucrurile s-ar fi schimbat cu siguranță; dar ne-au lipsit instructorii care să ne ajute să conturăm un program atractiv.Sînt afirmații îndreptățite. Sînt insă, totodată, și deziderate lesne de realizat. în oraș funcționează o școală populară de artă, ai cărei cursanți sint pregătiți în multiple domenii. De ce n-ar fi formați aici și instructori pentru brigăzile artistice de agitație? Iar pînă atunci, de ce nu s-ar recurge la experiența cadrelor didactice de la Școala generală de muzică și artă plastică?— Vom lua măsuri operative in acest sens — ne-a asigurat tovarășul Gaius Pompiliu, primul secretar al Comitetului municipal al U.T.C. Sugestia este bună și concordă întru totul cu intențiile noastre, de a realiza la nivelul întreprinderilor o activitate cultural-artistică da ținută, concretă și eficientă.

artistice an 30 000mai pu-

Am inițiat con- de politețe, dezbateri integrarea socio-profe- a tineretului, am cules Din păcate, materialul .nu-1 putem folosi fiind- de

IOAN ADAM
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25. Lărgirea și diversificarea schimburilor și cooperării economice 
cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socială. Se va asigura participarea 
activă a României-pe baza dezvoltării economice complexe, în ritm 
susținut și în pas cu cuceririle epocii moderne-la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale, la 
circuitul universal de informație științifică, la revoluția tehni- 

co-științifică contemporană.

ealitățile lumii contemporane demonstrează că participarea activă Ia circuitul economic mondial, la diviziunea internațională a muncii constituie o necesitat^ obiectivă pentru progresul fiecărei țări, indiferent de dimensiunile ei. forță economică, stadiu de dezvoltare sau volum al resurselor naturale de care dispune. Dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, rezultantă nemijlocită a revoluției științifice și tehnice din ultimele decenii ale acestui secol, duce la o amplificare fără precedent a complexității și diversității producției și implicit la o extindere continuă a schimbului de valori materiale între state. Lărgirea colaborării economice internaționale, pe fundamentul principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității depline in drepturi și avantajului reciproc, are efecte pozitive asupra raporturilor între state, stimulează apropierea națiunilor, conlucrarea lor pentru făurirea unei lumi a păcii. De la aceste considerente, verificate de întregul curs al evenimentelor internaționale, pornește țara noastră in elaborarea și realizarea politicii sale de raporturi economice externe. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că „una din cerințele fundamentale ale progresului fiecărei țări în condițiile societății moderne este participarea intensă la schimbul internațional de valori, la diviziunea mondială a muncii". Amplificarea continuă a relațiilor economice ale țării noastre cu celelalte state ale lumii este inseparabilă de marile succese obținute de România socialistă în dezvoltarea forțelor sale de producție și în mod deosebit în industrializarea în ritmuri rapide și la un înalt nivel de tehnicitate. Comerțul exterior evidențiază unitatea dialectică dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru, organica întercondiționare dintre acestea. Succesele economici românești au avut drept urmare posib;,itatea creșterii permanen
Raportul tinerilor 

către Congres
Zece hectare de seră

Serele* mureșene. Un obiectiv ce se construiește de către șantierul Tg. Mureș al Trustului de construcții industriale Cluj. O investiție al cărui termen de realizare este trimestrul IV al acestui an și care, spre satisfacția constructorilor, a beneficiarului mai ales, întreprinderea pentru industrializarea legumelor și fructelor Tg. Mureș, va fi respectat. 10 hectare de sere, o producție, anuală de legume în valoare de peste 10 milioane lei, în plus pentru populația municipiului, în plină dezvoltare.— Pînă am ajuns aici a fost mai greu, îmi mărturisea tehnicianul Gașpar Torok, șeful lotului 3. în lipsa mea, ocupat fiind cu lucrările de dezvoltare a combinatului chimic, întreaga
„CONTUL COLECTOR DE ECONOMIIFaptul că întreprinderea constructoare de mașini „Tehno- metal" din Timișoara, prin profilul producției sale lucrează cu .norme de consum riguros întocmite, posibilitățile de obținere de economii de materiale au fost căutate într-o minuțioasă organizare a muncii, în respectarea întocmai a tehnologiilor, în întărirea disciplinei și în ultimă instanță prin toate acestea în reducerea consumurilor înseși sub toleranțe îndeobște admise. Eficiența acestei măsuri raportate Ia angajamentul anual stabilit la 140 tone metal s-a concretizat după numai 9 luni de zile, estimîn- du-se că pînă la sfîrșitul anului volumul total al acesteia să ajungă la 200 tone metal, cantitate care, exprimată în produsele de bază ale întreprinderii, se poate materializa în 40 de baterii pentru găini ouătoare sau 100 de mașini' de curățat semințe. 

te a comerțului exterior, au determinat schimbări radicale in structura exportului și importului și au permis o extindere a arici geografice a schimburilor realizate de România. Faptul eă in perioada dintre anii 1950-1973 dimensiunile comerțului nostru exterior au crescut de 15 ori este concludent. Această creștere poate fi confruntată și cu cea înregistrată de comerțul mondial in ansamblul său : de 8 ori. Merită de reținut că in aceeași perioadă ponderea României in schimburile economice pe scară mondială s-a mărit de la 0,4 la sută în 1950 la 0,7 în 1974. Un comerț exterior in permanentă extindere atestă vigoarea unei economii naționale, progresele ei continue, o evoluție mereu ascendentă. Tendințele pozitive din comerțul exterior al României nu se referă numai la laturile cantitative, ci și la cele calitative. înregistrăm nu numai o creștere a volumului exportului, ci o Îmbunătățire statornică a structurilor sale, îmbunătățire strins legată de progresele pe care le-a cunoscut economia țării, de dezvoltarea potențialului ei și de capacitatea de a se angaja în competiția de pe piața mondială? Mrr- tațiile produse pe acest plan sint exprimate de structura exportului : in 1950, exportul românesc era format în proporție de 3/4 din materii prime (cereale, cherestea, țiței) și unele produse semifabricate provenind din acestea ; in 1973, peste 50 la sută din export a fost reprezentat de mașini, produse chimice și mărfuri industriale de larg consum. Actualmente, mașinile furnizează aproximativ 25 la sută din export (4 la sută în 1950).In mod firesc, locul central în ansamblul comerțului nostru exterior îl reprezintă relațiile cu toate țările socialiste, țări de care sîn- tem uniți prin comunitatea orinduirii sociale, prin țelurile și aspirațiile fundamentale, prin lupta comună pentru biruința idealurilor socialismului și păcii. Schimburilor cu statele socialiste le revin 50 la sută din volumul total al co

activitate a șantierului a fost condusă de către tînărul șef de echipă Iosif Kali. S-au instalat peste 140 000 m.l. conducte, s-au montat peste 100 000 m.p. sticlă. Au lucrat și 20 de fete de la cursul de calificare. Au făcut, declar cu cea mai înaltă responsabilitate profesională și comunistă, o treabă de foarte bună calitate.— Fruntași putem să ne declarăm numai cînd obiectivul pe care-1 executăm a trecut cu succes probele tehnologice, sublinia tînărul maistru loan Eremia, a- cum la comanda punctului de lucru. Și pentru a fi fruntași trebuie să trăim acest eveniment înainte de termenul prevăzut în grafic.
M. BORDA .

Dacă acesta ar fi pe scurt bilanțul realizărilor de pînă acum, la acest capitol, participarea tinerilor, prin acțiuni inițiate de organizațiile U.T.C., potrivit aprecierilor directorului adjunct, inginer Cornel Do- breanu, a fost foarte importantă. „în acest scop, la întocmirea programului nostru de măsuri în sprijinul acțiunii economisirii de materii prime, noi am pornit — ne spune secretarul comitetului U.T.C., Constantin Lehaci — de la evidențierea rezervelor existente în toate compartimentele producției întreprinderii. Astfel toți tinerii au fost cuprinși în întrecerea „Contul colector de economii". Pe de altă parte, unul dintre criteriile de decernare a fanionului de tineri fruntași în producție îl constituie și cel al participării întotdeauna la realizarea economiilor".
ION DANCEA 

merțului exterior al României. După cum se subliniază in proiectul de Program al partidului, cooperarea economică și tehnico-științifică, schimbul de valori materiale și tehnologii constituie un factor deosebit de important al accelerării progresului multilateral al fiecărei țări socialiste în parte, al punerii în valoare a resurselor și posibilităților lor și, im-
„CUNOAȘTEM AMPLOAREA DEOSEBITA A 

DEZVOLTĂRII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI"
Din cele mai recente declarații ale unor oameni de afaceri și re

prezentanți ai cercurilor economice din diferite țări am transcris : 
e OLE CARSTENS (Danemarca) : „Am vizitat pavilioanele româ

nești ale T.I.B. ’74 și am rămas plăcut impresionat de calitatea și 
varietatea exponatelor, de ritmul rapid de înnoire a producției con
strucțiilor de mașini".
• EVGHENI TARASOVICI KOVALIOV (U.R.S.S.) : „Colaborarea 

economică cu România se dezvoltă multilateral, cunoaște o evoluție 
ascendentă continuă".

• DUȘAN JENECKOV (Iugoslavia) : „Relațiile economice iugo- 
slavo-române se caracterizează prin creșterea rapidă a volumului 
schimburilor comerciale (în ultimii 10 ani, acestea sporind de 12 ori) 
precum și prin îmbunătățirea structurii lor. Dacă in anii trecuți 
ponderea mașinilor și utilajelor era de 10 la sută, ta prezent ea 
depășește 30 la sută".
• MITZURO FUKUKITA (Japonia) : „Cunoaștem amploarea deo

sebită a dezvoltării economiei românești, capabilă să realizeze pro
duse de mare tehnicitate și care dispune de largi posibilități pentru 
extinderea relațiilor economice cu alte țări".

• VACLAV JILEK (Cehoslovacia) : „Produce o deosebită impresie 
asupra noastră dezvoltarea rapidă, constantă, a industriei construc
toare de mașini din România, ceea ce creează largi perspective rela
țiilor noastre reciproce".
• VALENTINO FABIO (Italia) : „Schimburile noastre înregistrea

ză un progres continuu. Noi dorim să le extindem ta continuare".plicit, al întăririi forței socialismului in ansamblu. Colaborarea economică și tehnico-științifică dintre statele socialiste este menită să afirme cu vigoare un nou tip de raporturi internaționale, fără precedent in istorie, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi a tuturor țărilor, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburiie interne, avantaj reciproc și întrajutorare. Această colaborare trebuie să aibă drept rezultat înflorirea fiecărei economii naționale, egalizarea nivelurilor de dezvoltare a tuturor statelor socialiste, propășirea generală a socialismului.România dezvoltă legăturile

CÎNTEC OE
Fald după fald își cerne toamna zborul 
Din vii în cimpuri și din munți la mare 
Frumoasă haină de lumini pe dorul 
Acestui neam cu pașnice hotare.

E astăzi timpul drumului fecund 
Pe magistrale drepte-n viitor
In arcul vremii pe acest pămînt 
Noiembrie înseamnă punct de zbor.

Și mai înseamnă cuget viu, curat 
Tulpini și raze-mbobocind a vară

NOIEMBRIE
Al muncii freamăt și-al iubirii for 
Pentru un OM reprezentind o ȚARA.

Noiembrie își scrie bucuria-n noi 
Ca-n roșii trandafiri solara oră 
Sîntem aici, sîntem cu toți ai tăi 
Partid slăvit, vitează auroră.

Petale ne sînt buzele și slova 
Tngemănate-n cea mai dreaptă stea 
Iți scriem azi destinul, scriem ora 
Popor de neam, tu România mea.

RADU FELIX

(Urmare din pag. 1) comandantul și l-a luat In adunarea comuniștilor, angajament ce reprezintă decizia fermă a comuniștilor și uteciștilor, a întregului personal al subunității....Locotenentul V. Erhan, vice- campionul de anul trecut al centraliștilor din armată, a fost ales în unanimitate de voturi secretar al biroului organizației de partid. Privindu-1 pe locotenentul acesta cu figură de adolescent, cu greu îți vine să crezi că și-a cîștigat o asemenea autoritate în rîndurile oamenilor. Dar, faptele au dovedit-o — maturitatea nu așteaptă întotdeauna trecerea anilor. Pînă nu de mult, comandant de pluton și locțiitor al secretarului organizației U.T.C. pe unitate (organizație distinsă anul acesta cu drapelul Uniunii Tineretului Comunist pentru rezultate deosebite în pregătirea de luptă și politică, în întărirea ordinii și disciplinei militare), locotenentul Erhan a avut șansa să-și înceapă cariera de ofițer sub îndrumarea unui om deosebit — căpitanul B. Zoltan, cel mai bun comandant de companie din regiment, supranumit „omul cu cinci specialități de clasă" ! Iar locotenentul a deprins repede de la comandantul său nu numai meserie, ci și măiestria de a lucra cu oamenii, răbdarea de a se face înțeles și mai ales de a înțelege pe fiecare, tăria de a spune fără ocolișuri, fără menajamente, adevărul, ■ chiar și a- tunci cînd acesta nu era prea plăcut pentru interlocutor. Pen

sale cu celelalte state socialiste atît în cadru bilateral, pe baza acordurilor comerciale pe termen lung, acordurilor de cooperare economică și de specializare in producție, cit și în cadru multilateral — în C.A.E.R. și in alte organizații internaționale ale țărilor socialiste. Participarea la înfăptuirea „Programului complex" al C.A.E.R. se bazează pe 

principiile adoptate In comun privind respectarea riguroasă a suveranității și independenței naționale, liberul consim- țămint al statelor, întrajutorarea tovărășească șl avantajul reciproc.O coordonată fundamentală a politicii țării noastre o constituie aprofundarea legăturilor cu țările în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, țări care se dezvoltă de sine stătător și militează pentru dreptul de a dispune suveran de resursele lor, de a le valorifica în interesul propriului Topor. România atribuie o importanță cu totul deosebită relațiilor cu statele angajate intr-un efort multilate

tru toate acestea, ca și pentru pasiunea și dăruirea pe care le pune în tot ceea ce face, comuniștii i-au acordat locotenentului Erhan încredere, investindu-1 cu o nouă și importantă răspundere....Tineri ofițeri din promoția anului XXX. Primiți pretutindeni cu dragoste și grijă părintească. Iată insă că undeva sosirea lor s-a petrecut chiar în zilele agitate cînd unitatea se pregătea pentru o aplicație. Au
TOTDEAUNA 
ÎN FRUNTE

găsit acolo oameni preocupați, hărți întinse pe cite 3—4 mese... Se lucra intens, aproape fără răgaz. Comandantul i-a primit, firește, dar n-a putut zăbovi prea mult. îl chemau treburi urgente: „Vorbim mai pe larg la înapoierea din aplicație, pînă a- tunci rămîneți pe loc și încercați să vă acomodați, să faceți cunoștință cu unitatea, cu orașul...". Primul a îndrăznit locotenentul Ion Sinteanu : „Lua- ți-ne și pe noi, tovarășe maior, o să ne acomodăm din mers !“ ; apoi, Ștefan, Vuță și ceilalți : „Vom lucra acolo unde va fi nevoie, vă rugăm...". Așa s-a în- tîmplat că integrarea tinerilor 

ral pentru reducerea și lichidarea decalajului care le desparte de țările avansate pe plan economic. Vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu într-o serie de state din Asia, Africa și America Latină au stimulat aceste legături, au permis investigarea unor noi căi pentru o rapidă dezvoltare a relațiilor care ne unesc.Totodată, România se pronunță pentru lărgirea colaborării cu toate statele, indiferent de orinduirea socială sau de organismul economic internațional din care fac parte, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. Realitățile au confirmat punctul de vedere potrivit căruia relațiile dintre țările socialiste și cele capitaliste sint o necesitate obiectivă, un factor indispensabil pentru promovarea coexistenței pașnice, pentru eliminarea sechelelor „războiului rece". Fără îndoială, amplificarea acestor relații este condiționată de eliminarea oricăror forme de discriminări, a oricăror bariere în calea unui comerț liber, pe o bază de deplină egalitate și echitate.In același context trebuie plasată și problema participării la cooperarea internațională pe tărim tehnico-științific. După cum se subliniază în proiectul de Program al partidului, „accesul la cuceririle științei contemporane. Ia tehnologiile moderne reprezintă o condiție o- biectivă pentru progresul fiecărei națiuni, orice tendințe restrictive sau practici discriminatorii trebuind combătute. Dezvoltarea conlucrării pe multiple planuri — economic, tehnico-științific etc. — este menită să apropie națiunile, să consolideze procesul destinderii, să ajute Ia însănătoșirea în continuare a climatului politic internațional. Intre cooperare și destindere există un raport direct. Dacă lărgirea raporturilor între state favorizează destinderea, la rindul ei destinderea, adincind încrederea mutuală intre diferitele state, impulsionează ridicarea la cote superioare a colaborării. România acordă, în acest sens, o importanță deosebită O.N.U. și instituțiilor sale specializate care pot aduce o contribuție crescîndă la eforturile pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale care să asigure raporturi economice pe baze real democratice, să asigure participarea activă și în condiții de egalitate și echitate Ia schimbul mondial de valori, accesul la știința și tehnologiile moderne, in ultimă instanță să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor popoarelor, eliminarea decalajelor e- xistente în prezent între țările industrializate și cele în curs de dezvoltare.Prezență dinamică în circuitul economic mondial, România își va aduce în continuare contribuția la dezvoltarea unei cooperări fertile între toate statele, promovînd politica sa constructivă, realistă, profundprincipială, in deplin consens cu exigentele contemporaneității.
EUGENIU OBREA

ofițeri a început aici — în unitatea căreia i s-a decernat recent titlul de frunte — printr-un adevărat „botez al focului". Și, nu încape îndoială că la „foarte binele" dobîndit atunci, la aplicația aceea, au avut și ei, cei din promoția ’74, o contribuție. Aceasta a fost dealtfel și dorința lor, cartea de vizită cu care voiau să se prezinte la comanda subunităților.Timpul prezent al unor biografii ostășești ce se vor împlini în viitorul comunist al patriei. Filip Dej, fostul subofițer, devenit locotenent la 23 August anul acesta — după ce patru ani în șir, cu o tenacitate demnă de admirat, și-a împărțit timpul între terenul de instrucție, unde a instruit un pluton de tanchlști, și masa de studiu, reușind să treacă cu brio toate examenele. La fel ca și tînărul său comandant de companie care l-a înțeles și ajutat — locotenentul Constantin Jianu, azi ofițer-e- lev al Academiei militare.Este frumos timpul prezent al acestor tinere cadre ale armatei noastre. Sînt bogate în împliniri primele file din scurta lor biografie ostășească. Dar șl mai bogate și mai rodnice vor fi filele ce urmează, căci, prezen- tîndu-și cu fruntea sus raportul lor de tineri oșteni la al XI-lea Congres al partidului, ei arată că sînt pe deplin pregătiți pentru viitor. Viitorul patriei, viitorul generației lor. Viitorul comunist al României — așa cum îl va prefigura cu clarviziune și cutezanță înaltul forum al comuniștilor țării.

GALATI —
ieri, azi, nume...

Aflat la răscrucea unor vechi drumuri comerciale, la confluența apelor mari ale țării, între Dunăre, Șiret, Prut și lacul Brateș, județul Galați a jucat dlntotdeauna un important rol economic și social- cultural in istoria țării. Datorită poziției sale geografice prielnice dezvoltării agriculturii, creșterii vitelor, pescuitului — colectivități umane compacte au populat plaiurile județului, întemeind numeroase așezări pe firul văilor și cursul apelor, în apropierea izvoarelor, în luncile formate de pîraie și rîuri, ori pe traseele împădurite ale podișului.în marea trecere prin vreme, județul Galați a lăsat în urmă o istorie bogată, plină de sevă, o istorie care arată dorința fierbinte a locuitorilor săi de a trăi o viață demnă. Vremurile au fost grele, apăsătoare, dar greutățile n-au putut fringe voința celor angajați în lupta pentru dreptate și libertate.■Moștenirea lăsată județului de către regimul burghezo- moșieresc a fost nespus de grea în toate domeniile de activitate. Printr-un efort eroic al muncitorimii găiățene, organizate și conduse de către comuniști, Galațiul a renăscut, ca pasărea Phiinix din pro- pria-i cenușă. Constructorii de nave, ceferiștii, docherii, tex- tiliștii, tineretul din fabrici și școli au lucrat cu dăruire și elan la demolarea zidurilor în ruină, la nivelarea terenurilor, la refacerea orașului.Capitolul care conferă o nebănuită strălucire istoriei sale, a fost înscris de orașul și județul Galați în anii de după e- liberare. în numai trei decenii, oamenii acestor meleaguri, asemenea întregului nostru popor, deveniți stăpini pe destinele lor, avind drept călăuză partidul • comuniștilor, au schimbat din temelii harta județului. Galațiul a devenit un puternic centru industrial al țării, agricultura județului a cunoscut și parcurge un amplu proces de modernizare, cultura, sub multiplele ei aspecte, pulsează din plin in toate orașele și satele județului.în locul cartierelor distruse de război, al caselor insalubre, s-au ridicat minunate cartiere, noi construcții sociale și culturale, adevărate bijuterii de arhitectură modernă, care satisfac din plin nevoile de frumos și util ale harnicilor și ta- lentaților locuitori ai Galațiu- lui.Importanța economică a județului și municipiului Galați în dinamica dezvoltării României socialiste devine din ce în ce mai hotărîtoare.Construirea și darea în folosință intr-un termen relativ scurt a două obiective industriale de talie europeană — combinatul siderurgic și șantierele navale — a schimbat și a transformat radical viața orașului. Un călător care ar reveni in Galați după o absență de un deceniu, ar recunoaște greu trăsăturile vechiului tîrg gălățean în structurile și proporțiile modernului oraș de astăzi.In general, pentru a da o imagine vie despre eforturile ce au avut loc în toate sectoarele importante ale economiei noastre, statisticienii recurg la compararea indicilor prezentului cu cei ai anului 1938.Pentru Galați referirea la 1938 a devenit insuficientă, desuet în multe privințe, cu toate că In perioada interbelică, Galațiul ocupa un loc de prim rang în economia industrială a țării, plasîndu-se imediat după București.Condensîndu-și parcă istoria, gălățenii au început să-și raporteze succesele la un trecut de dată recentă, nedepășind un deceniu, două, atestînd prin a- ceasta faptul că adevărata dezvoltare a orașului începe o dată cu primii ani ai economiei socialiste planificate.Politica de investiții a P.C.R., menită unei dezvoltări intense și rapide a țării, de plasare a României în circuitul națiunilor cu o economie puternică, multilateral dezvoltată, a adus Galaților investiții cifrate la zeci de miliarde de lei.Astfel, numai în ultimele două cincinale volumul total al investițiilor s-a ridicat la uriașa sumă de 36 miliarde lei, sumă a cărei semnificație apare și mai mult în evidență, dacă ținem seama de faptul că, totalul investițiilor făcute în economie la nivelul anului 1965 n-a depășit decît cu 9 miliarde această cifră.Evident, investițiile cele mai mari au fost destinate industriei, astfel că in perioada 1960—1973, acestea au cunoscut o creștere de peste 22 de ori.Concomitent, investițiile alocate agriculturii au fost de 2,7 

ori mai mari, iar cele cu caracter social-cultural de 5,5 ori. Toate acestea au dus la o creștere a investițiilor pe cap de locuitor, de la 1 330 lei în 1960 la 7 237 în 1973.Numai în 4 ani, în perioada 1966—1970, Combinatului siderurgic Galați i s-au alocat 70 la sută din totalul investițiilor destinate siderurgiei noastre, în această etapă.Eforturile politicii de investiții . și utilizarea lor eficientă, au avut drept efect creșterea rapidă a potențialului industrial al județului,, diversificarea economiei sale, în paralel cu îmbunătățirea continuă a parametrilor teh- nico-economici a produselor realizate.Un exemplu concludent în a- cest sens ii constituie bunăoară șantierele navale. Astfel, dacă pe întreaga perioadă interbelică, în România nu s-au produs decît 126 de nave mici, în anii socialismului au fost executate și lansate la apă peste 500 de remorchere, șlepuri, cargouri cu tonaje sporite.Bilanțul tuturor acestor importante succese, prilej de legitimă mîndrie pentru cetățenii județului Galați, în preajma deschiderii lucrărilor celui de al

XI-lea Congres al P.C.R. — se constituie in realizări demne de invidiat ; astfel, producția globală industrială a județului a crescut față de 1960 de peste 30 de ori, producția metalurgică de peste 150 ori, construcțiile de mașini de aproape 20 ori, iar producția materialelor de construcții de 143 ori.Expresia concentrată a acestor creșteri remarcabile se regăsește în ritmul inalt de dezvoltare economică, astfel, ritmul de creștere a producției industriale globale este de 15,9 la sută, ceea ce face din județul Galați un județ fruntaș în lupta pentru menținerea ritmului mediu înalt de dezvoltare industrială a României. Cit privește producția industrială din ultimul deceniu, ea a înregistrat coeficienți și mai ridicați, aceasta cu toate că numai în județul Galați se concentrează aproape toată producția de tablă a țării, aproape jumătate din producția de fontă, peste o treime din producția de oțel și 40 la sută din producția de nave.Progrese accentuate se realizează și în industria ușoară, comerț, precum și în agricultură, a cărei bază tehnico-materială este continuu modernizată*).Profundele prefaceri legate de mecanizare, automatizare, de u- tilizarea calculatoarelor elen» tronice în diverse compartimente ale producției materiale au dus la sporirea sortimentelor și calitativă a produselor destinate comerțului exterior.Dacă ținutul Galați era cunoscut doar datorită portului prin care se scurgeau spre exterior materiale brute ca : vite, cereale, cherestea, piele și oase, astăzi numele modernului oraș Și al întreprinderilor din județ sînt legate de exportul de nave, de tablă subțire, mijlocie și groasă — de benzi laminate la cald și rece, mobilă, legume, o- biecțe de artizanat etc.Produsele economiei găiățene sint exportate în prezent în peste 45 de țări.Numai în ultimii trei ani volumul mărfurilor vindute a crescut cu peste 25%. Toate a- ceste succese elocvente demon- strind eforturile" depuse de oamenii muncii, s-au răsfrint în mod pozitiv asupra ridicării nivelului de trai al locuitorilor.Astăzi, jumătate din locuitorii municipiului Galați beneficiază de condiții civilizate de locuit, oferite de cele 30 000 de apartamente nou construite.Modificări importante s-au înregistrat și îp structura socială și socio-profesională a populației,; a crescut gradul de urbanizare, influențat de ampla dezvoltare ă municipiului Galați și Tecuci, de apariția a noi centre orășenești : Tîrgul Bujor și Berești.De asemenea, modificări demne de remarcat s-au obținut și în structura forței de muncă: în 1973, numărul celor încadrați în muncă a depășit cifra de 160 000, ajungîndu-se.ca la 1000 de locuitori să revină 290 încadrați în muncă.Evident, toți acești pași făcuți pe drumul’■ construirii societății socialiste și comuniste reflectă 

uriașa cantitate de muncă efectuată, elanul și abnegația oamenilor muncii din județ.în acest context, îndrăznețele lor proiecte de perspectivă se dovedesc pe cît de grandioase pe atît dg realiste.Astfel se prevede ca la nivelul anului 1990, producția globală industrială să fie de cinci ori mai mare decît cea realizată în anul 1970. Se Vor dezvolta cu precădere ramurile industriei grele și îndeosebi industria metalurgică, construcției de mașini și prelucrării metalelor ; paralel se vor dezvolta și ramurile și subramurile industriei ușoare și alimentare, ale industriei legate de prelucrarea resurselor locale, precum și prestările de servicii către populație. în perspectivă, locul principal în dezvoltarea industrială îl va ocupa combinatul siderurgic pe platforma căruia se vor construi încă 21 de noi obiective.După anul 1980, producția de oțel ce se va realiza la Galați va depăși 10 milioane tone a- nual, adică de peste 35 de ori mai mult decît se producea in anul 1938 in întreaga țară, sau altfel spus, numai la Galați se va produce o cantitate de oțel echivalentă cu întreaga producție din anul 1971 a Turciei, Norvegiei, Olandei și Australiei luate la un loc. In producția de nave se vor realiza noi prototipuri de cargouri și se va trece la construirea navelor cu un deplasament de 55 mii tdw. Pe cuprinsul județului se vor construi noi obiective industriale, cum ar fi: o fabrică de textile, una de confecții și alta de șampanie, precum și alte unități.Agricultura va primi un număr sporit de tractoare și alte mașini, iar lucrările de îmbunătățiri funciare vor cunoaște o mare extindere. Pînă la finele anului 1990 se vor amenaja pentru irigații peste 140 000 ha. a- dică peste 84% din potențialul irigabil al județului. Amenajările antierozionale, la nivelul anului 1980, vor cuprinde 17 000 ha, reprezentind peste 85% din suprafața ce poate face obiectul unor 'astfel de lucrări. Se vor efectua lucrări de regularizare și consolidare a malurilor rîurilor Bîrlad, Șiret, Chineja, pe o lungime de 45 km, precum și diverse acumulări de apă pe văile Hornicea, Covurlui și Bujor.Ca urmare a realizării acestui complex de măsuri, producția agricolă a anului 1990 va fi de 2—3 ori mai mare decît cea din anul 1970. Se va îmbunătăți substanțial structura producției agricole, în sensul creșterii prioritare a zootehniei, a culturilor intensive de mare randament, corespunzător condițiilor pedoclimatice locale și necesităților economiei naționale.O rezultantă firească a modernizării permanente a econo- ■miei județului va fi accentuarea procesului de absorbție a populației de către centrele industrializate, creșterea nivelului instrucției publice, reducerea treptată a deosebirilor dintre condițiile de viață și de muncă a populației din mediul urban și rural. După unele estimări, populația municipiului Galați va depăși 500 de mii de locuitori, a municipiului Tecuci 80 de mii, iar un număr de localități vor deveni centre de polarizare intercomunale.In următorii 10—15 ani un număr de 45 localități vor fi regrupate ; vor prinde viață schițele de sistematizare elaborate pentru noile cartiere „Aeroport" ??nl Gării de călători, Mazepa 11 din Galați, cartierul 23 August și strada 7 Noiembrie din Tecuci.Detaliile de sistematizare prevăd construirea a 40—50 de mii de apartamente in municipiul Galați, prin extinderea orașului in zonele de nord și vest, iar in Berești și Tg. Bujor se vor construi circa 300—400 apartamente.In mediul rural se vor dezvolta dotările social-culturale, comerciale, edilitare, definiti- vîndu-se centrele civice în fiecare comună.Noua înfățișare social-econo- mică a județului Galați confirmă justețea liniei politice a partidului, care aplică în mod creator legile generale ale țării noastre, demonstrează inepuizabile capacități de creație istorică a poporului liber și stăpin pe soarta sa.♦ Contribuția județului la fondul central de producție a- gricolă este în prezent de 2 ori mai mare la cereale, de 5 ori la struguri și carne, de 4 ori la legume și de 10 ori la lapte față de 1962.
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• „FIC 330" UN „ROMAN" CU 2 000 DE EROI • „AMU
LETA" DIN BIROUL „TEHNOLOGULUI ȘEF" • DESCIFRÎND 
VIITORUL IN ECHILIBRUL UNEI MONEDE DE 25 DE BANI.

Curînd după sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, s-a ivit o dispută asupra paternității aviației cu reacție. In Anglia era atribuită lui Whyttle, în Italia lui Campini și Caproni, în Germania lui Heinckel — toate acestea referindu-se la realizări din deceniul precedent. Dezno- dămîntul a fost pentru mulțl neașteptat : documentele au dovedit că primul avion cu reacție din lume fusese inventat, construit și experimentat de că-? tre Henri Coandă, în 1910. Era un avion la care nu numai concepția tehnică, dar și aspectul aerodinamic se prezentau extrem de moderne față de toate celelalte modele ale vremii. Iar în 1956, la New York, Coandă a fost sărbătorit pentru realizarea primului avion din lume propulsat de un motor cu reacție.Intr-un interviu publicat in

același an în revista „Flying", Coandă a descris în mod emoționant acel zbor. Redăm un crimpei ; „M-am suit în carlinga avionului, am accelerat motorul și am simțit imediat cum curentul puternic al jetului împinge aparatul înainte. Am făcut semn să se tragă calele din fața roților și, încet, aparatul a început să se miște. Inițial îmi propusesem să nu fac încercări de zbor, ci doar cîteva rulări pe micul aerodrom de la Issy-les- Moulineaux. Dar comenzile a- vionului mi s-au părut docile și atunci am injectat mai mult combustibil în turbină. Am injectat însă prea mult, căci într-o clipă eram înconjurat de flăcări. Am fost nevoit să reduc puterea motorului. Acționînd valva, flăcările s-au potolit. De abia atunci am privit în jurul meu și mi-am dat seama că luasem viteză. Zidurile vechilor fortificații, de la marginea aerodromului, veneau repede spre mine. Pentru a le evita, am tras manșa spre mine. Dar vai, prea mult ! într-o clipă avionul a cabrat brusc, ureînd aproape Ia verticală. Eram deci în plin zbor !...“Nu intenționăm să facem cu acest prilej o trecere în revistă a înfăptuirilor genialului inventator care a fost Henri Coandă

(1886—1972). Au făcut-o cu prisosință cărțile pe care i le-a dedicat talentatul publicist și scriitor V. Firoiu, ca și unele dintre scrierile mele privitoare la istoria tehnicii. Să amintim însă cel puțin că ilustrul savant are contribuții de o extraordinară multilateralitate, de la descoperirea „efectului Coandă", la instalații pentru atenuarea zgomotului de mare eficiență, de la aerodina lenticulară, la aparatul portativ pentru desalinizarea apei de mare, de la primul a- vion bimotor din lume (1911) și pînă la prima sanie cu motor turboreactor... Și cit de incompletă este această enumerare !Ceea ce mi-am propus este să citez, fără comentarii, cîteva crîmpeie din trei scrisori pe care H. Coandă mi-a făcut cinstea să mi le adreseze mie și profesorului Dinu Moroianu, in perioada cînd nu revenise încă pentru a se stabili definitiv în țară, activînd în S.U.A. și Franța :1. „Dacă mi se va da puțin răgaz, cred că voi putea să scriu un articol de amintiri. Aș avea atîtea de spus ! Toată fi- losofia mea și-a luat avîntul din detalii care le-am observat (...). Ceea ce mă frămîntă este faptul că mai mulți se uită dar nu știu să vadă. Și atunci

1964). am făcut numai as- recunoscu-

le lipsește entuziasmul care le-ar permite să creeze, le este frică să imagineze, să viseze. Ce vis mai frumos ca al aceluia care acum vreo 160 de ani a imaginat că deplasarea unui fier in fața unui fir de aramă va da lumină, forță etc. Și astăzi ce ne-am face fără electricitate ?...“ (12 august2. „Este drept că multe invenții și că tăzi încep să fiete (...). Aceasta nu o scriu spre a mă făli, dar numai ca să a- trag atenția asupra faptului că trebuiesc 30—40 de ani pînă alții pricep sau idee nouă, cînd lucrez este fluxul seamănă cu nu este la fel, găsesc aceleași opoziții. La fel cînd mă atac la legea a 2-a a termodinamicii sau la legile lui Newton. Mai tirziu voi spera să mai fiu in viață ca să văd că am avut dreptate". (3 octombrie 1964).3. „îmi este foarte greu să pot, în cîteva rînduri, să vă fac un rezumat al unei vieți, din care peste 63 de ani am avut marele noroc a putea inventa sau cel puțin a mă consacra cercetărilor științifice. Domeniile științei' sînt așa de vaste și atrăgătoare, că nu m-am putut

se interesează la o Ce păcat ! Astăzi la determinarea „ce nervos", care se a- fluidul electric, dar

abține a le atinge mai pe toate. Dacă în aerodinamică am oarecare renume, aceasta înseamnă că nu am găsit în alte branșe cîteva lucruri interesante, atît în biologie, electronică, cristalografie, studii spațiale, hidrodinamică, studiul apei în general, optică, termodinamică. energia nucleară și așa mai departe (...). Că-i cheamă Arhimedd, Democrit sau Leonardo, Galilei. Copernic, Newton, sau încă Volta. Gay Lussac, Gramm, Diesel, Edison, Tesla, Marconi etc etc. n-are importanță, ei însă sînt adevă- rați indivizi care au făurit lumea așa cum este astăzi. Indivizii creează, colectivitatea realizează..." (21 noiembrie 1963).Cîțiva ani mai tirziu, l-am cunoscut personal pe Coandă, cînd a venit la București. Un om viguros, vioi, veșnic surîză- tor, comunicativ — în ciuda tîmplelor ninse. Și mi-am amintit că profesorii săi de liceu 11 caracterizaseră cîndva ca fiind „un argint viu, pe care nu-1 putem ține în loc". Acest „argint viu", acest pasionat al noului, a lăsat brazdă adîncă în urma sa în știința și tehnica mondială, pe baza unei cutezanțe și a unei perseverențe niciodată dezmințite.

un nu

O piesă metalică, de formă alungită, asemănătoare cu un braț de elice, stă fixată pe o bucată de pinză dreptunghiulară, pe perete ca o piesă de muzeu. La capătul de jos al piesei, insigna în culori a mărcii „Tumag" care, descifrată, înseamnă turbine-mașini grele. Gazda, inginerul ADRIAN POPA, îmi sesizează numaide- cit curiozitatea.— E| „amuleta" mea purtătoare de noroc. Prima paletă fabricată pentru „Fic-330".— Sînteți superstițios ?— O, nu 1 Pentru mine însă, pentru noi toți, ea simbolizează succesul. Cînd o privesc revăd succedindu-mi-se prin fața o- chilor impresionantele episoade din care s-a inmănunchiat „romanul" cu peste 2 000 de eroi, a primei turbine românești de 330 Megawați.— Sinteți place poezia ?— îmi place sau, altfel zis,
sentimental ? Vă

Parcela 
seniorială

(Urmare din pag. I) fapte de observație variată și continuă : nu cumva, în unele sfere de activitate, competența dobîndită dă naștere unei maiformări de optică in legătură cu statutul influenței exercitate în jur ? Nu cumva — pe temeiul experienței reale, dar repeta- tiv invocată — unii își construiesc cu meticulozitate feuda unei parcele senioriale ? îi aud parcă : „aici să nu se amestece nimeni, este domeniul meu !".Trebuie să distingem bine planurile. Una este autoritatea motivată prin competență și alta este confecționarea unei carapace de sistem închis. Pun problema pentru că am avut adesea ocazia să constat la unii tincri-cerce- tători, cadre didactice, tehnicieni — un soi de timiditate, de reținere profesională întoarsă impotriva propriei lor disponibilități de inițiativă, in fața turului de forță al unuia cu vechime mai mare, pentru conservarea cu orice chip a propriei sale autorități. Starea lor de spirit era aceea a primirii sarcinii gata construită, ei redueîndu-și efortul doar ia execuție. Turul seniorial al controlului îi transforma în entități ale tehnicii de manipula ție.Vreau să spun, prin urmare, că maniera învîrtirii în cerc a atitudinii seniorale nu privește doar pe cel care o alimentează, nu este o problemă individuală. Ea privește pe mai mulți, capătă structură socială și își îndreaptă vectori de eroziune spre pîrghiile coparticipării democratice. Munca în colectiv solicită implicarea e- chitabilă a tuturor atît în e- laborarea sarcinii, cit și in înfăptuirea ei. Diviziunea muncii nu este totuna cu diviziunea funcțiilor. Ele se intersectează, dar nu se suprapun. Anii din urmă ne-au învățat că trebuie să stimulăm dispariția din cîmpul relațiilor noastre de zi cu zi a mentalității celui care afirmă că are o opinie, dar nu este de acord cu ea ! Pentru aceasta este însă nevoie și de acțiuni energice de spargere a crustei refugiului seniorial al unora, acolo și a- tunci eind ea închide căile percepției și suprimă propulsia inițiativei. Disciplina muncii — atît de necesară și de eficientă — este una a participării vii, ritmice și organizate a tuturor. Am auzit adesea — și, din păcate, la mulți tineri — ideea despre curajul de a fi tu însuți. A-ți exprima propria personalitate nu este un act de curaj, ci necesitatea primară a raporturilor comunitare în orice unitate de muncă. Este una dintre căile pe care mergem pentru a face din reduta parcelei de „magister4* în sine, un simplu și fragil castel din cărți de joc. Convergența de energii pe care o antrenează continua omogenizare a vieții noastre sociale atacă Implacabil comportamentul medieval al u- nora. Iar tinerii, definiți In cartea programatică a țării, ca purtători umani al viitorului, pot șl trebuie să fie In eșaloanele de frunte ale înțelegerii acestui proces de germinație a oomunlsmului la toate nivelele vieții noastre.

GARDEROBA ANULUI 1975
însemnări pe marginea contractelor economice

stabilite între comerț și industrie

de în de a-Volumul mărfurilor oferit Industrie, populației va fi 1975 cu mult mai mare față anul 1973. Iar contractările nuale încheiate recent între comerț și producătorii bunurilor de consum prevăd pentru 1975 o creștere de circa 15 la sută. A- cestea se află în directă concordanță cu programul politic consecvent al partidului, de a satisface cerințele mereu crescîn- de ale populației, de a asigura un ritm dinamic creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii. Urmare a faptului că noi capacități de producție, proiectate și realizate în acest cincinal, au fost date în folosință înainte de termen, chiar în a- nul acesta, sporește considerabil volumul produselor livrate. Timp de 30 de zile peste 2 000 de specialiști în diverse ramuri ale industriei și comerțului au selecționat pentru contractările viitorului an cele frumoase mărfuri afla în standurile Există suficiente motive să fim siguri de acest lucru fiindcă a- proape toate produsele de larg consum pe care le-am admirat la pavilioanele EREN-ului au fost cerute industriei de către comerț. S-a dovedit prin aceasta capacitatea potențială a întreprinderilor industriale de a pune operativ în circulația de serie frumoasele unicate din Expoziția realizărilor economiei naționale. Numai pentru copii. Ia grupa de vîrstă 0—14 ani industria ușoară a pus la dispoziția comerțului peste un milion de articole și modele prototip de confecții, tricotaje și încălțăminte. Cantitatea de mărfuri va fi cu 150 la sută mai mare în 1975 ca în anul acesta. Se observă, Ia îmbrăcămintea copiilor, extinderea procedeului de termocolare, de chimizare aprincipalelor părți componente la costumele din stofe. Au fost introduse in fabricație, ca noutăți ale anului viitor, „înlocuitorii", imitația de piele și țesăturile de in în amestec cu poli- esteri.Vestimentația feminină, spun creatorii de modele, se va schimba complet. Acesta a fost de fapt elementul de preocupare care a stat în fața comerțului și a producătorilor : mărfuri bune și în pas cu modă ! Apare pe străzi „moda romantică", vaporoasă, cu volănașe și detalii interesante de croială, cu fuste lungi și pantofi subțiri, așa cum vedem la „cinematograful" fără sonor al Gretei Garbo. Comer-

țul și industria, aliniindu-se după tendințele de pe plan mondial, au realizat o colecție numeroasă de modele pentru, femei și bărbați expusă în întregime la EREN. în urma unor acțiuni organizate în colaborare cu C.C. al U.T.C.. de consultare cu tineri din diverse locuri de muncă și diferite profesii, a fost creată o colecție de modele pentru tineret.Raioanele „femina" ale maga-

la intemperii, moliciune, tușeu și culoare. Din aceste materiale se vor realiza pentru toate necesitățile. într-o diversă gamă coloristică, haine de piele pentru femei, bărbați și copii, jachete, scurte, cisme de damă și de copii, produse de marochină- rie etc. O altă cercetare a industriei soldată cu foarte bune rezultate este „imitația de antilopă". Această materie primă care se produce la Lugoj și se
• Selecfiuni din garderoba anului 1975 : apar noi tipuri de 

înlocuitori, cu cciiitâti fizice deosebite - imitația de antilopă, 
imitația de piele ți de blănuri înspicate • Toate produsele pre
zente la EREN le vom găsi în rafturile magazinelor de mărfuri 
• Volumul mărfurilor in anul 1975 va fi cu 15 la sută mai 
mare ca în anul acesta.

mai bune și care se vor magazinelor.
zinelor universale, vor avea la dispoziție peste 11 milioane de metri țesături din jerse, bumbac, poliesteri, in, lină, mătase. Acestea vor fi realizate în toate nuanțele de culori, cu deosebite desene și motive culese de către dessignerii industriali din operele unor pictori celebri, desene orientale, semne geometrice, motive populare, subiecte antice etc. incit după aceste eșantioane s-ar reconstitui o succintă istorie în imagini a picturii. imprimată pe țesături.Confecțiile bărbătești au fost reprezentate la contractare de 400 modele. Din acestea, jumătate sînt destinate tineretului. Cele mai frumoase croieli și e- xecuții au oferit comerțului întreprinderile de la Oradea, Brașov, Ploiești, București. Jachete, pantaloni, costume, par- desie, raglane, sacouri — în culori tinerești, într-o variată gamă de desene și contexturi vor alcătui în anul viitor garderoba de confecții pentru bărbați.Una din problemele care a preocupat deopotrivă industria și comerțul — ca o sarcină trasată de documentele de partid— a fost problema folosirii „înlocuitorilor" în domeniul bunurilor de larg consum pentru u- nele materii prime naturale, ca. piele, lină, bumbac, in, mătase. Ca pe un succes al industriei și al sectoarelor de cercetare științifică — expresie a stabilirii domeniilor de studiu conform cu nevoile și necesitățile practicii— consemnăm realizarea în țară a unor produși sintetici — si- lurul și difurul — înlocuitori de piele — cu caracteristici superioare, cu o rezistență deosebită

secroiește la Tg. Mureș va fi livrată în cantități suficiente, conform cu cererile pieții.Sectorul tricotajelor care bucură în tară de o veche tradiție se află in continuă creștere, ocupînd o pondere tot mai mare în îmbrăcăminte. Fiind mai ușor de realizat industrial, cu asamblări elastiefe. suple, yolumul de marfă este la fel de mare cu cel al confecțiilor. Se poartă milioane și milioane de piese tricotate, dacă ne gin- dim doar la ciorapi și lenjeria de corp. Ca urmare a acestei cereri, și „oferta industrială" este la fel de mare. Avem în prezent 27 întreprinderi de tricotaje în țară, iar numărul lor va spori — în conformitate cu

prevederile cincinalului. Mela- nă, relon, bumbac, fire sintetice poliacrilice, celofibră, constituie materia primă a acestor fabrici. Apar noi tipuri de încălțăminte, ușoară, cu tălpi din spumă poliuretanică. Această materie primă, care se aducea din import, se va produce în tară, asigurîndu-se pe deplin cantitățile necesare producției de încălțăminte. înlocuitorii — duroflex, microporos, cauciucul — vor permite confecționarea de tălpi matrițate, divers colorate, suple, elastice și rezistente.Un vast sector comercial care antrenează o întreagă industrie îl constituie „metalo-chimicele", articole de menaj, de uz casnic, electrice, cosmetice etc. Pentru anul 1975. au fost cerute industriei peste 9 000 tone de săpunuri fine, 20 milioane flacoane de parfumuri, 27 milioane tuburi de pastă de dinți, peste 14 000 tone de lacuri și vopsele cu care s-ar vopsi în cele mai diverse culori o suprafață de circa 84 milioane m.p. Noile fabrici de porțelan de la Curtea de Argeș, de sticlărie de la Tg. Jiu, Gherla, Buzău, Dorohoi și Bistrița — creații ale acestui cincinal, vor asigura în 1975 o creștere, cu 20 la sută a articolelor de menaj. Ca produse noi, deosebite, se remarcă detergenții cu enzime. dezodorizantele, șpra- iurile, praful de curățat din tuf vulcanic, ceara pentru lirfoleum etc. Industria electronică va o- feri comerțului posibilitatea să vîndă peste 1 000 de televizoare pe zi și mult mai multe aparate de radio. Produsele electronicii pe piețele anului 1975 sînt foarte diversificate : radiourile Cora, Zefir, Pescăruș. Alfa, Pacific, Atlantic, Predeal, Mangalia, Gloria. Bucium : televizoarele Aria, Modern. Opera, Clasic, Diana, Electra, Lux, Astronaut, Diamant. Opera — sînt serii de produse electronice care vor completa interiorul locuințelor noastre.
ION MARCOVICI

poezia lucrurilor latura sentimentală a lucrurilor. Am văzut oameni tineri, ingineri, doctori în științe, maiștri și tehnicieni, sobri și reținuți de obicei, care plingeau de emoție, din ochii lor mă atît de mult Incit nu-mi deam seama că nu-mi pot stăpini emoția. Era în clipa în care am pornit prima turbină românească de 330 MW construită de miinile noastre. în acele momente uitaserăm greutățile celor 1071 de . zile și nopți cit a durat lucrul la această mașină, eșecurile și frămîntările, toate neajunsurile și frumusețile lungului drum și nimeni din jur nu mai avea ochi decît pentru moneda de 25 de bani așezată pe muche, pe carcasa turbinei, in punctul de concentrare maximă a vibrațiilor. De stabilitatea acestei monede depindea totul. Ea testa trecutul dar și viitorul construcției de turbine mari în țara noastră. Turbina ajunsese la 3 000 de turații pe minut, adică la parametrii regimului optim de funcționare. Dacă moneda s-ar fi răsturnat însemna că undeva s-a greșit, că una din cele cîteva sute de mii de operații n-a fost executată în limita de precizie a sutimilor de milimetri, că una din cele 14 500 de palete a fost montată cu la .chiar dacă această ar fi însemnat numai va microni. Dar moneda nu s-a răsturnat nici atunci cînd s-a trecut la proba de supraturație, adică la 3 600 de turații pe minut și cei 2 000 de eroi ai „romanului" ,,Fic-330" au înțeles că se depășiseră pe ei înșiși, că au lucrat „la nivel mondial" cum spuneau ei, că pot face asemenea lucruri care nu sînt decît la îndemîna celor mai buni muncitori și tehnicieni din lume. Atunci, oamenii aveau lacrimi de bucurie în îmbrățișam ca niște reușiseră să înalțe pînă în nori.Firește, industriaînceput să fabrice 1 anii din urmă ai < socialiste. S-a pornit Ia Reșița, cu turbine de 6. apoi drum greu bată de laaceste două cifre ale puterii stă condensată o muncă eroică, o cutezanță fără seamăn. Nu le desparte nici două decenii. Este de fapt ritmul care dă dimensiunea reală a dinamicii industriei noastre socialiste. El vine din entuziasmul oamenilor, din crezul, din priceperea și generozitatea lor. Cu ocazia uneia din vizitele sale în întreprinderea de mașini grele București, cunoscută azi în lume sub marca „TUMAG", secretarul gene

o anumită prescripția dacă

SlMBATA, 16 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

Lacrimile surprindeau ' dă- eu însumi

abatere de tehnologică, abatere clți-

ochi și ne copii care un smeunoastră a turbine în construcțieide 3 Megawați, apoi de 12 Megawați. Ce a trebuit să se stră- 3 la 330 MW? Intre

10,00 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru copii. 10,20 
Eroi îndrăgiți de copii : Năzdrăva
nul Dennis. 10,45 Geometrie dură. 
Documentar •științific. 10,55 Omul 
de: lingă tine : Mihai Bîrliga — 
Erou al , Muncii Socialiste. 11,15 
Telecinemateca. 12.50 Publicitate. 
12,55 Muzică ușoară instrumentală 
cu formația Ion Calistrache. 13,10 
Telex. 13,15 Aliman — rezervație 
geologică. .13,25 Toamna muzicală 
băcăuană. Pe scena Casei de cul
tură „Vasile Alecsandri" din Ba
cău. 13.50 Publicitate. 13,55 Fotbal : 
Sportul Studențesc — Olimpia 
Satu-Mare. In pauză : Caleidoscop 
cultural-artistic. 15,45 Box : Polo
nia — S.U.A. Selectiuni înregistra
te de la Varșovi^. 18.25 Hochei pe 
gheață : Cehoslovacia — Suedia. 
Transmisiune de la Praga. 18,15 
Coloane ale Istoriei. Dobrogea — 
Țara dintre ape. 18,45 Teleglob. 
Lisabona — Avenida Da Liberdade. 
19,00 Lumea copiilor. 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.10 Ora înaltă a 
patriei — emisiune de versuri de
dicate patriei și partidului. 20,25 
Teleenciclopedia. 21.15 Film serial : 
„Omul și orașul". 22.10 Telelumal. 
22,20 întâlnirea de la ora 10... sl 
douăzeci. ,,7 note din a 7-a artă !“.

Incepe la etajul III". 21,30 Desene 
animate. 21,45 La noi nu-i nime
nea bătrîn — romanțe și cîntece 
de petrecere. 22.05 Telejurnal. 22,15 
Duminica sportivă.

MARȚI, 19 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul Orchestrei simfonice de 
stat din Cluj-Napoca. 20,10 Avan
premieră. 20,15 Documentar TV. 
,,Și-or fi cit neamul românesc". 
20,25 Luna creației originale ro
mânești. în premieră pe micul e- 
cran o nouă operetă românească: 
„Valurile Dunării" de George Gri- 
goriu și Aurel Storin. 21,45 Mai 
aveți o întrebare?

LUNI, 18 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16.00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptămlnll. 16,15 Luna creației o-

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limbă germană. 9.00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
franceză. 10,30 Film documentar. 
Drumuri pe cinci continente. 
11,20 Desene animate. 11.35 Și-or 
fi cit neamul românesc. Documen
tar TV. 11,45 Pe apa Crișurilor. 
Melodii populare. 12.00 Reporter 
’74. 12,20 Telex. 16,00 Curs de lim
bă rusă. 16,30—17.00 Curs de lim
bă engleză. 17,30 Telex. 17,35 Lec
ții pentru lucrătorii din agricultu
ră. 18,10 Desene animate. 18.35 Le
gile țării — legile noastre. 18,45 
Muzica — emisiune de actualita
te muzicală. 19,00 File glorioase 
din lupta partidului. Acolo unde 
fierbe țara. Film doCumentar-ar- 
tlstic. 19,25 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. în centrul actualității po
litice. Pregătirile pentru Congre
sul al XI-lea. 20.00 Revista econo-

DUMINICA, 17 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Emisiunile zilei. 8.40 Crava
tele roșii. 8.35 Film serial pentru 
copil: „Daktarl". 10.00 Viata sa
tului. 11,15 Ce știm șl ce nu știm 
despre... 11.45 Luna creației origi
nale românești. Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 13.00 Al
bum duminical. 15.00 Magazin spor
tiv. Bugbl: Cehoslovacia — Româ
nia (campionatul european). Re
zumat Înregistrat primit de la 
Fraga; Din marile meciuri de box 
ale secolului. 16,30 Pe apa Crlșu- 
rllor — melodii populare. 18,45 Co
loane ale istoriei. Moldova —Țara 
de Jos. Azi, Județele Gatat! șl 
Vrancea. 17,05 Cel mal bun... con
tinuat Concurs de cultură genera
lă șl pregătire multilaterală. Tran
smisiune de Ia Lugoj. 18,05 Dru
muri pe cinci continente. Film 
documentar. 18,55 Publicitate. 
19,00 Reporter ’74. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Săptămlna 
politică în imagini. 20,10 „Cerul

ral al partidului, adresîndu-se tînărului colectiv care de-abia se înjgheba, spunea că pot fi numărate pe degetele a două miini țările din lusnc care fabrică turboagregate de mare capacitate, iar România va fi următoarea. Cei mai mulți dintre cei de față —  *.incă, nici odată o turbină dar credeau in ea.credeau în îndemnul secretarului general al partidului.Asimilarea primei turbine de 330 MW a durat mai puțin de trei ani. deși planul prevedea patru ani pentru acest greu început. Unele operațiuni, cum ar fi execuția rotorului, au durat la I.M.G.B. doar jumătate din timpul necesar. Timp mai scurt le-a fost necesar de a- semenea constructorilor de aici la execuția paletelor și la echilibrarea rotoarelor de turbină. CU mari laude au trecut și examenul calității. Pe standul de probă turboagregatul s-a înscris în norme de recepție mult superioare celor cerute. La începutul anului 1974 „Fic-330" se afla in montaj la viitoarea termocentrală Rogojelu. Ce se intimplă în același timp în întreprinderea furnizoare ? A urmat apoi a doua ceeași capacitate, a 4-a se află și avansate, urmînd spre Rogojelu tot

nu văzuseră,credeau în ei,

turbină de a- iar a 3-a și ele în stadii să ia drumul in 1974. Ciclul

— încordarea și concentrarea cu care lucrau oamenii. Știau că au în miinile lor cel mai complex produs industrial românesc și că prin ei întreaga industrie națională se află in fața unui examen, în fața unei aventuri care trebuie să se încheie bine, cu orice preț. Piesele de performanță au valori foarte mari, unele depășesc un milion de lei și e simplu de înțeles ce înseamnă un rebut. Nu s-a întîmplat însă să avem asftel de neplăceri. In schimb, am văzut ceva aproape incredibil. Un muncitor, George Popa, care lucra la rotorul de joasă presiune, a încărunțit complet in ceie citeva luni cit a durat prelucrarea acestei piese de 45 de tone. Toți au fost profund impresionați. Operațiile au fost executate cu o precizie de computer.— Vorbiți-mi despre oamenii care v-au rămas la inimă, îl rog pe tehnologul șef, tovarășul Adrian Popa, secretarul uneia dintre organizațiile de partid din I.M.G.B.— Dar dintre tinerii începători ?— De exemplu Viorel Găină. A venit la noi chiar de pe băncile facultății. A lucrat ca șef al biroului de proiectări palete. Este uluitor să vezi atita maturitate și gîndire tehnică la un tînăr fără experiență. După numai patru ani de inginerie este socotit cel mai mare specialist în palete de turbine din țară. Iată o performanță. Cînd l-am mutat ca șef de atelier palete, unde are un salariu mai bun, colegii, care au lucrat cu el în birou, au venit la mine și
EPOPEEA

CELOR O MIE
DE ZILE Șl NOPȚI
lor de fabricație va fl scurtat cu aproape un an. Dar ca un alpinist care aspiră spre piscuri tot mai înalte, muncitorii și specialiștii de aici se gîndesc cu fiecare zi mai intens la turbina de 1 000 MW care a și început să prindă contur pe planșetele proiectanților.— Ce reprezintă pentru industria constructoare de mașini din țara noastră ?— Un salt uriaș, apreciază Corneliu Naborniak, inginerul șgf CU concepția pe întreprindere; Cind am început acțiunea știam că avem nevoie de două lucruri esențiale ; gindire tehnică la cel mai înalt nivel și capacitatea de a realiza practic așa ceva. întreprinderea noastră e nouă, colectivul ei trebuia format în paralel cu construcția. Cei care au venit aici de la Reșița, Brașov, din alte unități bueureștene, ar fi trebuit să fie muncitori și tehnicieni cu înaltă calificare, dar ei s-au văzut dintr-o dată în fața unor mașini și utilaje cu totul necunoscute, foarte complicate ca deservire și care cereau cunoștințe multiple. Procedeele tehnologice erau de asemenea noi și deosebite de cele aplicate la vechile locuri de muncă ale an- gajaților noștri. Pentru că e bine să rețineți : în producția de vîrf a tehnicii mondiale nu problema proiectării e cea mai dificilă, ci execuția.— Care au fost greutățile cele mai mari ?— Prima : și turnarea iar a doua, Fierul Vechi oțelarii noștri în cuptoare este greu de sortat, nu știi întotdeauna ce bagi în cuptor și te trezești cu o șarjă cu conținut nepermis de cupru sau alte e- lemente. Și trebuie luat totul de la inceput.— Ca specialist, ce v-a impresionat mai mult ?

„Fic-330"

elaborarea oțelului carcaselor turbinei, forjarea rotoarelor, pe care ii introduc

mi-au spus că dacă l-am transferat numai pentru că dincolo are un salariu mai mare, ei sînt gata să contribuie cu sporul respectiv în fiecare lună, numai să nu plece. A fost minunată această dovadă de prețuire și respect pentru un tinăr care știe să cucerească inimile celor din jur. Foarte apropiat de portretul moral și profesional al utecistului Viorel Găină, este subinginerul Gheorghe Dinu. La numai 22 de ani și-a ciștigat un prestigiu profesional greu de egalat qljiiar la o virstă înaintată. Anca Chiriac este „copilul“iubit al secției de proiectări. A venit la noi de la un institut de proiectări unde se desființase un post și trebuia să plece un coleg care nu avea buletin de Capitală. Anca a cerut să plece ea ca să-și ajute colegul. Cind am aflat acest a- devăr și i-am văzut și cererea, scrisă cu o caligrafie de o de- săvirșită frumusețe, nici n-am mai pus-o la probă. Și nu ne-am înșelat. Este una dintre cele mai talentate și conștiincioase proiectante ;Manea, sculer, este un artizan. Execută modelelepentru mașinile de frezat palete prin copiere. Și mă mai gîndesc — continuă Adrian Popa — la controlorul de calitate Ion Nea- gu — șeful grupei de control la palete, celui care cu exigența microscopului nu i-a scăpa nici gică, nici o moneda de pe muchie, punctul de a vibrațiilor, și-a păstrat echilibrul chiar și cind turboagre- gatul atinsese 3 600 de turații pe minut, meritul performanței îi revine și lui Ion Neagu.Așa cum le celor 2000 de prin .Fic-330" urmat un nou

Alexandrude copiat
putut o abatere tehnolo- eroare tehnică. Dacă 25 de bani așzată sus pe turbină. în concentrare maximă

revine tuturor eroi care au dat și cele care au curs vocației lor.
ROMULUS LAL

Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 18,20 Familia. 18,50 
File glorioase din lupta partidu
lui. Procesul din Dealul Splril — 
1922 (film documentar-artlstic), 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal, 
în întîmpinarea Congresului a! 
XI-lea, un puternic avînt în mun
că, o efervescentă activitate poli
tică. 20.00 Colocviu despre viitor. 
Totul pentru om. Documentar TV. 
20.15 Telecinemateca. Ciclul Do
sarele ecranului. „Stare de asediu. 
22,10 24 de ore.

România. 21,15 Telex. 21,20 Roman 
lolleton (reluare): „Surorile Ma- 
terassl".

VINERI, 22 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee: C. 
Sandu-Aldea. 100 de ani de ia 
naștere. 20,30 Mari ansambluri. 
Cîntece șl jocuri populare. 21,00 
Telex. 21,05 Cărți Și idei. Inter
pretări ale fenomenului muzical. 
21,30 Viața economică a Capitalei. 
Bueureștiul — orașul Congresului. 
21.45 Orchestre simfonice din țară.

SÂPTÂMÎNA LA TELEVIZIUNE
riglnale românești. Ctntec peste 
zări și ape. Ediție specială consa
crată celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului. 16,30 Emisiune tn 
limba maghiară. 19,00 Tribuna TV. 
In Întîmpinarea Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. A II comunist, a tl revo
luționar. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. înttmpinăm înaltul Fo
rum al Partidului. 20.00 „Partidul 
stnt oamenii" _ reportaje. 20,30 
Roman foileton: „Surorile Mate- 
rassl". 21.40 Revista llterar-artisti- 
că TV. Comunismul — visul de 
aur al României. 22,10 24 de ore.

mică TV. 20,30 Luna creației ori
ginale românești. Teatru TV. Ci
clul „Oameni ai zilelor noastre", 
„Ape șl stele" de Doru Motoc. 
Premieră pe țară. 21,30 Mic atlas 
muzical. 21.45 Șantier de creație. 
Din producțiile cinecluburllor. 
22,10 24 de ore.

Filarmonica de stat „Oltenia" din 
Craiova.

JOI, 21 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

PROGRAMUL n

20,09 Film artistic. „Drumurile 
bărbaților". Premieră TV. 21.40 
Telex. 21,45 Adolescenții visători. 
Muzică ușoară. 21,55 Publicitate. 
22,00 Ce știm șl ce nu știm des
pre...

16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune in limba germană. 19,10 Tra
gerea Loto. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. România socialistă in 
fața viitorului comunist. 20.00 
România de astăzi. România de 
miine. Revistă social-polltică TV. 
20,30 Film artistic: „Subteranul". 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex. 17.35 Film artistic : 

„Decolarea". 19,05 Am o țară ca 
o floare. Melodii șl jocuri popu
lare. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tcte- 
jurnal. 20.00 Te cîntâm. României 
— program de cîntece. 20.15 Bi
blioteca pentru toți. Tudor Ar- 
ghezi (I). 21.00 Armonii de toam
nă. Muzică ușoară. 21,10 Publici
tate. 21.15 Bueureștiul necunoscut. 
Orașele orașului București. 21.30 
Telex. 21.35 Film documentar-stl- 
inttfic — La începutul vieții. 21.45 
Luna creației originale românești. 
Liedul românesc — un ecou al 
timpului prezent. 22.15 Rodnicia 
visului tău, patrie — versuri.

SlMBATA, 23 NOIEMBRIE 1974

17,80 Telex. 17,35 Film «erlal : 
„Micii burghezi". Episodul III. 
18,10 Avanpremiera săptămlnll. 
18.20 Film serial pentru copil: 
„Daktarl". 18,45 Bueureștiul, azi. 
Spiritul civic tn acțiune. 19.00 Mi
niaturi muzicale. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Inscripții pe celuloid. 20,20 
Cîntecul anilor mei. Muzică ușoa
ră. 20,35 Desene animate. 20,40 Re
portajul ca document. 20,55 Telex. 
21,00 Muzee șt expoziții. 21,20 Pre
ferințele dv. muzicale stnt șl ale 
noastre. 22,05 Omul de lingă tine. 
Ion Radu — maistru chimist Ia 
Săvineștl, fost plutaș pe Bistrița.

MIERCURI, 20 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limbă engleză. 9.00 
Teleșcoală. 10,30 Film artistic: „Fa
cerea lumii" (reluare). 12.00 Tri
buna TV. A fi comunist, a fi re
voluționar. 12,20 Telex. 14.00 Fot
bal. F.C. Constanța — A.S.A. Tg. 
Mureș (divizia A). Transmisiune 
directă de la Constanta. 16,00 Curs 
de limbă germană. 16,30—17,00 Curs 
de limbă franceză. 17,30 Telex. 
17.35 Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară șl profesională. 
17,55 Din țările socialiste. 18,05

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Agroenclclopedla. Emi
siune de știință șl practică agrico
lă. 18,05 Atenție la neatenție. 18.25 
Universitatea TV. 18,55 File glo
rioase din lupta partidului. Po
porul muncitor acuză. Film docu- 
mentar-artistlc. Procesul ceferiș
tilor șl petroliștilor — Craiova 
1934. 19,25 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. Prin fantele prezentului a- 
sigurăm viitorul comunist al pa
triei. 20,00 Seară pentru tineret, 

■învățăm să fim comuniști de ome
nie. 21,15 Desene animate. 21,30 
Luna creației originale românești. 
Partidul și țara — un singur gtnd, 
o singură voință. Concert specta
col extraordinar dedicat eelul de-al 
XI-lea Congres 
munist Român.

al Partidului Co- 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H
20,00 Concertul Orchestrei simfo

nice • Conservatorului „George 
Enescu" din Iași. 21,00 Mesajele 
prieteniei. Poeți străini despre

PROGRAMUL I
10,00 Micii meșteri mari. 10,20 

Eroi îndrăgiți de copil: „Năzdră
vanul Dennis". 10.45 Rapsodul ăs
tei țări mă știu... versuri. 10,55 
Publicitate, ll.oo Telecinemateca 
(reluare). 12.55 Telex. 16.00 Telex. 
16,05 Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de Informație și actua
litate literară, teatrală, cinemato
grafică șl plastică. 16,25 Concurs 
international de gimnastică mo
dernă pentru „Cupa Intervizfunlt". 
Transmisiune directă de la Sofia. 
18.00 Muzică șl dansuri nopulare. 
18,30 Cetâtile chimiei. Film TV. 
18,50 Teleglob: Canrl. 19.10 Lumea 
copiilor. 19.30 Telelumal. Manda
tul de azi pentru viitorul comunist 
al patriei. 20.00 Trofeul ..Carpați" 
la handbal feminin: România _ 
U.R.S.S. (repriza a Tl-n). Transmi
siune directă din Sala sporturilor 
din Ploiești. 20.30 în cinstea celui 
de-al XT-lea Congres al Partidu
lui — Timp comunist — o ardere 
anarte. Poem llterar-muzlcal. 21.on 
Teleenclclopedla. 21.30 Tntllnlro.-i de 
stmbătă seara. Magazin muzlcal- 
dlstractlv. 22,30 Telejurnal. 22,40 
Săptămlna sportivă.
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TELEGRAME
Congresului Partidului Socialist Belgian

BruxellesStimați prieteni,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, vă adresăm dumneavoastră, delegați la Congres, și, prin dumneavoastră, tuturor membrilor Partidului Socialist Belgian, clasei muncitoare din Belgia, un salut de caldă prietenie, împreună cu cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului, precum și în activitatea pusă în slujba intereselor oamenilor muncii și a poporului belgian, a cauzei păcii și colaborării internaționale.în prezent, intreaga viață a poporului nostru este dominată de vaste pregătiri in vederea unui eveniment de o excepțională însemnătate — Congresul al XI-Iea al Partidului Comunist Român, care va face bilanțul activității rodnice, multilaterale desfășurate în perioada scursă de la ultimul congres, va dezbate și adopta Programul partidului și Directivele privind dezvoltarea economico-soeială a țării în cincinalul următor și orientările generale pină in anul 1990, va analiza activitatea și va stabili orientările generale, linia de acțiune a partidului și statului nostru pe planul vieții internaționale.Trăim cu toții într-o epocă ce se caracterizează prin profunde schimbări politice, economice și sociale in viața popoarelor, ca urmare a afirmării creseînde, pe plan național și internațional, a forțelor păcii, democrației și progresului. După părerea partidului nostru, în condițiile complexe ale actualei situații economice și politice internaționale, se impune mai mult decit oricînd unirea strînsă și intensificarea eforturilor tuturor popoarelor, ale maselor largi populare pentru a face ca actualul curs spre destindere, care este abia Ia început, să fie continuat și consolidat. Sîntem ferm convinși că interesele păcii și securității popoarelor reclamă acțiuni hotărite pentru lichidarea subdezvoltării — una dintre problemele cruciale ale lumii contemporane —, pentru eliminarea definitivă a vechii politici imperialiste de dominație și dictat, de forță și inechitate, pentru asigurarea respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de-sine-stătător calea dezvoltării economico-sociale și politice, fără nici un amestec din afară, pentru înlăturarea focarelor de încordare și conflict și reglementarea tuturor problemelor existente între state pe cale politică, prin tratative, pentru adoptarea unor măsuri concrete și reale pe calea dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare, pentru stabilirea unei noi ordini politice și economice internaționale.Considerăm că rezolvarea justă și echitabilă a marilor probleme politice și economice care confruntă omenirea implică in mod necesar participarea, pe bază de egalitate, a tuturor statelor lumii Ia elaborarea pe o bază nouă a unor soluții corespunzătoare, care să ia în considerare realitățile lumii de azi și să pornească de la respectul independenței și suveranității naționale, al neamestecului in treburile interne, de la renunțarea la forță și amenințarea cu forța în relațiile internaționale.

Ne este plăcut să evocăm, cu prilejul Congresului dumneavoastră, evoluția favorabilă a raporturilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian, cursul ascendent, rolul deosebit de stimulator și rodnic al intiinirilor la nivel înalt care au avut loc între conducerile celor două partide. Dezvoltarea relațiilor dintre partidele noastre pune în lumină cu toată tăria faptul că, pe deasupra unor deosebiri de ordin politic și ideologic, se pot construi raporturi de colaborare atunci cind se pune accentul pe pozițiile și interesele comune și se pornește de la dorința de a servi popoarele noastre. interesele și aspirațiile celor ce muncesc, cauza păcii, colaborării și securității in Europa și in intreaga lume.Participarea delegației Comitetului Central al Partidului Comunist Român la Congresul dumneavoastră constituie o expresie a spiritului de cooperare și înțelegere care caracterizează bunele relații reciproce și reflectă, totodată, voința de a amplifica colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian.Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a dezvolta colaborarea dintre cele două țări ale noastre, atît pe plan bilateral, cit și pe tărimul vieții internaționale, in spiritul Declarației solemne comune semnate cu ocazia vizitei în Belgia, in 1972, a șefului statului român. Sintem încredințați că dezvoltarea in continuare a conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian va reprezenta un aport important la dezvoltarea bunelor raporturi de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Belgia, în folosul popoarelor român și belgian, al destinderii, înțelegerii și colaborării pe plan european și internațional.Potrivit convingerii partidului nostru, împlinirea năzuinței fundamentale a popoarelor spre pace și colaborare, spre democrație și progres social necesită manifestarea activă și conjugarea eforturilor pe scară națională și internațională 
a forțelor politice înaintate, a partidelor comuniste, socialiste, social-democrate, a celorlalte organizații democratice, a maselor largi populare. în ceea ce il privește, partidul nostru este hotărit ca. pe baza politicii sale consecvent internaționaliste, să dezvolte și în viitor raporturile de cooperare, de solidaritate și prietenie cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele democratice din noile state independente, cu mișcările de eliberare națională. în scopul obținerii de noi victorii în lupta generală împotriva politicii imperialiste, a colonialismului și neocolo- nialismului, pentru triumful cauzei libertății și progresului, păcii și prieteniei între popoare.Dorim, stimați prieteni, succes deplin lucrărilor Congresului dumneavoastră, precum și activității ct o veți desfășura în folosul intereselor oamenilor muncii belgieni, de bunăstare, progres social, democrație, pace și socialism.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

SOSIREVineri, a sosit în Capitală o delegație de activiști de partid și de stat din Republica Populară Chineză, condusă de tovarășul Tin Tao, directorul Direcției Relații Externe a Comitetului Revoluționar al provinciei Șandun, care va efectua o vizită de prietenie in țara noastră, .
CONFERINȚĂ

PE PRESĂVineri a avut loc o conferință de presă, organizată cu prilejul celei 'de-a 44-a ședințe a Comisiei C.A.E.R. pentru siderurgie, ale cărei lucrări se desfășoară la București, în perioada 12—16 noiembrie a.c.Președintele comisiei. I. P. Kazaneț. ministrul siderurgiei al U.R.S.S., și Nicolae Agachi. ministrul industriei metalurgice al României, au vorbit despre lucrările sesiunii de la București și activitatea actuală și de viitor a comisiei.
SEMNARE

PE DOCUMENTELa București a fost semnată înțelegerea de colaborare și schimburi în domeniul radiodifuziunii și televiziunii între Radioteleviziunea Română și Subsecretariatul Radiodifuziunii de pe lingă Secretariatul Comunicațiilor și Transporturilor din Mexic.
VIZITĂDelegația tailandeză, condusă de Chatichai Choonhavan, adjunct al ministrului afacerilor externe, membru al Consiliului de Miniștri al Tailandei, aflată în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a R făcut, în cursul zilei de vineri, o călătorie pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Oaspeții, însoțiți de Iosif Chivu, ambasadorul României în Tailanda, au vizitat Combinatul petrochimic de la Brazi, precum și obiective social-culturale și turistice.(Agerpres)

Mari performeri-în arenele sportului de masi
Cum am mai anunțat, zilele trecute, ziarul nostru a organizat, in cadrul acțiunii sale „Mari performeri — în arenele sportului de masă", cu concursul Comitetului județean Vilcea al U.T.C., o întilnire a maestrului emerit al sportului. Ion Țiriac. cu tinerii practicanți și iubitori ai tenisului din Rm. Vilcea. Cele trei terenuri de tenis cu zgură — construite de tineri, prin muncă patriotică, în cadrul acțiunii Scinteii tineretului „Poate deveni tenisul un sport de masă ?“ — la baza sportivă a Combinatului de industrializarea lemnului s-au transformat, ad-hoc. într-o scenă unde s-a desfășurat o impresionantă manifestație, prin conținutul ei ca și prin semnificații. Ca răsplată pentru frumoasele performante dobindite de reprezentanții județului Vilcea la finala pe țară a „Cupei Scinteii tineretului la tenis" (locul I la fete — Marinela Țecu și locul 3—4, Ia băieți — Pavel Mircea, colegi la Liceul „Vasile Roaită"). marele nostru campion Ion Tiriac a acceptat invitația ziarului nostru de a se întîlni cu „speranțele" tenisului de pe meleagurile vîlcene. Mai întîi Ion Tiriac. avîndu-1 de partea cealaltă a fileului pe performerul Viorel Marcu, a predat o adevărată lecție practică de tenis. Luîn- du-i pe rînd, pe cei mai avansați, în frunte cu prima campioană pe tară a ..Cupei Scinteii tineretului" — Marinela Țecu — le-a dezvăluit secretele principalelor procedee tehnice, a poziției necesare a corpului, a mișcării brațelor și picioarelor in executarea corectă a loviturilor. „Speranțele", sub ochii maestrului, exersau cu Viorel Marcu. Din cind în cînd jocul era oprit pentru a repeta, pentru a corecta. Cînd observațiile erau mai generale Ion Țiriac apela la micro-

fonul de alături și atunci toți cei prezenți — circa 500 de tineri și printre ei destui vîrstnici, animatori ai tenisului, profesori etc. — ascultau interesantele explicații. Speranțele tenisului local au învățat lucruri cu totul noi, în măsură să-i facă să progreseze fără intîrziere. Partea a doua a întîlnirii a fost consacrată. în același cadru înfrumusețat

neretului". De la ce vîrstă ss poate începe învățarea tenisului ? Care este volumul zilnic de muncă 1 „Chestiunea cu vîrsta e elastică. în orice caz de pe la 8—9 ani și cine vrea să facă mare performanță trebuie să lucreze zilnic între 3 și 6 ore". Cum vede redresarea tenisului românesc ? „Dacă ne vom ocupa serios de creșterea tineretului

peste 8—10 ani vom avea, probabil, din nou jucători mari. în 1958 nu erau 100 de jucători în România. Acum, la „Cupa Scinteii tineretului" au participai, la etapa de masă, 100 000 1 E de necrezut și, totuși, adevărat ! Tenisul a devenit o adevărată pasiune".
VASILE CABULEA

O LECȚIEde soarele și luminile toamnei vilcene, unui pasionant dialog, despre tenis. Lui Țiriac li place fotbalul ? Cu ce echipă ține ? „Țin cu cea care joacă mai bine. Dar pentru că clubul meu este Dinamo...". Ce cuplu român de tenis vede pentru Cupa Davis ? „Nu pot vorbi de un cuplu de vreme ce, la această oră, nu există, nu joacă". Dacă l-a urmărit, în ultima vreme, pe llie Năstase și cît va rămîne în fruntea ierarhiei mondiale ? „L-am văzut la Madrid ; llie a rămas același mare jucător deși a mai scăzut ceva din viteză și tenacitate. Dar pentru că llie Năstase are clasa pe care o are, el va rămîne încă o perioadă de 3—4 ani între primii 7 mari jucători ai lumii". Cît va mai juca Țiriac tenis competițional și dacă după aceea se va ocupa de creșterea tinerelor talente ? „Voi mai juca în 1975 și 1976, dar nu tenis de mare performanță. Sarcina mea este nu să cresc talente, ci să ajut la crearea unei școli românești de tenis. Primul pas — să zicem timid, l-am făcut, sper, aici la Vilcea". Ce .crede despre surprizele ediției din acest an a „Cupei Davis ?“. „Voi spune totul in serialul „Tenis ’74“ ce apare în fiecare marți în Scînteia ti-
PROGRAM COMPETITIONAL

DE TENIS

Primului Congres ordinar al Partidului Socialist 

al Muncitorilor din Finlanda
HelsinkiComitetul Central al Partidului Comunist Român adresează participanților la primul Congres al Partidului Socialist al Muncitorilor din Finlanda un salut tovărășesc din partea comuniștilor români, a oamenilor muncii din țara noastră.Folosim acest prilej pentru a ura deplin succes lucrărilor Congresului dumneavoastră pe linia promovării intereselor și aspirațiilor vitale ale poporului prieten finlandez, pentru statornicirea unui climat de pace, colaborare și securitate în Europa și în întreaga lume, pentru stingerea tuturor focarelor de război și încordare din lume, pentru lichidarea politicii imperialiste de agresiune și dominație, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.Exprimăm convingerea că între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist al Muncitorilor din Finlanda se vor statornici relații de prietenie și colaborare în interesul ambelor partide, a! adîncirii și multiplicării raporturilor dintre țările și popoarele noastre, spre binele cauzei păcii, democrației și progresului.

Comitetul Central
al

Partidului Comunist Român

Editura Politică laVineri, Ia Consiliul de Stat a. avut loc solemnitatea înmînării ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Editurii Politice, pentru contribuția deosebită adusă la răspîndirea ideologiei marxist-leniniste, la cunoașterea tradițiilor glorioase ale luptei de eliberare socială și națională a poporului nostru, la însușirea de către masele de oameni ai muncii a politicii științifice interne și externe a Partidului Comunist Român — cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea editurii.în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. înalta distincție a fost înmînată de tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a felicitat călduros întregul colectiv pentru frumoasele rezultate obținute de-a Iun-

XXX-a aniversaregul a 30 de am de activitate pusă în slujba îndeplinirii sarcinilor trasate de partid, a promovării și înfăptuirii liniei politice generale a partidului.Mulțumind în numele lucrătorilor editurii pentru 1 înalta distincție acordată, Valter Roman. directorul editurii, a exprimat devotamentul lor neprecupețit față de partid, față de conducerea sa. față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hoțărîrea de a contribui la înfăptuirea Programului partidului, a viitorului comunist al României.La solemnitatea decorării au participat tovarășii Constantin Stătescu. secretarul Consiliului de Stat, Teodor Marinescu și Constantin Po- tîngă, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R.. membri ai conducerii editurii.
CRONICA U.T.C.

PRIMIRE

Ieri, a sosit in Capitală o delegație a Uniunii Tineretului Patriotic, „Neo Lao Haksat", din Laos, condusă de Bounmay Khounsouvanh, membru al Comitetului Executiv Central al Uniunii Tineretului Patriotic „Neo Lao Haksat", care, la invitația Uniunii Tineretului Comunist, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul București-Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Ion Comănescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C., adjunct de șef de

secție la C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.
★Ieri, s-a înapoiat in Capitală, venind de la Moscova, delegația Uniunii Tineretului Comunist, formată din tovarășii Vasile Văcar, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C. .Cristina Harhoiu, secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C., și Ovi- diu Băjenaru, secretar al comitetului U.T.C. de la Liceul „Nicolae Bălcescu", care la invitația Uniunii Tineretului Comunist Leninist, a efectuat o vizită în Uniunea Sovietică.

Ministrul Președinției Republicii, Hugo Cervantes del Rio, șeful delegației economice guvernamentale mexicane, care efectuează o vizită în țara noastră, a fost primit vineri de tovarășul Emil Drăgănescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele Comitetului de Statal Planificării. în cursul întrevederii au fost abordate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor româno- mexicane. In aceeași zi, au continuat discuțiile dintre membrii delegației și reprezentanții unor ministere și instituții economice și științifice privind căile și modalitățile de realizare a unor acțiuni de cooperare, reciproc avantajoase.

SESIUNEîn zilele de 14—15 noiembrie, s-au desfășurat la București lucrările sesiunii Biroului Uniunii Internaționale a Sindicatelor din textile, îmbrăcăminte și pielărie, care a dezbătut probleme privind activitatea curentă și de viitor a U.I.S., în lumina hotă- ririlor adoptate de a 5-a Conferință Profesională Internațională, care a avut loc în luna iunie a.c. A fost adoptat un plan de activitate, precum și bugetul pe anul viitor.

FOTBAL. Etapa a XIII-a a campionatului programează azi, în Capitală. întîlnirea dintre Sportul studențesc și Olimpia Satu Mare (partida va fi transmisă pe micul ecran în direct de la ora 13,55). Miine, Dinamo — Universitatea Craiova, stadion Dinamo, de la ora 14. în țară : F. C. Argeș — „U“ Cluj-Napoca, F. C. Galați — Steaua. U. T. Arad — A.S.A. Tg. Mureș, C.F.R. Cluj-Napoca— Chimia Rm. Vilcea, Politehnica Iași — Jiul, Steagul Roșu— Politehnica Timișoara, F.C.M. Reșița — F. C. Constanța. POPICE. Campionatele republicane individuale rezervate seniorilor și juniorilor au loc pe arenele Neptun și Olimp din Mangalia Nord. Azi și miine au loc probele individuale și pe perechi. CICLOCROS. Miine la Brașov are loc finala campionatului național. Vor lua parte concurenții calificați în fazele județene. HANDBAL. Mîine in sala sporturilor din Ploiești are loc a doua întilnire dintre echipele masculine ale României și R. F. Germania. Partida va începe la ora 18.30. AUTOMOBILISM. Pe un circuit ales de organizatori — respectiv A.C.R. și Federația de automobilism și karting — în cartierul Drumul Taberei, are loc mîine. de la ora 9, întrecerile în Marele premiu al municipiului București la automobilism. La întreceri vor lua parte cei mai buni auto- mobiliști din țară. VOLEI. în „Cupa federației," azi două partide în sala Giulești : Spartac — Constructorul (f). ora 17 și I.E.F.S. — Dinamo (f), ora. 18. Mîine. în sala Progresul Medicina — Univ. Timișoara (f). ora 9, I.E.F.S. — Petrolul Ploiești (m), ora 11 iar în sala Giulești Steaua — C.S.M. Suceava (m), ora 11. RUGBI. Azi in Cuna federației : Vulcan — Sportul studențesc, teren Vulcan, ora 15. BASCHET. Echipele masculine din campionatul diviziei A își continuă disputa în ultimele patru etape ale primului tur al competiției, întrecerile au loc în sala Flo- reasca. ÎNOT. Azi și mîine la bazinul acoperit „23 August" din Capitală are loc întîlnirea amicală între tinerii înotători din București și Berlin. Mîine, în campionatul feminin, două partide în sala Constructorul :I.E.F.S. — Olimpia, ora 9,30 și

Constructorul — Politehnica București, ora 10,45. ȘAH. în aula Bibliotecii centrale universitare au loc partidele din cadrul celui de-al 37-lea campionat masculin de șah. CROS. în Parcul Tineretului din Capitală, mîine de la ora 10 are loc o mare acțiune sportivă : Crosul dedicat celui de-al XI-Iea Congres al partidului. La start vor lua parte peste 10 000 concurenți, împărțiți pe categorii de virstă : 12—14 ani, 15—17 ani și peste 18 ani, băieți și fete. Două aspecte ale reuniunii de la Rm. Vilcea, două ipostaze alt 
lui Ion Țiriac: antrenor și interlocutor

Foto: GH. CVCU

hmdbm, ROMÂNIA - R. F. GERMANIA
20-18Palatul sporturilor și culturii din Capitală a găzduit aseară întîlnirea amicală de handbal dintre selecționatele R. F. Germania și României. Peste 6 000 de spectatori au asistat la un joc de înaltă clasă, încheiat cu scorul de 20—18 (9—8) in favoarea handbaliștilor români. Deși lipsită de aportul golgete- rului Birtalan, care suferă de o întindere musculară, echipa României și-a confirmat calitățile care i-au adus la începutul acestui an pentru a patra oară titlul de campioană a lumii. Practicind un joc rapid, apli- cind o tactică adecvată cu doi pivoți pentru a contracara indisponibilitatea lui Birtalan, handbaliștii români au controlat întîlnirea, au realizat faze de atac spectaculoase materializate

prin cele 20 de goluri înscrise în‘ acest meci. Selecționata R.F. Germania, o echipă solidă și bine pregătită din punct de vedere tehnic, a dat o replică valoroasă campionilor mondiali, contribuind la realizarea unui spectacol apreciat de miile de spectatori. Punctele echipei noastre au fost marcate de Chi- cid (10), Cosma și Lieu cite 3, Voina, Drăgăniță, Tudosie și Guneș cite un gol. S-au mai e- vidențiat din echipa noastră Cristian Gațu. același excelent coordonator de joc și portarul Dincă. Pentru echipa oaspete au înscris : Hann (4), Spengler (4), Deckarm și Westeboe cite 3 goluri, Pickel și Moller cîte 2 goluri. Duminică, la Ploiești, cele două selecționate vor susține o nouă întilnire.

Cupele europene la 
baschetLa Ankara s-a disputat meciul retur dintre echipele Yukselis Sk Ankara și Politehnica București, contînd pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin. Baschetbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 92—33 (46—17) și s-au calificat pentru turul doi.Alte rezultate: „Cupa campionilor" — feminin : Ma- taro (Spania) — U.G.E. Viena 65—54 : Bachoevedorp (Olanda) — K.F.U.M. Vae- steras 91—44 ; SI Lodz — Steinsel Luxemburg 102—34 ; „Cupa campionilor europeni" — masculin ; S.S.V. lîagen (R.F. Germania) — B. C. Helsinki 73—65 ; Panathinai- kos Atena — Fribourg (Elveția) 99—78.

• ÎN AULA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE din Capitală, a început vineri Turneul final al celei de-a 37-a ediții a campionatului național de șah. Iată rezultatele primei runde : Urzică — Ghindă 1—0 ; Maca- rie — Georgescu remiză ; Partoș — Ilijin 1—0 ; Miti- telu — Voiculescu 1—0 ; Pavlov — Stanciu remiză.• AU LUAT SFÎRȘIT întrecerile din cadrul grupelor turneului internațional de hochei pe gheață „Cupa Prietenia", la care participă echipe de juniori din șapte țări socialiste.In ultima etapă, echipa

României a întrecut cu scorul de 4—3 (2—1, 1—1, 1—1) selecționata orașului Gdansk.<9 SELECȚIONATA DE FOTBAL A SPANIEI, care, miercuri, 20 noiembrie, va
întîlni la Glasgow reprezentativa Scoției într-un joc contînd pentru grupa a 6-a a campionatului intcrțări, a susținut un meci de verificare eu formația Castilia. Selecționabilii au obținut victoria cu scorul de 3—0.După meci, antrenorul La-

dislao Kubala a anunțat că intenționează să înceapă partida de la Glasgow cu următorul „11“ : Iribar. Sol, Benito. Castellanos. Costas, Miguel, Planas, Villar, Rexach, Quini și Martinez.« BOXERUL ARGENTINIAN de categoria grea Oscar Bonavena (locul 5 in ierarhia mondială) l-a învins prin K.O. tehnic in rundul 5 pe americanul Mani Waka. într-un meci disputat la Honolulu, Bonavena, care speră să devină linul din șalangerii Iui Cassius Clay. îl va întîlni luna viitoare pe Joe Frazier. Meciul va avea loc în Australia.

CLUBUL SINDICATULUI 
ÎNTREPRINDERII POLIGRAFICE 

„13 DECEMBRIE 1918”

TIPOGRAF CLUB
Inifiazâ, începînd cu data de 25 noiembrie, cursuri de 

muzică nouă (rock și pop) pe următoarele specialități :

- CHITARA SOLO, CHITARA BAS, BATERIE.
- ISTORIA MUZICII POP.

Activitatea practică se va efectua pe aparate electro
nice, exemplificările pe benzi de magnetofon.

In cadrul clubului funcționează cercurile practico-apli- 
cative :

- DEPANARE RADIO
- DEPANARE TELEVIZOARE
- INSTRUMENTE DE SUFLAT
- ACORDEON, CHITARA.

Cursurile stnt predate de specialiști cu înaltă calificare.

înscrieri se primesc zilnic între orele 14-19 la biroul clu
bului din Bd. llie Pintilie nr. 58-60. Autobuze : 31, 35, 79, 
119, tramvaie 4, 5, 24, 26, 27, pînă la stația Dorobanți.

Luni 18 noiembrie 1974 esteULTIMA ZI
pentru procurarea biletelor

EXCURSII ÎN R.D. GERMANA SAU
POLONIA(laalegere)

BĂNIȘI AUTOTURISME

EXCURSII LA PARIS

PARIS

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 

LOTO
19 NOIEMBRIE’74

Participați cu cit mai multe bilete 
pentru a avea cit mai mari șanse de ciștig!

ÎNTREPRINDEREA

DE MAȘINI UNELTE

ȘI AGREGATE BUCUREȘTI
Recrutează tineri pentru a-i califica în meseria de strungar și lăcătuș cu durata de 8 luni prin cursuri de calificare de gradul 1 și prin cursuri de specializare postliceală de scurtă durată.Se primesc candidați care au Împlinit virsta de 16 ani pină la 15 iunie 1974 fără limită de virstă și au absolvit școala generală sau liceul cu sau fără diplomă de bacalaureat.Cei ce au peste 20 de ani împliniți trebuie să aibă stagiul militar satisfăcut. Pe timpul școlii se asigură cazare gratuită in căminele de nefamiliști și masa contra cost.Se asigură de asemenea indemnizații lunare conform legislației in vigoare. De la data înscrierii in școală cursanții au calitatea de încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată.După absolvire se asigură cazare $1 masă contra cost, Iar retribuția se va face cu 1 479 lei lunar, lucrindu-se în acord.
Relații suplimentare se pot lua de la sediul întreprinderii 

din București, B-dul Muncii nr. 250, tramvaie 23 și 24, auto
buze 79 și 100, stația Gara C.F.R. Titan sau la telefon 
43 06 50, interior 181,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
MECANIZAREA AGRICULTURII 

cu sediul în București, bd. Ion lonescu de la Brad nr. 6 
sectorul 1 - București *

ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi :

- 3 posturi cercetători științifici pr. gr. 1.
- 6 posturi cercetători științifici pr. gr. il.
- 5 posturi cercetători științifici pr. gr. III.
- 7 posturi cercetători științifici.

Condițiile de concurs sînt cele prevăzute în Decretul 
nr. 689/1973 privind organizarea activității și promovarea 
personalului de cercetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 
1/1974

Candidații trebuie să aibă activitate corespunzătoare în 
cercetare, învățămînt sau producție conform cerințelor pos
tului la care concurează.

înscrierile pentru concurs se fac la sediul institutului în 
termen de 30 de zile, de la data publicării.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 33 56 60 
- Biroul Personal.

Azi, ultima zi la 

PRONOSPORT
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Ritm intens
de lucru

Creșterea 
cursului

O.N.U.: DEZBATERILE IN

la Geneva
aurului „PROBLEMA PALESTINEI»

Comitetul de coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la nivelul șefilor de delegații, a adoptat, joi, un nou program de lucru pentru următoarea perioadă de patru săptă- mini.Șe prevede ca, în afara reuniunilor prevăzute pentru comitetul de coordonare și cele trei comisii, organele de lucru subsidiare să țină aproape o sută de ședințe oficiale.Pe prim plan se află activitățile legate de redactarea documentelor finale privind aspectele politice, juridice și militare ale securității. Numărul de ședințe ale celor trei organe de lucru ale comisiei întîi reprezintă mai mult de o treime din numărul total de ședințe alocat tuturor organelor subsidiare. Se preconizează ca în această perioadă să se finalizeze, în linii generale. declarația privind principiile care trebuie să guverneze relațiile dintre state în Europa, măsurile menite să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța, precum ți prevederile documentului privind aspectele militare ale securității. De asemenea, în rîn- dul participanților se exprimă dorința ca același progres să-l înregistreze și procesul de redactare a textului privind coone- rarea în domeniile culturii, educației. contactelor între persoane și informației. Organele de lucru ale comisiei a doua, care se ocupă de cooperarea economică, se află în. stadiul cel mai avansat de elaborare a documentelor.în perioada care urmează, pe baza progresului înregistrat în elaborarea documentelor finale privind securitatea și cooperarea în Europa, o atenție deosebită urmează să se acorde convenirii cadrului instituțional în care vor continua eforturile după conferință și organizării celei de-a treia faze a conferinței, preconizată să aibă loc la Helsinki, la nivelul cel mai înalt.
CONFERINȚA A PARTIDELOR 

COMUNISTE DIN EUROPA 
OCCIDENTALĂVineri, s-au deschis la Roma lucrările unei Conferințe a partidelor comuniste din Europa occidentală, pe tema „Condiția femeii în societatea capitalistă", în cadrul căreia, timp de trei zile, participanții urmează să dezbată o serie de probleme privind femeia și munca, situația juridică a femeii, maternitatea și familia, precum și participarea femeilor la viața socială și politică.

Cursul aurului a crescut, joi, la toate bursele unde este negociat, înregistrîndu-se o după me- Londra, in istoria pe par-adevărată „goană" talul prețios. La pentru prima oară vînzărilor de aur, cursul unei zile de tranzacții uncia a fost negociată la prețui de 191 de dolari, pentru ca, și la închiderea bursei, prețul aeesteia să râmî- nă la un nivel ridicat — 188,50 dolari.Paralel, la burse, s-a înregistrat o scădere a cursului monedei americane. Specialiștii atribuie acest fenomen hotărîrii Oficiului Federal de Rezerve al S.U.A. de a „pompa" 750 milioane dolari în sistemul bancar american atins de febra aurului.

Dezbaterile din plenara Adunării Generale a O.N.U. asupra „problemei Palestinei" au continuat, joi după-amiază, cu discursul rostit de președintele Libanului, Suleiman Frangich, ■care, declarînd că vorbește in numele președinților celorlalte 19 state arabe, a subliniat datoria comunității națiunilor de a contribui în mod eficient la identificarea unor soluții echitabile acestei probleme și la instaurarea unei rabile în zonă.Președintele lutat hotărîrea vita delegația participe la dezbateri, arălînd că aceasta constituie un pas însemnat spre încununarea cu succes a unei cauze juste. Probabil sîn- tem și putem chiar fi în pragul unui proces dinamic de instaurare a unei adevărate păci

păci juste și du-Libanului a O.N.U. de a palestiniană sa- in- să

în Orientul Apropiat — a subliniat vorbitorul — ehemînd, totodată, Adunarea Generală să folosească acest prilej și să grăbească mersul spre pace in a- ceastă zonă.Reprezentantul Republicii Bangladesh, Asaduzzaaman Khan, a apreciat că participarea la dezbateri a reprezentanților poporului palestinian constituie reflectarea schimbărilor care ău avut loc în Apropiat, precum și a lor din această zonă. calitative Orien tul reali tăți-

• LA 15 NOIEMBRIE la Uzina de construcții și reparații navale din Kiev a a- vut loc o adunare dedicată ani de IaDespre meniului Parhomciuc, conducerii Asociației nene de prietenie și relații culturale cu străinătatea, Alexandru Ungur, general român.Cu acest prilej, Ia uzinei a fost deschisă poziție de fotografii, trînd momente din activitatea desfășurată de AțiLUS.

festivă, împlinirii a 30 dc înființarea ARLUS. semnificația eveni- au vorbit S. M.membru al ucrai-și consulclubul o ex- ilus-

Pentru măsuri eficace
de dezarmare

rezoluții elaborate de RomâniaAdoptarea unei 
împreună cu alte stateComitetul pentru problemele politice și de securitate al A- dunării Generale a O.N.U. a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție elaborat de România împreună cu alte 9 state (Argentina, Brazilia, India, Liberia, Mexic, Iugoslavia, Nigeria, Suedia și Zair) la punctul „Deceniul dezarmării".Documentul reprezintă, în fapt, continuarea firească a inițiativei românești vizînd declararea intervalului 1970—1980 „Dqceniu al dezarmării", paralel cu deceniul dezvoltării. Hotărîrea a fost adoptată de Adunarea Generală la 16 decembrie 1969, care a votat în unanimitate un proiect de rezoluție inițiat de România.Explicînd rațiunile acestei inițiative românești și ale continuării sale la actuala sesiune, reprezentantul român, Theodor Meleșcanu, a evidențiat importanța pe care o acordă țara noastră ideii elaborării unui program de negocieri și de măsuri de dezarmare imediate și pe termen lung, care ar stimula

voința politică a statelor și ar deschide perspective vaste negocierilor de dezarmare, permi- țînd, totodată, o judicioasă repartiție a priorităților diverselor măsuri. Elaborarea unui astfel de program în cadrul deceniului dezarmării ar corespunde — relevă vorbitorul — legăturii indisolubile dintre dezarmare și dezvoltare, fapt evidențiat și de concluziile dezbaterilor în cadrul O.N.U. a altei inițiative românești privitoare la „consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității internaționale".

• CONVORBIRILE TELEFONICE CONSTITUIE CAU
ZA UNOR SERIOASE PIERDERI DE TIMP. Părerea apa'- 
ține unor cadre de conducere din S.U.A. care au răspuns la 
o anchetă. 57 la sută din cele 635 cadre de conducere intero- 
gate au apreciat că apelurile telefonice irosesc o parte impor
tantă a timpului de lucru 30 la sută din conducătorii de 
întreprinderi care au răspuns la aceeași anchetă au fost de 
părere că ședințele de interes minor sau lipsite de orice interes 
constituie principala pierdere de timp din întreprinderi 
• EDWARD KENNEDY NU VA CANDIDA. Aflat la Paris, 
senatorul american a reafirmat că hotărîrea sa de a nu candida 
în viitoarele alegeri prezidențiale rămîne irevocabilă • UN 
MUNTE SUBTERAN DE SARE, mai înalt decît faimosul 
Everest, a fost descoperit in depresiunea caspică din Kazahsta- 
nul de Vest. Informația referitoare la descoperire relevă că în 
cupola acestui dom se află miliarde de tone de săruri de nu- 
triu, magneziu și iod • PRODUCȚIA AGRO ALIMENT ARA 
PIERDUTA CA URMARE A LIPSEI ÎNGRĂȘĂMINTELOR 
ar fi putut furniza hrana indispensabilă pentru nu mai puțin 
de două milioane de oameni din țările care trebuie să facă 
față foametei — este opinia unui grup de experți americani. 
Potrivit aceleeași opinii., actuala penurie mondială de îngră
șăminte nu va putea fi depășită decît după 3—4 ani • PRI
MUL AFRICAN CE CONDUCE O ORGANIZAȚIE DIN 
SISTEMUL NAȚIUNILOR UNITE este Amadou Mahtar 
M'Botv (Senegal) — noul director general al UNESCO • VAL 
DE FRIG LA CIUDAD DE MEXICO. 10 persoane au dece
dat în capitala mexicană din cauza unui val de frig neobișnuit 
pentru locuitorii acestei părți a lumii

Un peisaj care cap
tivează pe reporteri : 
țara de pe Zambezi 
dezvăluie privirilor , o 
diversitate de imaejini 
de o frumusețe uimi
toare. Dar Zambia 
nu revendică, priori
tar, celebritatea tu
ristică. Țara aceasta, 
care reprezintă un 
gigantic platou, asal
tat de savane și pă
duri subtropicale, este 
cunoscută mai ales 
prin faimoasa „cen
tură a cuprului" („co- 
pperbelt"). Desigur, 
prin părțile locului 
circulă multe legende 
despre modul în care 
oamenii unor timpuri 
trecute au ajuns să 
descopere „aurul ro
șu". Indiferent însă 
de legende, statistica 
atestă faptul că în 
prezent Zambia este 
al treilea producător 
mondial de cupru. In
dustria cuprului adu
ce în visteria țării 95 
la sută din valoarea 
exporturilor. Dimen
siunile ei sînt releva
te prin proporțiile 
forței de muncă an
gajate în acest sec
tor : după cifre pu
blicate de JEUNE A- 
FRIQUE, peste 250 000 
oameni.
producției

Creșterea 
cuprifere

este constantă. în 
mentul de față 
este evaluată

mo- 
ea 
la 

750000 tone pe an, 
avîndu-se în vedere 
ca într-o perioadă a- 
propiată să se atingă 
o cotă superioară : 
1 000 000 tone. Date 
menționate de JEUNE

mia, să-i asigure un 
progres pe multiple 
planuri. Pînă în mo
mentul în care zam- 
bienii au devenit 
stăpînii propriului lor 
destin, industria se 
limita la extracția 
cupriferă. Tocmai de 
aceea, în prezent, se

Zambia: drumul
înnoirilor

AFRIQUE relevă că 
un sfert din rezervele 
mondiale de cupru 
cunoscute se găsesc în 
Zambia, ceea ce asi
gură posibilitatea u- 
nei dezvoltări în ritm 
rapid a acestui sec
tor. Statul zambian 
este preocupat de 
utilizarea bogățiilor 
naționale în interesul 
poporului, pentru în
tărirea independenței 
economice.

Zambia dorește să- 
și diversifice econo-

realizează proiecte 
de construcție a unor 
combinate metalurgi
ce, întreprinderi chi
mice, alimentare, tex
tile, farmaceutice etc. 
O atenție deosebită 
este acordată solu
ționării problemei 
transporturilor, esen
țială pentru dezvolta
rea întregii economii. 
Agricultura - negli
jată în anii dinaintea 
independenței - se 
situează pe un prim 
plan al preocupărilor

autorităților. Investi
țiile făcute în acest 
domeniu sînt impor
tante, deoarece se 
dorește accelerarea 
prefacerilor din me
diul rural.

Firește, progresul 
economic este strîns 
legat de formarea 
de cadre proprii. în 
trecutul colonial nu
mărul absolvenților u- 
niversitari era extrem 
de redus : cîțiva pe 
an și în profesiuni 
marginale, fără im
portanță economică. 
Actualmente se depun 
mari eforturi pentru 
dezvoltarea rețelei 
școlare și universita
re. Școala a pătruns 
pînă în zonele cele 
mai îndepărtate ale 
țării. într-o perioadă 
scurtă, sumele alocate 
de stat pentru educa
ția publică au fost 
mărite de peste 4 ori.

Zambia prezentului 
oferă imaginea unui 
popor angajat cu 
toate forțele sale în
tr-o complexă operă 
constructivă, pentru a 
șterge urmele trecutu
lui colonial și pentru 
a asigura dezvolta
rea țării intr-un ritm 
constant.

M. RAMURA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

• TOVARĂȘUL MIHAI da- LEA, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care se află la Bruxelles, s-a întîlnit, vineri, cu o delegație a Partidului Socialist Belgian, condusă de Andre Leonard, secretar național al P.S.B.A avut Ioc un schimb de vederi cu privire la preocupările și activitățile celor două partide, subliniindu-se dorința reciprocă de dezvoltare a raporturilor prietenești dintre P.C.R. P.S.B.

In cursul convorbirii au fost e- vidențiate aspecte actuale ale e- voluției relațiilor prietenești dintre România și Mexic, contribuția pe care parlamentele din cele două țări o pot aduce în direcția intensificării raporturilor de colaborare pe multiple planuri dintre statele și poarele român și mexican, întrevedere au luat parte și deputați.
po- La alți
ci-

?■• PREȘEDINTELE Camerei Deputaților din Mexic, Carlos Sansores Perez, l-a primit pe ambasadorul României la Ciudad de Mexico, Dumitru C. Mibail.

• GUVERNUL Republicii pru a făcut cunoscut că forțele turcești dislocate în insulă au pătruns în interiorul bazei britanice Dhekelia și au răpit opt ciprioți greci. în nota de protest adresată reprezentanților forțelor O.N.U. în Cipru, guvernul cipriot cere punerea imediată în libertate a persoanelor răpite.

• ÎN PORTUL MOZAMBICAN Beira — al doilea oraș ca mărime al țării — a fost instalat primul guvernator african, Alberto Cnngelhade Mendoța, care și-a preluat imediat atribuțiile. Intr-o declarație făcută cu acest prilej, noul guvernator a afirmat că toate acțiunile pe care le va întreprinde la Beira sint menite să servească întregul popor, fără nici o discriminare.

• ÎNTR-UN DISCURS rostit la Universitatea din Chicago, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a propus celorlalte țări occidentale industrializate un program de acțiune privind reducerea consumului de energie. Secretarul de stat preconizează, între altele, accelerarea programelor naționale de conservare a resurselor energetice și coordonarea acestora, darea în exploatare de noi resurse petroliere, precum și extinderea utilizării altor surse de energie, cum ar fi cărbunele, gazele naturale sau e- nergia nucleară.
O.S.A. după Quito

„S-a evidențiat clar 
dorința majorității sta
telor de a-și normali
za relațiile cu Cuba". 
Aceste cuvinte apar
țin ministrului relații
lor externe al Argenti
nei, Alberto Vignes, și 
au fost rostite la în
toarcerea sa în țară 
de la Quito, unde 
s-au desfășurat lucră
rile Conferinței miniș
trilor de externe din 
țările membre ale Or
ganizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.).De altfel, declarațiile făcute de numeroase alte personalități politice de pe continentul latino- american .confirmă tendința netă a majorității guvernelor din această parte a lumii în favoarea normalizării relațiilor cu Cuba socialistă.Ca un fapt deosebit de semnificativ în această privință sînt luările de poziție ale majorității miniștrilor prezenți la reuniune, cît și „Declarația de la Quito", semnată de cele 12 țări care au votat perttru anularea sancțiunilor „anacronice, ineficiente și inoportune" impuse Cubei cu un deceniu în urmă (precum și de reprezentanții Jamaicăi și statului Barbados, prezenți cu statut de observator).în cursul întîlnirii a fost evidențiată voința celor mai multe dintre statele membre ale O.S.A. de a promova, in relațiile dintre ele, principiile neamestecului în treburile interne, autodeterminării popoarelor, egalității juridice a statelor și solidarității inter- americane, în pofida existenței unor divergențe de păreri privind problema aflată pe ordinea de zi. în ceea ce privește rezultatul reuniunii — neîntrunirea celor două treimi din voturile exprimate, necesare ridicării sancțiunilor impuse Cubei — acesta a fost apreciat ca fiind „absurd și ridicol". Reluînd declarații ale participanților la întîlni- re agenția FRANCE PRESSE consemna că votul în sine nu a făcut altceva decît să scoată în evidență, în mod public, anacronismul structurilor impuse de O.S.A., precum și de Tratatul lnter-

amerlcan de asistență reciprocă (T.I.A.R.). Scrutinul a marcat — în opinia șefului diplomației peruane — actul de deces al măsurilor luate împotriva Cubei, ates- tind totodată precaritatea și slăbiciunea sistemului inter- amerîcan.Intr-un editorial publicat joi pe marginea conferinței de la Quito, ziarul NEW YORK TIMES scria că „cea mai afectată de rezultat a fost chiar O.S.A., a cărei utilitate fusese deja pusă sub semnul întrebării de mai multe state". Cunoscutul cotidian ncw-yorkez adăuga pe lista afectaților și Statele Unite, „a căror tăcere de-a lungul deliberărilor de la Quito nu a corespuns promisiunii făcute de secretarul de stat Henry Kissinger de a începe un nou dialog cu A- merica Latină și a căror abținere de la vot a fost net interpretată ca o abdicare de la responsabilitate asupra u- nei probleme critice".Pozițiile realiste ale celor 12 state, exprimate în capitala ecuadoriană, se înscriu curentului mai larg privind necesitatea participării tuturor statelor la viața internațională, la intensificarea colaborării atît pe plan regional cît și, în general, în lume. Elocvent este, în acest context, faptul că, în pofida rezultatului reuniunii, Columbia, Ecuadorul, Hondurasul și Venezuela au anunțat, imediat după încheierea lucrărilor, hotărîrea lor de a restabili intr-un timp scurt relațiile cu Cuba. Chiar in discursul de închidere a lucrărilor, ministrul de externe Salvadorian afirma că reconstrucția continentului „trebuie să fie opera tuturor statelor fără a exclude patria lui Jose Marti". După cum sublinia reprezentantul Argentinei, problema va fi reluată în martie anul viitor, în cursul Conferinței O.S.A., ce se va desfășura la Buenos Aires. Cu acest prilej vor fi. de asemenea, abordate deficiențele actuale ale sistemului de relații interamericane, elaborat cu ani în urmă și depășit de practica raporturilor internaționale, de realitățile contemporane.
I. TIMOFTE

OAMENI ȘI PALATE
însemnări de POP SIMION

Africa, negru

Soares, ministrul externe al Portuga- edificiu vechi, în

PROVOCARE MILITARĂ 
SUD-COREEANĂ• AGENȚIA A.C.T.C. că, vineri dimineața, sud-coreene au săvîrșit o care militară, deschizînd asupra unui post al ; populare a R.P.D. Coreene zona demilitarizată.

anunță forțele > provo- l focul armatei în

Mă aflu în fostul palat regal de la Queluz, un fel de Mogoșoaia a Lisabonei, în „salonul grădinii de vară", încăperea cea mai luminată a cuibului monarhic. Bogățiile îngrămădite aici nu m-ar fi impresionat prea mult, dar privirile mi-au căzut asupra mozaicurilor de faianță de Azo- lejo : intinse compoziții murale, în care abundă alb-bleu-galbe- nui, cu violențe de verde-crud, sugerînd forța naturii, exuberanța de seve și clorofilă. Dar nu finețea execuției ori ridicata valoare a acelor lucrări de ceramică m-au oprit locului, pe cît semnificația sociai-istorică pe care o cuprind. Una dintre compoziții înfățișează personificată printr-un purtind căpățini de ananas, pe cînd în cea de-a doua un mongoloid cu ochi oblici vine încărcat cu iămii, aducind ofranda Asiei. E sugestia de opulență a celor două continente, din care s-a înfruptat Portugalia timp de secole prin intermediul coloniilor ei africane sau asiatice, „domenii de peste mări" care însumau — cine ar fi crezut ? — de 17 ori teritoriul propriu- zis al țării. Cit de inactuale și depășite de vreme au devenit dintr-odată cele două tablouri- metaforă ! De ieri, de alaltăieri a înțărcat bălaia ! Poporul tinăr și demn al Portugaliei a voit să șteargă prin actul său hotărît, radical, inechitatea și dezonoarea întreținute de colonialismul pe care se sprijineau vechile regimuri. Acesta a fost abolit pentru totdeauna, odată cu dictatura salazaristă. E împrejurarea prin care cele două tablouri celebre au devenit, la propriu și la figurat, piese de muzeu, cum o merită. E care mă stăpînește tot timpul in somptuosul palat al luminilor de altădată. Dealtminteri, numele palatului Queluz se traduce prin exclamativul „Ce de lumină !“. Lumina există intr-adevăr : una glacială, iradiere a fabuloaselor averi, a tihnei și bunăstării monarhice. O lumină care nu încălzește, o înregistrăm ca o realitate hilară, venind spre noi — rece și moartă — din altă existență. Este pentru întîia oară cînd portughezul de rînd o poate privi în această istorică detașare. Palatul e neoclasic, din veacul 18, cu tentă galică (unul dintre arhitecți era francez) ; seamănă cu Sans Souci-ul germanic și, totuși, atît de francez. Impun colonetele de marmură roșie din sala de recepții, ca să descoperi că acestea sînt de lemn, cîntă a gol ; e doar o glumă princiară ? Nicidecum ! La mijloc e o rațiune de ordin acustic, se absorb astfel zgomotele. E multă delicatețe și poezie în mobila stil portugheză, cu care iau contact pentru prima oară, poate avuția cea mai de preț a palatului. Regăsesc în mai toate încăperile portretul principesei Maria întîia a Portugaliei, res- pirind orgoliu și dominațiune ; pare a nu fi moștenit nimic din reflexivitatea și căldura mamei sale, Carlota Joachina, ai cărei ochi mai umanizează ambianțele. Istoria a încremenit în a- ceste odăi, viața monarhică se conservă în aceste odăi ca în niște blocuri de gheață : dormitorul principesei, cabinetul de lucru, fumoarul, sala cafelei, sufrageria, sala de muzică, salo-

FOSTUL PREMIER ETIOPIAN IN 
FAȚA TRIBUNALULUI MILITAR• FOSTUL PRIM-MINISTRU etiopian, Akilou Habte Wold. șl alte 34 persoane care au făcut parte din guvernul său, ca miniștri sau înalți funcționari, vor compare în fața Tribunalului militar suprem al Etiopiei sub acuzația de a nu-și fi îndeplinit îndatoririle ce le reveneau in timpul foametei ce a afectat populația provinciei Wollo — informează agenția France Presse, citind surse oficiale din Addis Abeba.

sentimentul

nul ambasadorilor, odaia de pick-nic. Căldura parchetelor din lemn de Brazilia se confruntă perpetuu cu simfonia o- glinzilor și candelabrelor de Murano. Rococo-ul floral al bu- duarului principesei e întunecos, plin de ursuzenie, ca șî spiritul locatarei (zice-se). Are în schimb avînt și substrat filozofic camera Don Quijote, o rotondă grea de aurărie, folosită drept dormitor regal ; aici și-a dat obștescul sfirșit Petru al IV-lea al Portugaliei, cu ochii ațintiți în plafon, la cele șapte imagini ale veșnic rătăcitorului hidalgo de Ia Mancha. La drept vorbind, dincolo de scliviseală și aparențe, dincolo de superficiala coajă a lucrurilor, întreg universul imperial-monarhic de la Queluz este de esență don- chijotescă, pe care abia cetățeanul Portugaliei revoluționare o realizează cu adevărat.Simt nevoia să ies la aer, în generoasa horbotă verde, cu alei geometrizate, o veritabilă fiică mai mică a grădinii Versailles.

cea contemporană a altor late. Mă voi referi întîi la „palatul roșu" situat în buza golfului, reședința unde ne-a primit Mario afacerilor liei ; e un roșu cardinal, cu rozele de Piatră și zvelte colonade. Are verdeață multă, tihnite fintini, lungi culoare, oamenii în livrea, ca o ocea-

R. NIXON A PĂRĂSIT 
SPITALUL• FOSTUL PREȘEDINTE al Statelor Unite, Richard Nixon, a părăsit joi seara spitalul Memorial din Long Beach, unde fusese internat în urmă cu 25 de zile, întoreîndu-se la reședința sa de la San Clemente.

Autorul reportajului împreună 
cu Mario Soares, ministrul de 

externe al PortugalieiDau aici peste niște nuntași ve- niți să se pozeze pe teritoriul care se confundă în mintea lor cu fericirea însăși. O poză pe viață, la Queluz ! însurățeii sînt Jese Cosesan Pedro și Maria Duceo Preda ; împrumutau pentru o secundă mirificul peisaj, așa cum împrumutaseră fracul de nuntă și rochia de mireasă, cu lungi voaluri purtate de copii neprihăniți. îi întreb pe socrii mari cine sînt și unde lucrează tinerii. „La ce bun să știți ? In această clipă ei sint mente maridos, sînt în imperiul fericirii, să vorbim acum de truda pe ape, de greaua muncă a cusătoreselor și așa mai departe". N-am să uit vreodată răspunsul acesta magnific, cum n-am să uit nici modul cum zîmbeau către viitor și necunoscut, cu o nesfîrșită speranță, doi tineri lusitani, in ziua de sîmbătă. nouăsprezece octombrie, orele unsprezece și douăzeci și nouă de minute, ora Portugaliei, in anul de grație una mie nouă sute șaptezeci și patru.E de vorbit apoi despre vo-

exclusiva- în Queluz, La ce bun pește, de

solemnitate, tăceri. E scoică locuită de muzica nului refugiat aici să-și tempereze zbuciumul, somnolind; edificiul e vegheat aerian de magnificul arc de oțel, care este Podul 25 Aprilie ; e impresionant, prin monumentalitatea pe care o proclamă în peisajul de largă respirație, prin ampla colaborare cu elementele — aerul fumegos, apa domolită, potcoava golfului, orizontul ca o tăietură de diamant, orizontala podului, verticala unei statui, orașul care palpită egal. Am timp să observ toate acestea pentru că Mario Soares vine cu o intirziere de 23 de minute.Un ministru al afacerilor externe este prin definiție imaginea personificată a protocolului însuși. Așa o fi, dar uitam esențialul : ne aflam în Portugalia, unde evenimentele în curs impun contactelor și negocierilor o dinamică ieșită din comun. Episodul este iremediabil uitat, sosește Soares calm, senin, surîzător, cu știuta lui față care trădează foc interior și o fermecătoare stinjeneală adolescentină. Oboseala ii dă un aer ușor distrat : aflu că vine după un maraton de vizite, tratative, obligații și aranjamente de maximă importanță pentru țară, drept care mă cert în sinea mea pentru Imaginea edul- corat-superficială în care stăruisem un moment. Ministrul pare nu atît obosit pe cît răs- frînt înlăuntrul său, stăpînit de o stare intens reflexivă, ca a campionilor de șah. li intuiesc rolul de întiie mărime in viața Portugaliei țiunilor pe cest bărbat se cheltuie al țării sale, net „trag de el" în cel strict înțeles al cuvîntului însoțesc niște tineri și poartă Ia rever inițialele (ale Partidului Socialist, condus de Soares), tre ei îmi i pe ecusonul gestul să-mi amabilitate, punde cu meu ; se răsgindește rapid, îmi spune că-i superstițios, îi e teamă că despărțirea de simbol să nu ducă, vai !, la o reală despărțire de șef, de putere și, în consecință, îmi promite să-mi trimită una de comandă etc. Ridem ca de o glumă bună și ne vedem fiecare de ale noastre. Ministrul Soares abordează cu evidentă plăcere teme privitoare la România ; e un subiect familiar, deoarece țara noastră se află în linia întîi a interesului și disponibilităților de cooperare ale Portugaliei, precizează interlocutorul nostru. Continuă apoi : cu ambasadorul

Blhî' ■■

, X-erU. CtA LT»Ll!'.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost încheiată construirea celui mai puternic telescop lume, avînd o oglindă cu diametru de șase metri, ____cîntărește singură 42 de tone.Uriașul telescop a fost transportat din centrul U.R.S.S. In Munții Caucaz, unde urmează a fi instalat, luîndu-se măsuri deosebite pentru protejarea lui, inclusiv împotriva trăznetelor.

din un care

Vedere asupra Lisabonei din punctul Santa Lucia, un promon
toriu al orașului vechițării noastre abia stabilit la Lisabona nu s-a întreținut încă, se vor intîlni joi (spre a-și verifica memoria, privește spre șeful de cabinet care confirmă : exact, joi la orele 10) ocazie cu care au multe a-și comunica, dat fiind că Portugalia pune mare preț pe calitatea și intensitatea relațiilor cu România. Se închină un pahar pentru a- ceastă colaborare, după care îi face semn unui fotoreporter, zicînd : „O poză cu România" (o reproducem în reportajul de

actua- vorba, Prezi- Vascodupă frecvența ac- care și le asumă a- al neodihnei, care pentru noul destin Oamenii de cabi- mai ; ii toți P.S.Cel mai mare din- descifrează numele de congres și face i ofere, în semn de insigna ce cores- inițialeie numelui

linia aceluiași interes, consemnez un instantaneu de la un alt palat aflat in miezul lității portugheze : e de astădată, de Palatul dențial, unde premierulGoncalves are amabilitatea să primească pe membrii Comitetului Director al F.I.J.E.T. in după-amiaza ultimei zile a congresului acestei Federații. Ne intimpină un bărbat de statură mijlocie, aflat la amiaza vieții ; are mers elastic, craniu mare, o față tatuată de acizii evenimentelor pe care le-a traversat și plăcerea de a-și însoți cuvintele cu un joc al mîinilor, care sculptează aerul. N-are alură de înalt demnitar, seamănă mai degrabă cu un tipograf atunci ieșit din schimbul de din sala linotypurilor ; e forța din ochii lui cu severă și contaminanta ritate transmisă prin care par a-ți spune secundă cu discuția ? Spune primul ministru : „Ne întîlnim aici în împrejurări care n-ar fi fost posibile în urmă cu șapte luni. A putea convorbi liber eu mesageri ai scrisului aparținind atîtor națiuni este o dovadă a marii noastre victorii". Gonțalves face apel către cei prezenți să spună adevărul, considerind că acesta este modul cel mai nimerit prin care oamenii condeiului îi pot ajuta pe portughezi în opera constructivă aflată in desfășurare, pentru consolidarea

noapte, șocantă tăietură familia- gesturi, din prima ei, unde am rămas

democrației și libertății In Portugalia. Aleile cu palmieri regali, garda prezidențială blitz-urile fotoreporterilor aduc aminte că pe primul nistru il așteaptă destule buri și e timpul să ne retragem, purtind in miini nelipsita garoafă roșie.O veritabilă facla românească pe alba terasă a unui apartament de la cel de-al șaselea etaj al unui building situat in plin centru de energie civică a Lisabonei : sint oaspetele unuia dintre lucrătorii ambasadei române, la un dejun „de-al nostru", repede preparat de soția amfitrionului. E un prilej de a-1 cunoaște pe ambasadorul Marin Iliescu, sosit abia de citeva zile la post și pe colaboratorii lui. E o „echipă tînără", ca să mă exprim în limbajul breslei, pe măsura tinereții și dinamismului pe care și le asumă această misiune a României pe păroîn- tul lusitan. Normal ar fi fost să discutăm despre țara gazdă și stilul de viață portughez, in caz că interlocutorii noștri nu s-ar fi aflat, ca și noi, Ia treapta primelor impresii. Ne dăm cu părerea cum și unde să fie viitorul sediu al ambasadei, care urmează a fi ales din cîteva Variante ; facem scheme, confruntăm ipoteze, trasăm proiecte pe aripile larg desfășurate ale fanteziei : totul este intim și familiar, nici o undă oficială nu răzbate pe terasa de un alb orbitor, unde adastă șase bărbați, șase români care iau parte — cu mintea și inima — Ia edificarea acelui punct fierbinte al patriei care se numește ambasadă. Sînt emoționat să fiu cronicarul (sentimental) al acestui eveniment. Românii sînt printre primii care iși instalează la Lisabona mesagerii de cooperare și progres, după o absență de peste trei decenii determinată de dictatura salazaristă.Totul pare a fi acum de bun augur. O promite și emblematica garoafă roșie a Portugaliei revoluționare.

UN NOU AEROPORT LA 
SOFIA• CAPITALA Republicii Populare Bulgaria, Sofia, va fi dotată în curind cu un nou aeroport modern. Pistele de beton, cu o lungime de 3,8 kilometri, vor permite aterizarea tuturor tipurilor de avioane de pasageri, în orice condiții atmosferice. Aeroportul va dispune de un serviciu de dispecerat automat.
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Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin „ROMPRESFILATELIA* — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grlvlței nr. 64—66 P.O.B _ 2001.
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Și ne mi- tre- • PRINTR-UN DECRET publicat vineri in Buletinul oficial. Parlamentul grec, care va fi ales în urma scrutinului de Ia 17 noiembrie, este convocat în prima sa ședință plenară la 9 decembrie, cu o zi după referendumul asupra formei de stat, ce va fi organizat la 8 decembrie.
CRIZA POLITICĂ

DIN ITALIA

în legătură cu soluționarea îndelungatei crize politice din Italia, Amintore Fanfani, secretar național al Partidului Democrat- Creștin, a lansat joi un apel tuturor partidelor de centru- stînga (vizînd, in special, pe cel socialist-democratic), invitin- du-le să contribuie la reușita misiunii încredințate de șeful statului lui Aldo Moro de a forma viitorul guvern.După cum se știe, Moro a prezentat programul preconizatului guvern monocolor demo- crat-creștin, program cu care socialiștii și republicanii au fost de acord, aceasta tradueîndu-se, în fapt, prin sprijinul pe care îl vor acorda în Parlament unui viitor guvern minoritar.Conducerea Partidului Socialist-Democratic șe întrunește sîmbătă, pentru a examina programul elaborat de Moro și pentru a-și spune opinia asupra lui. Dacă P.S.D.I. va refuza să-și ofere sprijinul în Parlament preconizatului guvern Moro, demo- crat-creștinii, a căror Direcțiune trebuie să se întrunească, luni, ...-- _X-< . ..tive : fieMoro cu formarea lipsit de sprijinul mocraților, fie să-i nunțe la mandatul
** vi. LL4IU|s.s vor,găsi în fața unei alternative ; fie să-l autorizeze peunui guvern socialist-de- ceară să re- său.
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