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CLUBUL TEMERARILOR

UN SCAFANDRU
1N LUPTĂ CU DUNĂREA

UNIVERSITATEA PE CALEA UNEI 
TOT MAI ACCENTUATE INTEGRĂRI 

CU PRODUCȚIA

CU AVÎNT CREATOR, CU SENTIMENTUL PROFUND AL ANGAJĂRII 
ÎN FĂURIREA VIITORULUI COMUNIST AL PATRIEI,

TINERETUL ÎNTÂMPINĂ CONGRESUL
Știri de ultimă oră din marea întrecere • VINERI DIMINEAȚA, COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII DE MECANIZARE, TRANSPORT SI CONSTRUCȚII FORESTIERE DIN BRAȘOV A ÎNSCRIS IN CRO

NICA ÎNSUFLEȚITOAREI ÎNTRECERI SOCIALISTE O REMARCABILĂ REALIZARE : ÎNDEPLINIREA PLANULUI CINCINAL CU UN AN Șl PATRUZECI DE ZILE 
MAI DEVREME. • DE PE BANDA DE MONTAJ A CUNOSCUTEI ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE DIN BRAȘOV A COBORIT CEL DE-AL 173 000-LEA TRAC

TOR REALIZAT IN PERIOADA CARE A TRECUT DE LA CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI. • TOT IERI, PE PORȚILE CUNOSCUTEI ÎNTREPRINDERI MECANICE MUSCEL DIN CiMPULUNG, A IEȘIT CEL 
DE-AL 90 000-LEA AUTOTURISM DE TEREN REALIZAT DE LA ÎNCEPUTUL FABRICAȚIEI. • COLECTIVUL MINEI DE FIER DIN TELIUC, CARE LUCREAZĂ ÎN PREZENT IN CONTUL CELEI DE-A TREIA LUNI A CINCI
NALULUI URMĂTOR, A REALIZAT IN CINSTEA APROPIATULUI FORUM AL COMU NIȘTILOR O PRODUCȚIE RECORD, EXTRĂGÎND CITE 495 TONE MINEREU DE FIER PESTE SARCINILE ZILNICE DE PLAN. ® 
LA NOUA ȚESĂTORIE DE MĂTASE DE LA DEVA, AU FOST MONTATE TOATE CELE 255 DE RĂZBOAIE PREVĂZUTE PENTRU PRIMA ETAPA. SE APROPIE DE FAZA FINALĂ Șl CONSTRUCȚIA NOULUI LAMINOR DE 
SÎRMĂ DE LA HUNEDOARA. • ALĂTURI DE CELE 9 MARI ÎNTREPRINDERI DIN SECTORUL 4 AL CAPITALEI CARE AU DECLARAT LUNA NOIEMBRIE DREPT LUNA PRO DUCTIILOR RECORD, ÎNCĂ 5 UNITĂTI IN

DUSTRIALE BUCUREȘTENE AU HOTĂRiT SĂ FACĂ DIN INTERVALUL 25 NOIEMBRIE-1 DECEMBRIE O SĂPTĂMÎNĂ DE ViRF A ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE.

SI-AU REALIZAT
ANGAJAMENTELE
LA ACȚIUNILE DE 

MUNCĂ PATRIOTICĂ
9 Organizația județeană Neamț

a U.T.C.

!N ACEST CINCINAL, ROMÂNIA A PAR
CURS UN DRUM IMPORTANT PE CALEA IN
DUSTRIALIZĂRII, A DEZVOLTĂRII GENERALE, 
ÎNCEPÎND - CA SĂ SPUN ASA - CU DREP
TUL ACTIVITATEA DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE. RE
ZULTATELE PE CARE LE-AM OBTINUT PÎNĂ 
ACUM DEMONSTREAZĂ CU CLARITATE JUS
TEȚEA POLITICII PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, CARE SE CĂLĂUZEȘTE NEABĂTUT 
ÎN ACTIVITATEA SA DE PRINCIPIILE MARXIST- 
LENINISTE, DE LEGITĂȚILE GENERALE UNI
VERSAL VALABILE, ȚÎNÎND PERMANENT SEA
MA DE REALITĂȚILE TĂRII NOASTRE, DE TRA
DIȚII. PARTIDUL NOSTRU ACȚIONEAZĂ IN 
CONCORDANTĂ CU ACESTE REALITĂȚI Șl 
CU VOINȚA POPORULUI NOSTRU DE A-ȘI 
FĂURI VIATA ÎN MOD LIBER, DE A EDIFICA 
SOCIETATEA SOCIALISTĂ CARE SĂ-I ASIGU
RE BUNĂSTAREA, FERICIREA Șl DEZVOLTA
REA INDEPENDENTĂ.

NICOLAE CEAUSESCU

Imagini care ne-au devenit familiare. Mai mult ca oricînd în anii din urmă, după cel de-al X-lea Congres al partidului, s-a construit 
masiv, în toate județele țării, în toate ramurile economiei naționale, pentru toate sectoarele social-culturale. Alături de aceste două 
imagini, reprezentînd deschiderea EXPOZIȚIEI REALIZĂRILOR ECONOMIEI NAȚIONALE - expresia progresului multilateral al econo
miei, științei și tehnicii românești - și a CENTRULUI NAȚIONAL DE FIZICĂ DIN CAPITALĂ, - model de îmbinare a cercetării cu învă- 
țămîntul și producția - în PAGINA A III-A, vă prezentăm într-un grupaj și alte inaugurări memorabile dintre cele două Congrese.

DE PE TREPTELE PREZENTULUI SE
PROSPECTEAZĂ Și SE CLĂDEȘTE

VIITORUL COMUNIST
de ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU

prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului

A mai rămas puțin timp pînă 
la deschiderea lucrărilor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R. - 
marele forum al comuniștilor 
din patria noastră. Ora lui 
bate demult în inima și con
știința întregii țări, în inimile 
și conștiințele tinerilor. Au fost 
dezbătute de întregul nostru 
popor proiectele de documente 
ale Congresului, a fost expri
mată adeziunea deplină a na
țiunii noastre socialiste la 
perspectivele deschise prin 
Programul partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism, 
au avut loc adunările și con
ferințele de partid, dezbateri în 
organizațiile de tineret, s-au 
făcut bilanțuri, s-au precizat 
sarcini concrete, s-au mobilizat 
noi resurse de efort și inițiati
vă. La orizont vedem patria 
oșa cum va arăta ea : cu o 
economie dinamică, tot mai 
înfloritoare, cu o civilizație so
cialistă tot mai puternică, cu 
oamenii ei, vîrstnici și tineri, 
care își dedică viața unui înalt 
ideal moral-politic - idealul 
comunist.

Sub conducerea partidului 
s-au dobîndit succese care con
feră muncii și vieții noastre un 
suport trainic de natură să 
genereze bogate satisfacții și 
împliniri. Tn anii care au trecut 
de la Congresul al X-lea al 
P.C.R. s-au produs, pe fondul 
dezvoltării și perfecționării în
tregii vieți social-economice și 
politice a țării, transformări 
însemnate în condiția socială a 
tinerei generații, în profilul său 
moral-politic ; tineretul, organi
zația sa revoluționară au be
neficiat de o permanentă grijă 
din partea partidului, din par- 
țea secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în afara preocupării constante 
pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de instruire, de 
muncă și viață ale tineretului, 
posibilitatea creată prin poli
tica partidului nostru, ca tînă- 
ra generație să participe ne
mijlocit la realizarea condiții
lor devenirii sale, îndrumarea 
organizațiilor U.Ț.C. în sensul 
transformării lor în puternice 
colectivp comuniste de luptă și 
muncă, sînt probe elocvente 
ale grijii și prețuirii de care se 
bucură tînăra generație astăzi.

Este firesc, deci, ca tinerii să 
întîmpine Congresul, asemenea 
întregului popor, angajați cu 
toată ființa lor în muncă, în 
bătălia pentru progres, pentru 
civilizație. Cu conștiința că-și 
înfăptuiesc propriile lor aspira
ții ei își aduc contribuția ne
mijlocită, sub deviza „Tineretul 

Noua politehnică bucureșteană.

- factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
la marea întrecere socialistă 
care a devenit o cauză națio
nală, raportează succese de la 
care se poate pleca cu încre
dere mai departe, înțelegînd că 
datoriile pe care le au se vor 
transforma, prin munca lor ho- 
tărîtă, în bucuria unor izbînzi 
viitoare. Pînă la această dată, 
Uniunea Tineretului Comunist 
și-a îndeplinit angajamentul 
anual la muncă patriotică, va
loarea acestor eforturi ridi- 
cîndu-se la peste 350 milioane 
lei. Valoare care se circumscrie 
unei semnificații morale deo
sebite : putem deci și mai mult, 
avem posibilitatea ca în pers
pectivă să ne ridicăm la cote 
superioare de inițiativă și efi
ciență. Să adăugăm la aceasta

(Continuare în pag. a Il-a)

ÎN CASĂ NOUĂ
Știri de ultimă oră pun în lumină noi date sem

nificative cu privire la ritmul intens al construcției 
de locuințe. Astfel, în cartierul Decebal din Baia 
Mare a fost repartizat zilele trecute apartamentul 
cu numărul 15 000. Ca atare, în case construite in 
ultimii 20 de ani in acest centru industrial locuiește 
astăzi o populație de trei ori mai mare decît în 
1954. Un bilanț semnificativ vine să releve noua 
față urbană a centrului siderurgic Hunedoara și a 
celorlalte localități muncitorești din județ, consem- 
nînd 21 000 locuințe ridicate în anii construcției so
cialiste. In județul Prahova s-au construit, numai 
de la cel de-al X-lea Congres al partidului pînă 
acum, 12 200 apartamente. Anul 1974 a lărgit fondul 
locativ cu 2 500 de apartamente în județul Brașov 
și cu 2 300 la Iași.

UNGĂ INIMA
PATRIEI

FLORIN COSTINESCU
Lingă inima patriei, inima ta — 

două inimi pulsind
Sub aceleași înalte drapele.
Iubirea de neam, iubirea de griu și pămînt 
Sint pe bolta simțirii cele mai tinere stele.
Zile clare ne-așteaptă.
Drumuri și piscuri sub pași, 
Lumină semănăm, lumină avem de cules. 
Ceea ce construim e pentru noi și urmași, 
Despre om și semințe și viață 

discutăm în Congres.
Intră pe marile porți ale țării timp de izbindă, 
Urcă scara de marmură dăltuită în veac 
De comuniști, de popor, cu bucurie și trudă 
Cu visul lor purtat, prin furtuni, într-un steag.
Sîntem toți aici, Carpații ne știu după nume 
Și apele ne știu și iarba și vatra străbună 
România sieși stăpînă, țară demnă în lume 
In Congres timp și oameni adună.

CONGRESUL UMANISMULUI
Acum, cînd puțin timp ne 

mai desparte de ora marelui 
Congres, îmi adun ginduriie 
și încerc să deslușesc din 
dezbaterea la care, practic, a 
participat • întregul popor, 
dominanta sensurilor de an
ticipare a viitorului pe care 
o cuprinde țesătura de idei 
aie Programului și Directi
velor : o impresionantă în
cordare a tuturor energiilor 
și resurselor de care dispu
nem. O încordare in numele 
omului și pentru om. Pen
tru că în centrul construcției 
lumii noastre stă construc
ția omului, a unui om care 
domină necesitatea prin în

,,ELECTRICIENELE“ ȘANTIERULUI. Examenul măiestriei, ttnăra electriciană 
Marla Coteț, de la Șantierul naval Oltenița, l-a trecut cu adevărat prin lucrările efec
tuate la instalațiile pupitrelor de comandă de pe cargouri și motonave. Iar dacă acestea 
au fost cotate de beneficiari cu calificativul „foarte bine", aprecierea se referă și la 
munca Măriei șl a celorlalte fete-electricienl ale șantierului.

Foto : O. PLECAN

de ACULIN CAZACU
țelegere și își apropie viito
rul prin libertate.

înaltul forum al comuniști
lor va decide, în numele as
pirațiilor și năzuințelor noas
tre, ale tuturor, asupra cer
titudinii viitorului. Fondul 
de aur al ideilor marxism- 
leninismuiui. gindit cu clar
viziune politică și aplecat, în 
spirit de emulație și creati
vitate. spre realitatea vie a 
societății românești, își gă
sește o expresie nouă, supe
rioară în modelul deplin al 
devenirii comunismului, al

Acțiunile de muncă patriotică 
organizate în acest an, în ju
dețul Neamț, înregistrează în 
ajunul marelui eveniment al 
partidului și poporului nostru 
un succes deosebit : realizarea 
integrală a planului economic. 
La nivel de județ au fost ini
țiate acțiuni de amploare cum 
ar fi : Săptămina tinărului gos
podar. zile și decade ale mun
cii patriotice, Luna pădurii și a 
curățirii pășunilor, organiza
rea a 65 șantiere locale în agri
cultură, silvicultură și construc
ții social-culturale, precum și 
organizarea unui șantier jude
țean in orașul Tg. Neamț, avind 
ca obiectiv lucrări de canalizare 
a orașului. Comitetul județean 
U.T.C., pînă la această dată, 
prin antrenarea întregului tine
ret a reușit să obțină o valoare 
totală de 900 000 lei Ia lucrările 

devenirii omului cu adevă
rat liber și stăpîn pe desti
nul său. în laboratorul de 
gindire și acțiune al parti
dului nostru, umanismul se 
transformă din aspirație pe
renă a conștiinței în piatră 
unghiulară a praxisului. Co
muniștii dau pilda cea din
ții a strategiei de emanci
pare totală a omului prin el 
însuși, iar forța lor de stă- 
pînire a dialecticii lumii se 
întemeiază pe convergerea 
de energii a tuturor celor ce 
muncesc.

Cel de al Xl-lea Congres

(Continuare în pag. a Il-a) 

finanțate și 74 milioane Ia lu
crările nefinanțate, la obiective 
cum ar fi : colectarea a 7 620 
tone fier vechi, 71 tone metale 
neferoase, 112 tone deșeuri hîr- 
tie, împăduriri in fondul silvic 
și comunal a 552 hectare, plan
tat plopi în aliniament — 
28 000 buc., terenuri amenajate 
pentru irigații — 500 hectare, 
lucrări pentru îmbunătățirea fi- 
nețelor și pășunilor — 15 000 
hectare, plantat pomi fructiferi și 
ornamentali — 81 000 bucăți etc. 
La Campania agricolă de toamnă 
din acest an au participat peste 
42 000 elevi din licee, școli pro
fesionale și generale, efectuînd 
lucrări de peste 10 milioane lei. 
Evidențiate în această acțiune 
sînt organizațiile U.T.C. de la 
întreprinderea de țevi Roman, 
Comitetul municipal Piatra 
Neamț al U.T.C., precum și co
munele Grumăzești, Girov, 
Gherăești, Bicaz-Chei, Roznov 
și altele.

ION APETREI

® Organizația 
județeană Vîicea

a U.T.C.
Uteciștii vîlceni au înscris o 

nouă izbindă în cartea de aur a 
realizărilor cu care poporul în- 
timpină Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. Ei au raportat îndeplini
rea integrală și depășirea la ma
joritatea indicatorilor a planu
lui economic pe anul 1974. In 
perioada care s-a scurs membrii 
organizației județene U.T.C. au 
colectat 9 200 tone deșeuri me
talice, au executat lucrări de 
irigații — în zonele Drăgășapj, 
Băbeni și Mihăești — pe supra
fețe ce totalizează peste 1 200 
ha, au lucrat la combaterea e- 
roziunii solului pe o suprafață 
de 1 700 ha, Ia desecări de-a 
lungul văii Oltului și Cernei pe 
o suprafață de 1 200 ha, au a- 
menajat și întreținut 31 000 ha 
pășuni ,șî finețe naturale, au 
plantat în unitățile agricole de 
pe raza comunelor Nicolae Băl- 
ceseu. Șutești și Ștefănești 54 
ha. cu pomi fructiferi.

Numeroase inițiative și acțiuni 
uteciste s-au manifestat in ca
drul celor 94 șantiere locale ale 
tineretului, Ia construirea de o- 
bicctive economice, sociale și 
culturale.

Valoarea muncii patriotice 
prestate de tineri în cadrul a- 
cestor șantiere însumează 73 mi
lioane lei, la acțiuni nefinanțate. 
Aportul elevilor în campaniile 
agricole ale acestui an a fost 
viu susținut, la ele participînd 
peste 22 000 de elevi dintre care 
peste 7 000 în taberele de mun
că patriotică, unde au prestat 
lucrări în valoare de 3,2 mili
oane lei. In realizarea acestor 
rezultate s-au distins în mod 
deosebit organizația municipală 
Rm. Vilcea a U.T.C. organiza
țiile orășenești Călimănești și 
Horezu, organizații ale unor noi 
unități economice cum ar fi 
Combinatul de produse sodice. 
Centrala industrială de produse 
anorganice, T.C.H. Lotru, si or
ganizațiile comunale din Cerni- 
șoara, Nicolae Bălcescu, Olaru 
și Berislăvești.

DORU MOTOC

DATORIE ÎMPLINITĂ
într-o telegramă adresată 

Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, colectivele de 
muncă ale organizațiilor și în
treprinderilor cooperației de 
consum anunță că au realizat 
planul producției marfă și 
prestărilor de servicii pe patru 
ani din cincinal. Pînă Ia finele 
Iui 1975, oamenii muncii din a- 
cest sector vor putea realiza o 
producție suplimentară de circa. 
5,2 miliarde lei.



„SC I NT El A TINERETULUI" pag. 2 SlMBĂTĂ 23 NOIEMBRIE 1974

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE o literatură nouă pentru omul nou

Legea esențială a marilor 
primeniri literare

• Ieri, în sălile Muzeului de 
artă al R.S. România s-a des
chis o amplă expoziție de pic
tură, sculptură, grafică, cu lu
crări realizate în perioada din
tre cele două congrese. Lucră
rile aparțin unor prestigioși ar
tiști contemporani. Ele celebrea
ză chipul omului nou, efortul 
cău de a transforma din teme
lii țara, noblețea aspirațiilor sale.

• Tot ieri, la sala Dalles s-au 
deschis două expoziții: una cu- 
prinzind o retrospectivă a artei 
noastre monumentale (în docu
mente fotografice), în mod spe
cial a artei care și-a propus a 
celebra marile figuri culturale 
și istorice ale neamului, mo
mentele de răscruce ale exis
tenței și evoluției sale și alta 
conținînd produse ale creației 
industriale (peste 100 de proto
tipuri pentru serie mică și mij
locie șl piese decorative) reali
zate în anul 1974 de artiști de
coratori în simpozioanele națio
nale organizate pe lingă fabri
cile din Buzău (sticlă), Sighișoa
ra (faianță) și Cluj-Napoca (por
țelan). Ultima expoziție este or
ganizată de către Centrala in
dustriei sticlei și ceramicii fine

• ZILELE CĂRȚII POLI
TICE. In întreaga țară, 
in organizarea Centralei edi
toriale se desfășoară „Zile
le cărții politice", manifes
tare dedicată celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R.

In Capitală, suita manifes
tărilor dedicate cărții politi
ce s-a deschis cu o expozi
ție la librăria „Mihail Sado- 
veanu". Cu acest prilej a 
fost lansată lucrarea „In
troducerea in știința condu
cerii societății socialiste" a- 
părută in Editura politică și 
realizată de un colectiv de 
rcputați specialiști din acest 
domeniu.

In numeroase întreprinderi 
din Capitală, în institutele 
de învățămînt superior și 
școli, se desfășoară întîlniri 
cu autori, redactori de car
te, de asemenea prezentîn- 
du-se noile lucrări politice 
apărute în cinstea celui de 
al XI-lea Congres al parti
dului. Astfel, la Uzina Au
tobuzul a fost lansată lucra
rea „Tineret, patrie, socia
lism". Tot același titlu a 
fost prezentat și elevilor de 
Ia Liceul „Ion Creangă" un
de a fost organizată și o ex
poziție de carte politică. 
Marea uzină bucureșteană 
„23 August" a găzduit o 
amplă expoziție Iansîndu-se 
cu acest prilej noutățile edi
toriale apărute în Editura 
politică. Manifestări similare 
au mai avut loc la uzinele 
„Automatica", „Vulcan" și 
în alte 40 de întreprinderi și 
instituții din Capitală;

In afara celor șapte zile 
dedicate Editurii politice, 
timp de două zile Editura 
Academiei a prezentat în ca- 

din Ministerul Industriei Ușoare 
în colaborare cu Uniunea artiș
tilor plastici.

• La galeriile de artă ale Co
mitetului culturii și educației 
socialiste al municipiului Bucu
rești, în cinstea aceluiași eve
niment, ,s-a deschis o expoziție 

• „Patria mea dragă", acesta 
este titlul și tematica expozi- 
ției-concurs de artă plastică a 
creatorilor amatori din Capita
lă deschisă, recent, în holul 
Operei române. Aceștia sur
prind în viziunea lor caracteris
tică, candidă, dar plină de fer
voare, sinceritate și patos, ac
cente specifice ale procesului de 
transformare socialistă a țării.

• Uniunea artiștilor plastici a 
organizat la Galeriile de artă 
„Eforie", „Galateea", ..Amfora" 
și „Căminul artei" o suită de 
expoziții intitulată, generic, 
„Note din documentare". Expo
zițiile cuprind schițe, desene, a- 
cuarele realizate de către nu
meroși artiști plastici, care au 
luat contact nemijlocit, în ulti
ma vreme, cu realitățile țării, 
ale uzinelor, șantierelor, coope
rativelor .agricole de producție. 
Aceste notații vor constitui în 
bună măsură punctul de plecare 
al unor viitoare opere, ce-și pro
pun să surprindă veridic pato
sul constructiv al întregii na
țiuni, semnificativele mutații din 
conștiința oamenilor.

C. K. C.

de vechi scoarțe românești. Ex
ponatele de o deosebită valoa
re artistică și documentară a- 
parțin Muzeului de artă popu
lară al R.S. România, cu cola
borarea căruia s-a organizat de 
altfel întreaga manifestare.

• La Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, tot ieri, a avut loc 
vernisajul expoziției de grafică 
militantă a cunoscutului grafi
cian și caricaturist Mihail Gion, 
expoziție Cu caracter retrospec
tiv. menită a puncta, în timp, 
interesul artistului pentru tema 
majoră, pentru arta cu conținut 
revoluționar.

★ ★
drul expoziției organizate la 
librăria „Mihail Sadoveanu" 
ultimele noutăți apărute, 
printre care menționăm lan
sarea primului volum din 
„Operele lui N. Bălcescu".

Seria manifestărilor dedi
cate celui de al XI-lea Con
gres al partidului continuă 
prin organizarea unor ex
poziții de carte la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", iar în 
librăriile din Capitală, în 
întreprinderi, în institute 
de învățămînt superior, 
școli, sînt prezentate in 
mod deosebit lucrările so
cial-politico apărute in 
cinstea marelui eveniment 
pe care-1 intîmpină poporul 
nostru — cel de al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

• „TREPTE ÎN ISTORIE". 
La Drobeta-Turnu Severin 
s-au desfășurat lucrările se
minarului „TREPTE ÎN IS
TORIE". închinată celui de 
al XI-lea Congres al parti
dului, manifestarea, politică 
și științifică in același timp, 
a cuprins peste 500 de parti- 
cipanți, muncitori, ingineri și 
maiștri, elevi și profesori 
din întreprinderile și institu
țiile municipiului.

La lucrările simpozionului 
au participat, de asemenea, 
cercetători de la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România. 
La sfirșitul întilnirii de
dicate marelui forum al 
comuniștilor, elevii liceu
lui de alte plastice din 
localitate au prezentat un 
frumos spectacol-recital de 
poezie patriotică. (P. Perfil)

• „CEA MAI BUNA GA
ZETA DE PERETE SĂRBĂ
TOREȘTE CONGRESUL". 
Astfel este intitulat concur
sul organizațiilor U.T.C. din 
unitățile sanitare ale Capita
lei care și-au desemnat ieri 
ciștigătorii. Declanșat sub 
genericul acțiunilor dedicate 
celor două mari evenimente 
ale anului, acest concurs care 
a reunit o sută de organiza
ții ale comitetului U.T.C. Să
nătate din București și-a 
propus popularizarea felului 
in care tinerii iși îndeplinesc 
angajamentele asumate. Re- 
liefînd totodată aspectele și 
preocupării^ organizațiilor 
U.T.C. pentru îmbunătățirea 
muncii și vieții de organiza
ție, gazetele de perete parti
cipante la concurs au dovedit 
că iși îndeplinesc cu succes 
rolul pe care îl au in munca 
de agitație vizuală. Locul I 
a revenit organizației U.T.C. 
de la Stația centrală de sal
vare. (N. Coșoveanu)

• PARTIDUL ȘI TINERE
TUL. Comitetul U.T.C. de la 
Academia de științe agricole 
și silvice a organizat ieri un 
concurs „Cine știe cîștigă" 
pe tema „Congresul al XI-lea 
al P.C.R. și tineretul". Au 
participat echipaje din cîte 
doi concurenți, de la cinci 
institute aferente acade
miei. Punctajul maxim l-au 
realizat reprezentanții In
stitutului de cercetări pen
tru protecția plantelor care 
au obținut locul I ; locul II 
— Institutul de cercetări 
pentru pedologie și agrochi
mie ; locul III — Institutul 
de cercetări pentru economia 
agrară. (Filon Toderoiu)

Toate instituțiile muzicale 
profesioniste de spectacole și 
concerte — ne-a spus tovarășul 
Nicolae Călinoiu, directorul Di
recției muzicii din C.C.E.S. — 
și-au programat atît in zilele 
premergătoare, cit și în perioa
da desfășurării lucrărilor celui 
de al XI-lea Congres al parti
dului nostru, serii bogate de 
manifestări artistice marcate de 
un pronunțat caracter patriotic 
militant, programe tematice cu 
lucrări semnificative, inspirate 
din istoria națională, din lupta 
și activitatea revoluționară a 
partidului, din problematica ac
tualității socialiste.

în genul teatrului liric, pu
blicul bucureștean va putea ur
mări pe scena Operei, dramele 
istorice Bălccscu de Cornel 
Trâllescu, Ion Vodă de Gheor- 
ghe Dumitrescu, Stejarul din 
Borzești de Teodor Bratu, Ho- 
ria de Nicolae Bretan, Doamna 
Chiajna de Nicolae Buicliu, 
Zamolxe de Liviu Glodeanu, 
Trepte ale istoriei de Mihai 
Moldovan, Pădurea vulturilor 
de Tudor Jarda, Capcana de 
Wilhelm Demian. Tot pe scena 
Operei vor fi prezentate valo
roase creații de balet ca : Pri
măvara de Cornel TrăilesCu Și 
Văpaia de Mircea Chiriac, lu
crări inspirate din trecutul de 
luptă al uteciștilor, întîlniri în 
beznă de Ervin lunger. Chema
re de Tiberiu Olah și In memo- 
riam de Alexandru Pașcanu. 
Teatrul de operetă oferă, de a- 
semenea, creații de succes cum 
sînt : Spune inimioară, spune 
de Elly Roman, Răspîntia de 
Florin Comișel, Valurile Dună
rii de George Grigoriu, Rodica 
de Norbert Petri etc. In afara 
obișnuitelor concerte de muzică 
românească, filarmonicile și or
chestrele simfonice au pregătit 
în cinstea Congresului manifes
tări omagiale ample, concerte 
și spectacole extraordinare, re
citaluri de muzică șl poezie. In 
concertele filarmonicii și ale 
formațiilor muzicale ale Radio- 
televiziunii vor putea fi audia
te lucrările vocal-simfonice : 
Zorile de aur și Tudor Vladiml- 
rescu, oratorii pentru soliști, cor 
și orchestră de Gheorghe Du
mitrescu, Prind visele aripi de 
Tiberiu Olah. Odă patriei de 
Doru Popovici, Drapelul de Gri- 
gore Nica, Comunistul de Con
stantin Palade, Slăvite zile de 
W. Klepper, Pămîntul acesta de 
Liviu Ionescu. Testament de 
Sergiu Sarchizov ș.a., iar din 
repertoriul simfonic : Poemul 
vieții noi și Monumentul de Du
mitru Bughici, Evenimente 1907 
de Tiberiu Olah, Munții Apu
seni de Marțian Negrea, Cînd 
strugurii se coc de Mihail Jora, 
Codex Caioni de Doru Popovici, 
Scoarțe de Mihai Moldovan etc.

Filarmonica din Iași a pre
gătit o serie de concerte de mu
zică românească sub genericul 
„Sub flamura partidului", trei 
spectacole omagiale intitulate 
„Românie, țara mea de dor" și 
realizate în colaborare cu Ope
ra, cu Teatrul Național și Tea
trul tineretului din localitate ; 
iar în repertoriul Operei au fost 
incluse lucrările Capcana de W. 
Demian și baletul întîlniri in 
beznă de E. lunger. Filarmoni
cile din Bacău, Botoșani, Cra
iova, Ploiești prezintă concerte 
de muzică românască atît la se
diile lor cît și pe scenele clu
burilor și caselor de cultură, în 
licee, institute de învățămînt, în 
întreprinderi și Ia căminele cul
turale din satele județelor lor. 
Teatrul liric din Constanța și-a 
îmbogățit zilele acestea reperto
riul cu o nouă operă româneas
că, drama Pădurea vulturilor 
de Tudor Jarda, iar Teatrul 
muzical din Brașov prezintă o- 
pereta Rodie» de N. Petri și 
suita de balet Chemare sem
nată de Tiberiu Olah care evo
că evenimentele din zilele pre
mergătoare actului istoric de la 
23 August 1944. Exemplele pot 
fi continuate cu programele fi
larmonicilor din Timișoara, O- 
radea, Satu Mare, Tg. Mureș.

ALINA POPOVICI

Căutînd un titlu expresiv pen
tru o dezbatere, organizatorii a- 
cestui schimb de idei au reușit 
să definească însăși legea esen
țială a marilor primeniri lite
rare, din care au rezultat epo
cile succesive ale istoriei uni
versale a culturii. Oricine exa
minează modul în care s-a făcut 
trecerea de la literatura antică 
la literatura evului mediu euro
pean, apoi de la literatura me
dievală la cea modernă pînă la 
romantism, în sfirșit, irumperea 
fenomenului romantic (ultimul 
mare curent înnoitor emanat în 
cultura europeană de lumea oc
cidentală), va constata, de fie
care dată, la izvor, o mutație 
ontologică petrecută cu omul 
unui anumit timp, mai exact, 
cu o anumită parte din omeni
rea unui timp, aceea în care au 
prins rădăcini germenii noului. 
In vreme Ce un anumit tip de 
om își epuiza toate posibilită
țile de creație, un alt tip se năș
tea. cu o percepție proaspătă a 
realității, cu un alt sistem de 
valori, cu o altă mentalitate și, 
în consecință, cu sentimentul 
tonic al începutului de lume, 
în fața celui ce trăia ca o dra
mă personală agonia și sfirșitul 
unei lumi ce-și încheiase rostu
rile. Această mutație, această 
reînnoire periodică a alcătuirii 
lăuntrice a ființei umane (iden
tică cu sine, ca specie, de zeci 
de milenii, dar infinit de bogată 
prin capacitatea de a se trans
forma interior, spre deosebire 
de natură care se transformă 
numai exterior), nu a format 
încă obiectul unui studiu lucid 
și sistematic. Dar el va trebui 
întreprins de generațiile noastre, 
fiindcă ne dezvăluie ceva din 
secretele unei noi mari creații 
în istovita noastră lume contem
porană. Trebuie să redescoperim 
legile creației majore, redesco
perind totodată faptul că în na
tura geniului creator nu stă 
doar ..inspirația", ci mai ales 
capacitatea de a găsi, de fie
care dată, cu mijloacele fiecărei 
epoci, drumurile ascunse, dar 
foarte clare ce duc la izvoarele 
de înnoire și creație majoră. Or, 
asta implică eterna căutare lu
cidă. deliberată, peste care, la 
un moment dat, „cade" focul 
„inspirației" !

La originea tuturor marilor 
epoci creatoare din istoria cul
turii stă, așadar, plămădirea în 
realitatea obiectivă, a unui om 
nou — omul antic (grec sau ro
man), omul medieval, omul Re
nașterii, omul epocii romantice 
— pe care scriitorul îl exprimă

In atelierul de freze al Grupului școlar „Electroputere", elevii fac cunoștință cu o nouă mașină : freza 
universală cu program.

OPINII
de DAN ZAMFIRESCU

in măsura în care este el însuși, 
ca om, reprezentantul acestei 
specii noi apărute la orizontul 
istoriei. De aici iluzia că spiri
tul nou, mentalitatea nouă, 
epoca nouă este creația unor 
mari spirite. Dar, dacă ne uităm 
mai bine, marele geniu creator 
este pregătit de generațiile pre
mergătoare și este plămădit, 
propulsat, modelat de epoca sa. 
Ca vestitului cal din poveste, a- 
ceasta îi dă să mănînce jerate- 
cul ce-1 transformă în ființa 
înaripată care zboară pînă la 
stele. El se scaldă cu toată 
ființa în vremea sa, ca într-un 
fluviu fermecat din care iese cu 
puteri înzecite, însutite. Cu
noaștem vestita formulă despre 
Renașterea care „avea nevoie 
de titani și i-a creat" !

Problema capitală a scriitoru
lui român de azi, a creatorului 
român de orice fel, mi se pare 
a consta tocmai în înțelegerea 
acestui fapt: că, apărînd între 
două lumi și între două ere isto
rice reprezentate de două tipuri 
umane, cel legat de lumea capi
talistă și de orinduirea ei și cel 
legat de lumea socialistă, de o- 
rinduirea socialistă, el trebuie 
să știe felul în care să găsească 
drumurile ce duc spre viitor. El 
trebuie să descopere germenii 
marilor înnoiri, să surprindă 
procesul de plămădire a omului 
nou, a noului tip uman purtător 
al noului eon din existența 
umană, adică. în fond, să devi
nă, să fie el însuși, ca om, parte 
integrantă din acest proces, pe 
care, apoi, ca scriitor sau artist. 
să-1 exprime ! Leonardo da 
Vinci, Michelangelo erau con
substanțiali cu universul anoni
milor concetățeni pe care-i în
crucișau pe stradă și care, cu 
avîntul lor economic și social, 
lichidau lumea medievală și des
chideau căile lumii moderne. 
Goethe era, ca om, „marele 
burghez", cum l-a definit Tho
mas Mann, purtătorul tuturor 
notelor definititorii — și defec
telor ! — unei clase pe care a 
reprezentat-o în cultură. In ma
rele creator se prelungesc, se 
transfigurează, sînt ridicate la 
incandescența creației niște ele
mente ce fac parte la origine 
din zestrea comună a unei epoci 
sau a unui tip uman. Aici este 
cheia viitorului culturii române : 
în ce măsură creatorii de azi 

vor fi asemenea oameni, purtă
tori ei înșiși ai noii „specii 
umane" ce se făurește sub ochii 
noștri în învolburarea fantastică 
a celei mai fantastice epoci din 
istoria omenirii. A descoperi 
omul nou în sine însuși, dar 
prin cbtâctul cu viața, cu oame
nii din jur. Căci introspecția în 
turnul de fildeș sau la cafenea 
nu duce nicăieri. Trebuie să ne 
pierdem în alții ca să ne găsim 
cîndva îmbogățiți prin darul tu
turor !

Din păcate, nu o dată, ispita 
„tehnicilor" noi este mai mare 
și se face eroarea de a se crede 
că înnoirea literaturii ține de 
înnoirea tehnicilor. Drumul este 
invers! Toate marile epoci lite
rare au început cu utilizarea, la 
primii pași, a formelor vechi, pe 
care le-au spart, le-au depășit, 
le-au înlocuit cu forme noi sub 
presiunea năvalnică a substan
ței interioare ce se cerea expri
mată. Nu pui vin nou în burdu
furi vechi, dar nici nu faci să 
se înnoiască o apă clocită tur- 
nînd-o într-un burduf proaspăt 
confecționat !

Descoperirea omului nou, cul
tivarea în noi înșine a omului 
nou, va da o literatură pentru 
acest om, și o mare literatură 
pentru lume. Puține sînt litera
turile lumii care, astăzi, să dis
pună de o zestre moștenită și 
de o conjunctură mai favora
bile propulsării ei pe scena mare 
a universalității.

încă o ispită trebuie depășită : 
cantonarea în trecut. Moda cri
ticării „anilor ’50“ tinde să se 
generalizeze prin imitație și in
dustrie. Totul e să nu covîrșeas- 
că și mai ales să nu ne facă a 
uita că în „anii ’50", Cu toate 
dramele și tragediile unui greu 
început de drum, într-o „dimi
neață mohorîtă", s-a plămădit 
pe aceste meleaguri un nou stil 
de viață, un nou tip uman, care 
a crezut într-un viitor pe care, 
apoi, a pornit să și-l constru
iască, depășind și înlăturînd, pas 
cu pas. greutățile. Epopeea a- 
cestui om nou începe tot atunci, 
prin „anii ’50", cu literatura lor 
poate naivă, dar în care pulsea
ză acea lumină de auroră, care 
și-a găsit un vestitor genial în 
Nicolae Labiș. Redescoperirea 
din acest unghi a „anilor ’50" 
va fi un bun sfătuitor pentru 
creatorii tineri care vor să-și în
tindă aripile și să cuprindă cu 
ele zările. La fel cum lectura 
generațiilor enumerate în „Epi
gonii" l-a ferit pe Eminescu să 
rămînă la orizonturile lui Bod- 
nărescu și ale Matildei Cugler- 
Poni, ori la simpla imitație a lui 
Heine și Lenau.

Foto: O. PLEC AN

Schimburi 
economice 

cu străinătatea
In ultimii cinci ani, schim

burile economice externe ale 
țării noastre au sporit cu a- 
proape 80 la sută. Inscriin- 
du-se in tendințele ce se ma
nifestă pe plan mondial, rit
murile de dezvoltare ale co
merțului nostru exterior au 
depășit in această perioadă pe 
cele ale producției industriale, 
ritmul mediu anual, in perioa
da 1971—1974, fiind de a- 
proape 16 la sută. S-a îmbu
nătățit, totodată, structura li
vrărilor pe piețele externe. 
Astfel, mărfurile industriale 
au ajuns să dețină, in prezent, 
patru cincimi din totalul ex
porturilor. în ceea ce privește 
mașinile, utilajele și produse
le chimice, ponderea acestora 
reprezintă aproximativ o trei
me din total, față de numai 
6 la sută în 1950, urmînd ca 
în viitorul cincinal să depă
șească 50 la sută, In perioada 
cincinalului 1976—1980 ex
porturile vor contribui cu mai 
bine de o treime la formarea 
venitului național, ceea ce în
seamnă că, la nivelul econo
miei naționale, aproape fie
care al treilea angajat din 
sfera productivă va lucra 
pentru export.

CONGRESUL 
UMA

NISMULUI 
(Urmare din pag. I) 

este poartă spre istoria de 
mîine. Avem acum în mîini 
întila carte deschisă a crea
ției, al cărei fir roșu por
nește de la interesele vitale 
ale omului și se întoarce 
spre instrumentele satisface
rii lor. Gindirea colectivă 
a comuniștilor probează că 
geneza libertății umane este 
una practică și revoluționa
ră, că ea suprimă stările ac
tuale în afara oricărei ra
ționalizări utopice. La teme
lia puterii umanismului pe 
care îl gindim și-l proiectăm 
stă însușirea realistă a pre
zentului. Știm bine, mai bi
ne ca oricind, că reala e- 
mancipare a omului își cro
iește pirtie istorică prin lu
cru metodic și responsabil 
Ia alcătuirea de azi a lumii 
noastre. In pragul celei de 
a Xl-a confruntări majore 
cu timpul, partidul nostru ne 
dă măsura deplină a putin
ței sale de a discerne știin
țific asupra căilor de pro
gres, ordonind prioritățile și 
conjugind mijloacele de ac
țiune. Arcul larg al previ
ziunilor sale își află tăria 
împlinirii în travaliul con
temporan al oamenilor. Noi, 
cei de acum și de aici, lu
crăm pentru viitor. Genera
țiile de azi trec mereu de Ia 
planșeta proiectului la pro
cesul viu al facerii, în be
neficiul lor și al generațiilor 
viitoare. Partidul nostru ne 
învață, astfel, că umanismul 
este însumare istorică și sui
toare de energii materiali
zate ale fiecărei generații. 
Aflat la cîrma timpului nea
mului românesc, ne demon
strează că grija pentru om nu 
este un principiu — conglo
merat de entități abstracte, 
ci statornică și palpabilă în
trebuințare a omului pentru 
sine. De aceea ne convinge 
și ne angajează, ne dă cer
titudine și încredere în vii
tor. De aceea putem înțele
ge mai bine ca oricind că 
apreciind tineretul ca viitorul 
însuși al națiunii noastre so
cialiste, nu emite doar o sim
plă judecată, ci întemeiază 
forța de propulsie a conști
inței in fața realității nemij
locite : umanismul comunist 
devine o forță materială 
prin promovarea în istorie a 
tineretului. Congresul al 
XI-lea ne deschide gindul și 
inima spre acest adevăr.

DE PE TREPTELE PREZENTULUI SE 
PROSPECTEAZĂ SI SE CLĂDEȘTE 
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VIITORUL COMUNIST
(Urmare din pag. I) 

ceea ce presa a consemnat 
zilnic ca raport al tinerilor că
tre Congres, cifre și fapte care 
sînt repere ale condiției muncii 
responsabile, ale condiției vieții 
active în societatea noastră. 
Momentul politic, așadar, este 
al angajării, al gîndirii și ac
țiunii concrete, în unitate de 
gînd și faptă cu întregul popor, 
pentru infăptuirea politicii par
tidului ; momentul moral este 
al autodepășirii, văzînd și sim
țind că se poate mai mult, mai 
bine, mai repede. Este mo
mentul de decantare și viziune 
largă socială, în spirit comu
nist, în care, de pe treptele 
prezentului se prospectează și 
se construiește viitorul comu
nist, scrutînd cu atenție în rea
litatea propășirii țării, în noi 

înșine, analizînd ceea ce am 
făcut și ceea ce nu am reușit 
încă, stabilind ceea ce trebuie 
să facem.

Viziunea de sinteză după 
care în Programul partidului 
tineretul este văzut ca o pu
ternică forță socială, ca viitor 
al națiunii, exprimă, în datele 
sale fundamentale, concepția 
științifică, marxist-leninistă, a 
Partidului Comunist Român cu 
privire la rosturile și responsa
bilitățile tinerei generații în 
societatea noastră socialistă. 
Este știut că meritul principal 
în cristalizarea acestei concep
ții revine secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt vii în memoria 
noastră cuvintele și aprecierile 
sale la adresa tineretului, arti
colele pe care le-a Scris, și în 
paginile acestui ziar, în teme

iul cărora a fost cu putință să 
Se realizeze o concepție și un 
spirit clarvăzător asupra locu
lui și răspunderii tineretului în 
procesul de edificare a noii 
societăți, asupra rolului Uniu
nii Tineretului Comunist. Hotă- 
rîrea C.C. al P.C.R. din 1967, 
obiectivele și sarcinile stabilite 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională din 1972, 
indicațiile care au fost date or
ganizației revoluționare de ti
neret cu prilejul întîlnirilor to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducerea organizației noas
tre, pentru a ne spori și mai 
mult contribuția la educarea și 
formarea comunistă a tinerei 
generații, totul emană de la 
această contepție și își găsește 
aplicare în preocupările prac
tice aje întregii societăți. Un 
aspect esențial al acestor ori

entări este acela că tînăra ge
nerație însăși, organizația sa 
revoluționară au o mare res
ponsabilitate pentru integra
rea fiecărui tînăr în procesul 
muncii, în viața socială, pentru 
modul în care își realizează în
datoririle față de societate. 
Așa cum rezultă din Progra
mul partidului, tineretul rtu este 
numai cel dintîi beneficiar al 
tuturor izbînzilor de pînă acum, 
ci și o forță socială căreia 
îi revine sarcina de a participa 
mereu mai activ, sub conduce
rea partidului, împreună cu 
toți Oamenii muncii, la edifica
rea viitorului comunist al pa
triei. Cu cît eforturile lui în 
muncă vor fi mai mari, cu cît 
va da mai mult societății, cu 
atît posibilitățile de afirmare și 
înflorire a personalității sale 
vor fi mai numeroase.

Pentru tînăra generație, una 
din semnificațiile cele mai im
portante ale Programului par
tidului o constituie claritatea 
idealurilor comuniste de muncă 
și viață, puterea lor de înrîu- 
rire și mobilizare. Programul 
partidului este definiția însăși 
a contemporaneității și a viito
rului nostru, al generației ti
nere mai cu seamă, fiindcă ei 
i s-a dat mult și în mod firesc 
de la ea se așteaptă foarte 
mult. Tinerii de acum n-au cu
noscut oprimarea, înstrăinarea 
de rezultatele muncii și creației 
lor ; ei s-au născut și trăiesc 
în anii luminoși ai socialismu
lui. Partidul, clasa muncitoare, 
poporul, au luptat și au înfrun
tat greutăți pentru ca ei, tine
rii, să fie ceea ce sînt azi, să 
aibă largi posibilități de afir

mare a potențialului lor de 
muncă și creație. Ei sînt gene
rația care avansează rapid în 
viitor și trebuie, deci, să se 
pregătească temeinic pentru 
acest viitor, să se formeze și 
să se călească la școala plină 
de bărbăție și curaj a muncii, 
să dobîndească o înaltă com
petență profesională, un larg 
orizont de cunoaștere politică, 
să manifeste combativitate re
voluționară, intransigență, ho- 
tărîre și cutezanță în muncă, 
în gîndire.

Se explică, astfel, sarcinile 
deosebit de importante care 
revin organizației revoluțio
nare de tineret. Sintetizînd, 
două sînt problemele care stau 
în fața Uniunii Tineretului 
Comunist. Prima este ne
cesitatea desfășurării unei 
intense și eficiente munci 
politice pentru a ajuta și 
îndruma pe toți tinerii să în
țeleagă că a munci azi înseam
nă a asigura totodată și per
spectiva. Năzuințele, aspirații
le, visurile noastre, ale tuturor, 
cer ca tinerii să dea durabili
tate efortului lor, să participe 
cu toată dăruirea la înfăptuirea 
hotărîrilor care vor fi adoptate 
de către Congres. Educarea in 
spiritul cultului față de muncă, 
participarea responsabilă a în
tregului tineret la efortul na
țional, trebuie să reprezinte 
piatra unghiulară a activității 
noastre politice. Și aceasta în 
mod practic, obținînd rezulta
te convingătoare, în temeiul 
cel mai concret al dezideratului 
după care să nu mai existe 
nici un tînăr care să nu pres
teze o muncă socială-utilă, la 

un nivel de înaltă exigență 
față de sine însuși. Trebuie să 
ne cerem încă de azi ceea ce 
trebuie să facem și să fim mîi
ne, să ne sporim, în mod ho- 
tărît, sub conducerea organiza
țiilor de partid, contribuția la 
realizarea sarcinilor economice, 
în toate domeniile de activita
te, să muncim acolo unde pa
tria ne cheamă, acolo unde o- 
biectivele stabilite prin Pro
gramul partidului cer prezența 
puterii și energiei tinerești. 
Trebuie să întărim, fiecare la 
locul nostru de muncă, ordinea 
și disciplina, să ne ridicăm 
continuu gradul de calificare, 
să învățăm mereu, să nu ne 
temem de greutăți, să știm 
să le depășim și să ne depășim 
noi înșine, într-un permanent 
proces de perfecționare.

A doua problemă rezultă 
din faptul că Programul parti
dului acordă un loc deosebit 
formării omului nou, ceea ce 
implică ridicarea pe noi trepte 
de eficiență a întregii activități 
de educare și formare comu
nistă a tinerei generații. Pentru 
organizațiile U.T.C., aceasta în
seamnă muncă perseverentă în 
vederea însușirii cît mai temei
nice, de către fiecare tînăr, a 
politicii marxist-leniniste a 
partidului, a cultivării înaltelor 
trăsături patriotice și interna
ționaliste, a afirmării în rîndul 
tuturor tinerilor a trăsăturilor 
moral-politice înaintate, a spi
ritului revoluționar, a demnită
ții și cinstei, hotărîrii și curaju
lui, în așa fel îneît întregul ti
neret să-și facă din principiile 
promovate consecvent de 
partid, propriile sale principii, 

propriile sale convingeri, pro
priile sale atitudini. Avem pen
tru aceasta un exemplu viu în 
însăși munca și viața comuniș
tilor, un reper concret în nor
mele eticii și echității socialiste.

In esență, sînt fațetele ace
leiași probleme : Uniunea Ti
neretului Comunist are sarcina 
de mare responsabilitate poli
tică de a uni eforturile între
gului tineret într-o direcție uni
că — dezvoltarea multilaterală 
a patriei și înaintarea ei spre 
comunism. Și, fără îndoială, 
organizația revoluționară de 
tineret va ști să-și facă datoria 
față de patrie, partid și popor.

întreaga perioadă de pregă
tire a Congresului al XI-lea s-a 
caracterizat prin unanimitatea 
impresionantă cu care întregul 
nostru popor și-a exprimat ho- 
tărîrea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
Este o consecință firească a 
unei vieți întregi consacrată 
înfăptuirii aspirațiilor și idea
lurilor fundamentale ale po
porului român, cauzei socialis
mului, păcii și colaborării în
tre toate națiunile lumii. Este 
o consecință firească a ceea 
ce s-a produs profund pozitiv 
în întreaga viață economică și 
social-politică a României du
pă Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. Este o 
necesitate, din nou firească, 
pentru ceea ce trebuie să fie 
și va hotărî să fie Congresul 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român : continuarea ho- 
tărîtă a mersului nostru înainte 

pe drumul socialismului și co
munismului. De aceea, toți ti
nerii din România socialistă - 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, uniți în 
marea familie a muncii, solidari 
în cuget și faptă și în mîndria 
de a ști că au în' fruntea parti
dului pe cel mai bun fiu al po
porului, prieten și sfătuitor al 
tineretului, își exprimă voința 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Exprimînd 
această dorință fierbinte, tî
năra generație se angajează 
să nu-și precupețească efortu
rile, pentru a-și îndeplini, cu 
cele mai bune rezultate, dato
riile sale față de partid, față 
de viitor.

Aceste zile în care întreaga 
națiune întîmpină cu noi 
succese cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, intensifieîn- 
du-și eforturile pentru pregăti
rea în cele mai bune condiții 
a~ unei noi etape de importan
ță istorică în dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, constituie 
pentru tineret un puternic im
bold în respectarea angaja
mentului său ferm de a răs
punde concret, prin forța eloc
ventă a faptelor, prin puterea 
dăruirii sale, perspectivelor ne
limitate de afirmare ce i se 
deschid prin Programul Parti
dului Comunist Român. Tot ce 
va hotărî al XI-lea Congres al 
comuniștilor va fi hotărîre și 
dorință vie de înfăptuire pen
tru fiecare utecist, pentru fie
care tînăr al României socia
liste.
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INAUGURĂRI
MEMORABILE

DE LA CONGRESUL AL X-LEA LA CONGRESUL AL XI-LEA

IDEALUL
UNEI
GENERA ȚII

NICOLAE DRAGOȘ

iecare generație poartă un 
nume. Numele generației de 
la 1848 este Libertate, Ega
litate, Frăție. Numele 
nerației pașoptiste, ca 
generației care i-a

ge- 
și al 

... --7 . ----- — urmat
este Unirea. Mai apoi generațiile și-au a- 
sumat drept ideal Independența, au luptat 
și s-au jertfit pentru acest ideal măreț. A 
urmat generația care-și leagă numele de 
Făurirea Partidului Social-democrat al 
muncitorilor din România, partid care va 
deschide o nouă perspectivă gîndirii so- 
cial-politice, va anticipa - prin existența 
sa - orizontul socialist al patriei. Gene
rație căreia i-au urmat aceea a revoluțio
narilor din primele decenii ale secolului 
nostru, a întemeietorilor Partidului Comu
nist Român, partidul clasei muncitoare din 
România, partidul care în anii grei ai ile
galității, a făcut din plin dovada vocației 
sale istorice, a forței sale organizatorice 
si politice, clarviziunii sale revoluționare, 
mârxist-leniniste. Partid în rîndurile căruia 
s-au fqrmat în acei ani de încleștare cadre 
de nădejde, revoluționari străluciți, între 
care, încă din tinerețe, s-a ilustrat prin ca
lități remarcabile de militant comunist cel 
care astăzi se află în fruntea partidului și 
a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Fiecare generație poartă un nume. Nu
mele generației de după eliberare poate fi 
aceia al Reconstrucției, al Șantierelor de 
muncă patriotică. Ă urmat generația Pri
melor cincinale.

Generația celor ce astăzi pășesc în viață, 
în muncă este Generația Congresului al 
Xl-lea al partidului. O generație cu un 
destin deosebit. Deosebit pentru că în Pro
gramul partidului, în Directivele sale, care 
vor fi dezbătute și adoptate în istoricul 
forum al comuniștilor, se prefigurează îm
plinirea idealului suprem al tuturor genera
țiilor de pînă acum : Visul de aur al uma
nității - Comunismul. Generația de azi 
este generația chemată să dea contururi 
precise idealurilor înaintașilor, să realizeze 
prin opera sa constructivă acea încununare 
necesară și firească a tuturor secolelor de 
Juptă și năzuință, să înalțe patria spre mo
mentul său suprem de demnitate și pros
peritate. Programul partidului este un vast 
program de acțiune pentru întreaga noas
tră națiune socialistă, in orizonturile sale, 
tinerei generații îi revine un loc distinct. 
Ea, cea chemată să dea societății întreaga, 
măsură a energiei și capacității, va avea 
fericirea să fie în viitor și beneficiara pro
priilor eforturi. Nimic nu poate fi mai mo
bilizator, mai luminos decît un asemenea 
adevăr de viață. De aceea, dezbaterile vii, 
larg democratice, care au precedat Con
gresul - dezbateri la care tineretul patriei 
a participat cu un semnificativ entuziasm și 
cu o înaltă responsabilitate - au constituit 
o veritabilă fișă a pasiunii politice, patrio
tice cu care înțelege să trăiască tînăra ge
nerație. Idealurile comuniste prefigurate 
cu limpezime, cu rigoare științifică în Pro
gramul partidului constituie un măreț ideal 
pentru generația tînără care va face totul, 
sînt încredințat, pentru a fi la înălțimea a- 
cestuia. în numele acestor idealuri tînăra 
generație va acționa cu dăruire comunistă, 
cu responsabilitate patriotică, cu adeziune 
totală la zările de mîine ale țării, strîns 
unită în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mo
delul suprem de revoluționar, de comunist 
pentru cei care astăzi învață la marea 
școală a construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la marea școală a 
înaintării României spre comunism.

Idealul comunist este idealul suprem al 
generației tinere, este steagul său de mun
că și luptă. Sub un asemenea steag nu poți 
fi decît învingător.

„Acest drum peste piscuri înalte vestește astăzi despre capacitatea creatoare a națiunii noastre socialiste, care, sub conducerea partidului comunist, înfăptuiește pe vechile meleaguri, societatea socia
listă și comunistă, superioară oricărei alte orînduiri, menită să asigure omului o viață tot mai bună, libertatea, bunăstarea și fericirea".

(DIN CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA INAUGURAREA ȘOSELEI TRANSFAGARAȘENE)

Industria materialelor de construcții a fost orientată în actua Iul cincinal spre o dezvoltare 
rapidă, care să satisfacă cerințele crescînde determinate de amplul program de investiții 
productive, de locuințe și social-culturale. Combinatul pentru materiale,, ae construcții din 

Cîmpulung-Muscel, o inaugurare prestigioasă a acestei ramuri industriale.

Sistemul hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier", a fost unul dintre cele mai importante obiec
tive de investiții ale acestui cincinal, dar in același timp, o spectaculoasă realizare tehnică și econo
mică. înfăptuit în colaborare cu țara vecină și prietenă R.S.F. Iugoslavia, noul sistem hidroenergetic spo
rește considerabil producția de energie electrică a țării, contribuind la atingerea pînă în 1975 a unei 

puteri instalate noi de 5 400-5 800 NNJ.

Cartierul de locuințe Tomis 1 Constanța. în Directivele Congresului al X-lea al partidului se spune : „îmbunătățirea condițiilor de locuit va constitui un obiectiv principal în cadrul măsutilor de ridicare 
a nivelului de trai. în perioada 1971-1975, se vor construi și da în folosință un număr de circa 500 000 de apartamente". Acum, în preajma Congresului al Xl-lea, putem constata că și acest important obiectiv 

se realizează cu succes, ceea ce face posibil, ca în viitorul cincinal să se prevadă construcția unui număr de 815 000 noi apartamente.

RITMURI
UTECIȘTII DE LA 

CUPTORUL TINERETULUI
Pe fundalul marii întreceri socialiste se înscriu și eforturile 

tinerilor carbidari din Tîrnăveni de a realiza și depăși sar
cinile de producție. Acum, în pragul Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., uteciștii din echipele conduse de Ion Vraciu, Mihai 
Sărișan, Vasile Horvath, toți uteciștii care lucrează la cupto
rul tineretului raportează conducerii partidului că și-au 
îndeplinit și depășit angajamentele suplimentare asumate 
pentru anul 1974. Ei au realizat peste prevederi o producție 
de peste 1 600 tone carbid.

M. BORDA

Șl REA L I Z Â R I
ÎNTRECEREA utecistă 
ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL

Cei peste 60 000 de tineri din județul Brăila, 
mobilizați de organele și organizațiile U.T.C., ra
portează, în cinstea înaltului forum al comuniști
lor, cel de-al Xl-lea Congres al partidului, înde
plinirea angajamentului, la toți indicatorii, în ca
drul întrecerii „Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte de termen". Ilus
trative în acest sens sînt cele peste 16 300 tone 
fier vechi, 680 tone deșeuri de hîrtie, 35 tone 
plante medicinale, împădurirea a 600 hectare de 
teren, valoarea lucrărilor finanțate însumînd peste 
1 ”00 000 lei și 74 milioane lei, cele nefinanțate.

UN SUCCES AL GÎNDIRII 
TEHNICE ROMÂNEȘTI

— Sîntem mîndri, ni s-a spus la IMATEX — 
Tg. Mtfteș, că acum, în preajma marelui forum 
al comuniștilor, putem raporta secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că, urmînd prețioasele indicații pe care ni le-a dat 
cu prilejul vizitei de anul trecut la IMATEX, 
colectivul de .proiectanți și executanți a reușit 
să făurească un nou război pentru țesături extra- 
late. Războiul a fost experimentat la fabrica tex
tilă „Oltul" din Sf. Gheorghe. Satisfacția noastră 
este dublată de faptul că mașina pe care am 
creat-o noi. a depășit cu 10 bătăi pe minut răz
boaiele unor cunoscute firme străine.

CINCINALUL
LA COTA FINALĂ

Astăzi Întreprinderea brașovea- 
nă „Republica'" ‘se adaugă celor 
care au raportat pînă în prezent 
îndeplinirea sarcinilor asumate 
pentru actualul cincinal. Pînă la 
sfîrșitul acestui an va fi obținută 
o producție în plus în valoare de 
peste 29 milioane lei, iar pînă la 
sfîrșitul anului viitor de 150 mi
lioane lei.

• COLECTIVUL COMBINA
TULUI CHIMIC DIN ORAȘUL 
VICTORIA a realizat peste plan 
o producție marfă de 15 milioa
ne lei și și-a îndeplinit astfel an
gajamentele anuale. Orașul Vic
toria, primul oraș nou construit 
după eliberare, a împlinit în a- 
ceste zile 20 de ani de cînd a 
fost proclamat oraș.

NAVE Șl MARINARI 
DE FRUNTE

NICOLAE ALBU MIRCEA B. ADINA VELEA

în posturile lor 
de luptă și muncă, 
marinarii militari 
încearcă sentimen
te de mîndrie că a- 
cum, în pragul ma
relui forum al co
muniștilor, pot ra
porta că au obținut 
succese de seamă în 
toate domeniile 
vieții și activității 
ostășești. De la Co
mandamentul Ma
rinei militare aflăm 
că : cincizeci și 
cinci la sută din 
nave au primit tit
lul de „Navă de 
frunte" ; peste 
șaptezeci și șapte la 
sută din militarii 
marinari sînt deți

nători ai insignei 
„Militar de frun
te" ; nouăzeci la 
sută dintre specia
liști au devenit 
specialiști de clasă. 
La tragerile navale 
și cu alte categorii 
de armament, la 
lansările de dragaj, 
mine și torpile, ma
joritatea echipaje
lor au obținut nu
mai calificative de 
„foarte bine".

în climatul ge
nerat de avîntul 
politic și în muncă 
caracteristic între
gii vieți ostășești, 
mișcarea de inova
ții a cuprins su
biecte de stringen

tă actualitate pen
tru perfecționarea 
tehnicii din înzes
trare. Prin reali
zarea și punerea în 
aplicare a 24 de 
inovații care au vi
zat asimilarea unor 
noi tipuri de apa
rate din înzestrarea 
vaselor, precum și 
a unor instrumen
te de verificare a 
instalațiilor de Ia 
bord, specialiștii 
din Marina milita
ră au contribuit la 
rezolvarea unor 
importante proble
me de specialitate, 
realizîndu-se tot
odată peste 1 800 000 
lei economii.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBĂTĂ 23 NOIEMBRIE 1974

»’■
f

UN SCAFANDRU
ÎN LUPTĂ

CU DUNĂREA

■>:
2

Universitatea din Craiova, îndeosebi prin facultățile de profil 
tehnic, agronomic și economic, a fost în primele rinduri în le
garea învățămintului de practică, de producție. Acum, după trei 
ani de zile de la acest debut, am vrut să știm care este stadiul 
la care s-a ajuns, ce se întreprinde, în continuare, pentru o tot 
mai adîncă și eficientă integrare.

O FACULTATE PE PLATFORMA 
UZINEI „ELECTROPUTERE"

mari și, astfel, de la 15 000 lei 
beneficii anul acesta se va a- 
junge la 224 000 lei în anul 
viitor.

Eram in sala de comandă 
hidrocentralei și urmăream 
tent explicațiile unui tînăr in
giner cind cineva a intrat 
ne-a luat prin surprindere cu o 
veste îngrijorătoare.

— Un om e în primejdie pe 
fundul Dunării. S-a imobilizat 
în deschizătura unui perete de 
beton.

— Cine e ? întreabă inginerul 
de la pupitru.

— Scafandrul nostru. S-a scu
fundat să verifice starea batar- 
doului la fundație și a fost îm
pins de curentul de apă într-o 
fereastră îngustă a construc
ției. Casca i s-a fixat în această 
deschizătură și-1 ține ca într-un 
clește.

N-am mai ascultat altă expli
cație. Am alergat împreună cu 
cel care ne adusese știrea spre 
locul accidentului. Era o dimi
neață urîtă, cu ploaie și vint. 
Dunărea crescuse mult peste 
noapte și scăpată din chingile 
Porților de Fier se rostogolea 
spre baraj cu o viteză amenin
țătoare. Pe mal se adunaseră 
deja o mulțime de oameni, băr
cile de salvare se legănau pe 
apă neputincioase luptîndu-se 
cu viiturile. Directorul general 
distribuia ordine în stînga și-n 
dreapta, era calm și precis în 
gesturi, nimic nu-i trăda neli
niștea.

— Telefonați imediat la Giur
giu pentru intervenția echipei 
de scafandri. Să pornească în
coace imediat și cu toată viteza 
— ceru el cuiva, după care se 
adresă șoferului de pe mașina 
de serviciu.

— Cum stă cu oxigenul ? îl 
întrebă apoi pe tehnicianul care 
urmărea scufundările.

— Cantitate suficientă pentru 
patru ore, îi răspunse acesta.

Directorul general luă tele
fonul.

— Cum e acolo jos, băiete ? 
vorbi el strigînd puternic în 
receptor. De la celălalt capăt al 
firului — care de data aceasta 
era pe fundul Dunării, la o a- 
dîncime de nouă metri — venise 
probabil un răspuns optimist 
pentru că dialogul continuă :

— Ține-te bine. Ni s-a comu
nicat din Giurgiu că mașina cu 
echipa de salvare gonește spre 
noi. Elicopter n-au.

Tot mai mulți oameni se a- 
dunau pe mal. Soția scafandru
lui sosise și ea. S-a dus direct 
la telefon. Era de fapt telefonis
ta întreprinderii și zilnic ținea 
legătura cu soțul său cînd a- 
cesta se scufunda pentru cerce
tarea rezistenței lucrărilor pe 
albia fluviului. Cineva i-a întins 
receptorul.

— Alo ! Eu sînt... E doispre
zece fără cinci minute... Mai ai 
putere ?

Numai șuieratul vîntului și 
izbiturile ploii pe suprafața a- 
pei se mai auzeau, cei de față 
ascultau tăcuți convorbirea tele
fonică. Nimeni nu mai găsea ni
mic de spus, nimeni nu cuteza 
să mai dea vreun sfat. Singura 
salvare putea veni de la Giur
giu. Dar oare nu Vor ajunge 
scafandrii prea tîfziu ? Drumul 
e lung iar rezervorul de oxigen 
al prizonierului de pe fundul 
Dunării se împuținează cu fie
care respirație. La vreo altă po
sibilitate nu se tnai gîndea ni
meni. în oraș nu-i nici un plon- 
jor și chiar dacă ar fi n-ar pu
tea să-l ajute cu nimic. Adînci- 
mea e prea mare, curenții pu-

a 
a-

Și

ternici, iar degajarea din cap
cană imposibilă pentru un îno
tător fără tub de oxigen, 
scafandrului înțelegea se 
cel mai bine situația și 
dovedit cea mai realistă, 
auzit-o spunîndu-i la telefon, și 
ne-ap trecut pe toți fiorii.

— Dacă poți face ceVa, 
singur pentru că de la supra
față nu te putem ajuta cu ni
mic, nici acum, nici mai tirziu...

Trecuseră cîteva ceasuri.
— Deplasîndu-se cu nouăzeci 

de kilometri pe oră — spunea 
directorul general — scafandrii 
de la Giurgiu vor fi ajuns a- 
cum la Craiova. îi mai despart 
de noi mai puțin de 200 de 
kilometri.

— Dar oxigenul e pe termi
nate — observă repezit tehni
cianul care urmărea misiunea. 
După calculul nostru îi mai 4- 
junge pentru patruzeci și cinci 
de minute. N-are nimeni nici o 
idee salvatoare? strigă el a- 
proape disperat spre cei din 
jur.

Soția 
pare 

s-a 
Am

fă

• Cinci ore singur 
• „Riscul e profesia 
mea" • O șansă și 
cea din urmă

Nu-i răspunse nimeni. Oa
menii își priveau ceasurile din 
ce în ce mai neliniștiți. Toți 
contau pe lunga experiență a 
scafandrului, care număra la 
activul său. sute de scufundări. 
Așa cum prevăzuse directorul, 
echipa de salvare se apropia 
dinspre Craiova. Miliția fusese 
anunțată că mașina lor ieșise 
din Craiova de jumătate de 
Ceas.

Refuzam să credem într-un 
deznodămînt fatal. Eram.aproa- 
pe siguri că scafandrii vor sosi, 
ca în filme. în ultima clipă și 
Că vor fi aici, totuși, în timp 
util. Deodată, toată atenția ne-a 
fost atrasă de reluarea dialogu
lui la telefon cu cel imobilizat 
în apă. Acesta îi explica, se 
pare, soției, că încearcă o so
luție. Ea ii răspunse că și cînd 
ar vedea tot ce se petrece a- 
colo, în capcană.

— Mai cu putere ! Mai cu 
putere. De asta depinde totul... 
Merge ?

în ochii femeii licărește spe
ranța. Ascultă atentă, 
după cîteva clipe fața i se 
minează și mai are puterea 
spună încet :

— A scăpat. Ridicați !
Era imposibil să stai în ziua 

aceea de vorbă cu temerarul 
scafandru care timp de aproape 
5 ore fusese la un pas de moar
te. L-am căutat cîteva zile mai 
tirziu. acasă. îndrumările bine
voitoare ale celor pe care ii 
întrebam de . o anumită stradă 
mă îndreptau spre marginea de 
sus a orașului Drobeta-Turnu 
Severin. Ajung. O casă mică dăr 
cochetă, o curte îngrijită cu 
pomi și viță de vie hi se pre
zentau ca o carte de Vizită a 
unul bun gospodar. Fac cunoș
tință cu Ion Corbuveanu. E un 
bărbat înalt, frumos, bine clă
dit și cumpătat la vorbă. Scoate 
din frigider o sticlă cu vin și 
un sifon. îmi umple paharul 
cu Vin roșu, iar el bea sifon.

Apoi, 
lu- 
să

— Nu beți chiar nici un 
strop ?

— Nu, deloc. Meseria noastră 
nu se împacă cu băutura.

— Iată — zic, un om care nu 
știe ce-i senzația de beție.

— Ba o știu. Cu cîțiva ani în 
urmă, cind lucram ca scafandru 
la Giurgiu, am scos de pe fun
dul Dunării la suprafață un vas 
austriac scufundat în 
război mondial și în care 
găsit vreo 2 000 de sticle 
șampanie. Băutura s-a conser
vat de minune. Am deschis o 
sticlă și am pus doar pe buze. 
M-am îmbătat.

Ion Corbuveanu ar avea mul
te de povestit din profesia lui 
grea și plină de riscuri. A par
ticipat la scoaterea la suprafață 
a peste 100 de vase scufundate 
de zeci și sute de ani în fluviu 
și nu fără peripeții. Dar mă in
teresează orele petrecute în cap
cana de la Porțile de Fier. îmi 
rămăseseră multe lucruri ne
clare.

— A fost obligatoriu să 
scufundați pe o vreme atit 
rea ?

— Conducerea mi-a spus 
mai aștept citeva ore, poate 
îndreaptă vremea, căci acum e 
primejdios. Am răspuns că pri
mejdia ține oricum de meseria 
mea. Eu am datoria să supra
veghez starea construcțiilor de 
pe fundul Dunării. Și datoria 
trebuie să mi-o fac și pe timp 
nefavorabil ca și pe timp fru
mos pentru că atunci sînt și 
lucrările mai expuse.

— Ce speranță aveați de a fi 
salvat ?

— Știam că mijloace locale nu 
există. Mai știam că scafandrii, 
colegii mei de la Giurgiu, nu 
pot ajunge la timp decît dacă 
sîrit aduși cu elicopterul dar mi 
s-a spus că au plecat cu mași
nile. Eram în același timp per
fect conștient că oxigenul e pe 
terminate. Deci, așa cum mi-a 
confirmat soția la telefon, tot 
așa, calculasem și eu : — nici o 
șansă de a fi salvat de la su
prafață.

— Și atunci ?
— Atunci, mi-am amintit de 

sfatul unui coleg mai în vîrstă, 
cu multă experiență, care ne 
ținea uneori lecții de psihologie 
profesională. El spunea că 
adîncurl nu te 
pe tine însuți, 
toate resursele 
pe care le mai

— Ce credeți 
mai mult în salvarea dumnea
voastră ?

— Stăpînirea de sine, sîngele 
rece, calmul meu. O singură 
clipă dacă mi-aș fi pierdut în
crederea în mine 'aș fi eșuat.

— Cum ați izbutit să vă 
gajați din capcana aCeeâ ?

— Am început să presez 
palmele gulerul metalic, 
timpul cît am stat imobilizat a- 
colo, am făcut acest lucru, cu 
pauze scurte de odihnă. Aveam 
spor slab pentru că eram per
manent lovit de curentul de apă 
dar în cele din urmă tabla de 
cupru a cedat.

— Care sînt calitățile pe care 
trebuie să le aibă un scafandru ?

— Doilă sînt calitățile hotărî- 
toare : curajul și pregătirea. Șl 
una și alta se formează. Prima 
mai ușor, pentru că curajul se 
cîștigă și prin practică dar pre
gătirea fizică, psihică și de Spe
cialitate, trebuie trudită. Fără 
această pregătire poți ușor de
veni victima curajului.

Ca, dealtfel, în toate profe
siile.

primul 
am 
cu

vă 
de

să 
se

111
poți baza decît 

Și am apelat la 
psihice și fizice 
aveam.
că a contat cel

de-

CU
Tot

ROMULUS LAL

S1MBĂTA, 23 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL 1

10,20
10,45

10,00 Micii meșteri mari. 
Concertul micilor talente. 
Rapsodul ăstei țări mă știu. Gheor- 
ghița Mălescu șl Constantin Bă- 
nacu din Bărbâtești-Vilcea și Pan- 
seluța Stan din Boișdara-Vîlcea. 
10,55 Publicitate. 11,00 Film artis
tic: „Explozia". 12,40 Telex. 12,45 
închiderea programului. 16,90 Te
lex. 16,05 caleidoscop cultural-ar
tistic. 16.25 Magazin sportiv. 18,00 
Muzică șl dansuri populare. 18,30 
Cetățile chimiei — film TV ce în
fățișează procesul valorificării su
perioare a bogățiilor solului și 
subsolului țării noastre. 18,50 Te- 
leglob. 19,10 Lumea copiilor: 
„Partid iubit, îți mulțumim” — 
montai literar-muzical-coregraflc.
19.30 Telejurnal. Mandatul de azi 
pentru viitorul comunist al pa
triei. 20,00 Trofeul „Carpați" la 
handbal 
U.R.S.S. 
misiune
20.30 In 
Congres 
munist 
poem ___

în ajunul istoricului Congres. 20,10 
Luna creației originale românești. 
SA URCE NAȚIUNEA SPRE CO
MUNISM ÎN ZBOR : spectacol 11- 
terar-muzical-coregrafic. 21,10 Film 
artistic : CEAȚA — premieră TV. 
O producție a Casei de Filme Unu. 
22,40 Telejurnal. Sport.

LUNI, 25 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

TRANSMISIUNE DE LA 
LUCRĂRILOR 

AL XI-LEA 
COMUNIST

9,00
DESCHIDEREA 
CONGRESULUI 
AL PARTIDULUI
ROMAN. 15,30 „Cintecele țării noi". 
16,00 Emisiune în limba maghiară. 
17,00 Concert dedicat celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R. de Fi
larmonica „Gheorghe Dima“ din

chimiei — film documentar. 11,40 
Luna creației originale românești 
sub steagul celui de al XI-lea 
Congres. 12,00 Universitatea TV. 
12,30 SLĂVIT 1N VECI SĂ-ȚI FIE 
STEAGUL... spectacol" realizat de 
artiști amatori din județul Vîlcea. 
13.00 TELEJURNAL. Cronica lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. 17,30 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,05 Luna 
creației originale românești. „Cin-, 
tă azi întreaga țară". 18,35 Legile 
tării — legile noastre I 18.45 „RO- 
mănășul" în cîntec și joc — 
spectacol susținut de Ansamblul 
Palatului Pionierilor — București. 
19,15 — 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cronica lucrărilor Congre
sului al XI-lea al P.C.R. 20,30 Luna 
creației originale românești. Seară 
de teatru : SPERANȚA NU MOA-

feminin: România —
(repriza a Il-a). Trans- 
directă de la Ploiești, 

cinstea Celui de-ai Xl-iea 
al partidului. „Timp co- 

— o ardere aparte" — 
„___ literar-muzical-coregraflc.
21,00 Teleeneiclopedia. 21,30 înstl- 
nirea de sîmbătă seara — Maga
zin muzical-distractiv. 22,30 Tele
jurnal. 22,40 Săptămîna sportivă.

DUMINICA, 24 NOIEMBRIE 1974

S Ă P T Ă M

23 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

8,39 Deschiderea programului. 
Emisiunile zilei. 8,49 Cravatele ro
șii. 9,35 Premiul I — coneert-spec- 
taeol oferit de Casa pionierilor 
din Mediaș. 10,90 Viața satului. 
11,15 Contemporanele noastre. 
11,45 Luna Creației originale româ
nești. Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei — emisiune dedicată 
Congresului al 5il-lea ăl Partidu
lui Comunist Român. 13,00 AL
BUM DUMINICAL. 14,00 Fotbal t 
C.F.R. Cluj-Napoca — Steaua 
(Divizia A). 16,20 Coloane ale is
toriei : MUNTENIA — documen
tar. 18,45 Farmecul muzicii — 
emisiune muzical-coregrafică. 17.30 
Steaua fără nume. 18,30 FILE 
GLORIOASE DIN LUPTA PARTI
DULUI. „Suflet din sufletul țării". 
Scenariu de Ion Moscu și Dumitru 
Done. 19,00 Creștem odată cu țâra 
— emisiune dedicată de către pio
nierii României socialiste, mare
lui forum al comuniștilor. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Țara

Brașov. 18,30 SATUL ROMANESC 
IERI, AZI, MÎINE — reportaj TV. 
18,50 Mindru sînt de tine, țara mea 
— muzică ușoară românească. 19,20 
1001 de seri. 19.30 TELEJURNAL. 
Cronica lucrărilor Congresulu al 
XI-lea al P.C.R. 20,30 Film artis
tic „...APOI S-A NĂSCUT LE
GENDA". 22,05 OMAGIU — muzică 
ușoară. 22,15 Telejurnal. Cronica 
lucrărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

RE IN ZORI de Romulus Guga.
22,15 Telejurnal. Cronica lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R,

PROGRAMUL II

20,30 Miniaturi coregrafice. COL
ȚUL COPIILOR. 20,50 Desene ani
mate. 21,05 Film artistic : AUTO
STOP — o producție a studiourilor 
bulgare. 22,15 Telejurnal. Cronica 
lucrărilor Congresului al XI-lea.

PROGRAMUL II MIERCURI, 27 NOIEMBRIE 1974
20,30 OAMENII — EROII RE

PORTAJELOR TV. 21,05 Succese 
ale muzicii românești. 21,55 „Gi
gantul de la gurile Dunării". 22,15 
Telejurnal. Cronica lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

MARȚI, 26 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

9,00 TELEȘCOALĂ. 10.00 „în 
ochii noștri luminează țara" pro
gram de poezie revoluționară și 
patriotică închinată partidului de 
către purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor. 10,20 Din cintecele și dan
surile popoarelor. 11,20 Cetățile

PROGRAMUL I

9,00 TELEȘCOALĂ. 10,00 Zidurile 
noi șl vechi ale Tirgoviștel — do
cumentar TV. 10,20 In universul 
micronilor — profesii din dome
niul mecanicii fine și al opticii. 
10,40 Cea mai frumoasă zi, sce
nariu de Octav Ioniță șl Ion Visu. 
11,25 Variațlunl coregrafice. 11,45 
Tribuna TV. Marele forum al co
muniștilor. 12,05 Orașele orașului 
București. 12,20 Luna creației ori
ginale românești : PARTIDUL ȘI 
ȚARA — UN SINGUR GÎND, O 
SINGURĂ VOINȚĂ — concert- 
spectacol dedicat celui de al XI- 
lea Congres al P.C.R. 13,00 Tele-

Primul pas în toamna anului 
1971 a fost făcut de Facultatea 
de 
fel 
că 
un 
instrucției profesionale în uni
versul nemijlocit al producției. 
Atunci avea loc un dublu de
but : mutarea laboratoarelor in 
uzină și înființarea catedrei de 
măsurări și aparate electrice. De 
asemenea, multe cursuri au în
ceput să se țină aici, printre 
Care și unele care nu ar fi tre
buit, precum și alte lucruri mai 
puțin gîndrte, explicabile doar 
prin „furia" începutului. Ulte
rior situația s-a dovedit mult 
mai complicată. Avantajul s-a 
văzut că nu este decît în mu
tarea laboratoarelor și utilarea 
lor. „Eu, care lucrasem în uzină 
— ne spune tov. 
Viei, prodecanul 
mi-am dat seama 
aparate și utilaje 
rea noastră nu le puteam scoate 
din uzină, nu existau forme le
gale, iar laboratoarele uzinale 
ofereau condiții excelente pen
tru instruirea studenților. Un alt 
avantaj a fost și acela că a- 
tunci s-a născut o idee : con
struirea noului local al facultă
ții, cu sprijinul lor, chiar pe 
platforma industrială". Și astfel, 
față în față cu „Electroputere" 
se înalță acum viitorul local al 
facultății și dacă la început a- 
vusese loc numai o mutare par
țială in uzină, în anul Universi
tar viitor întreaga facultate se 
va muta „lingă" uzină, asigu- 
rîndu-se astfel condiții optime 
unei cît mai strinse și eficiente 
integrări. Dar această „mutare" 
in producție oferea o calitate 
sporită și capacității de abordare 
corespunzătoare a problemelor 
industriei de către cadrele di
dactice și studenți, atit în cadrul 
cercetării științifice, a lucrări
lor practice cit și în practica 
propriu-zlsă. Astfel s-a ajuns 
să fie depășit stadiul în căre 
practica în producție se rezuma 
mai mult la observarea proce
selor tehnologice de 
denți. Acum toți fac o practică 
diferențiată pe ani 
obținînd o producție, 
nul acesta, în valoare de 1,5 mi
lioane lei. între timp s-a născut 
și un atelier propriu, cu pro-

electrotehnică, lucru intr-un 
firesc dacă avem în vedere 

Uzina „Electroputere“ oferea 
cadru propice transferului

ducție proprie și la care se mai 
amenajează și un stand de 
probă pentru încercat mașini e- 
lectrice pentru omologarea lor. 
Beneficiar va fi tot Uzina „Elec- 
troputere“. Dar activitatea pro
ductivă a studenților se va extin
de și va cunoaște forme noi o- 
dată cu intrarea în funcțiune a 
noilor ateliere-școală și a labo-

TREBUIE SĂ FACĂ 
ECONOMISTUL PRODUCȚIE ?

La această întrebare condu
cerea Facultății de științe eco
nomice a dat un răspuns afir
mativ. Numai că, acum cîțiva 
ani, acest lucru se reducea doar 
la acea lună de practică din 
timpul verii cînd stddenții eco
nomiști mergeau la „Electropu-

ansamblu privind organiza
rea producției și a muncii la 
nivel de secție, atelier, loc de 
muncă. „Astfel la Uzina „E- 
lectroputere" și la Fabrica de 
confecții au fost preluate în 
întregime de către studenții 
economiști unele linii tehnolo
gice — ne, spune conf. dr. 
Puiu Georgescu, decanul fa
cultății, realizîndu-se anul a- 
cesta o producție în valoare de 
peste 850 000 lei". Studenții din 
anii II și III au atribuții eco
nomice în întreprinderi, institu
ții financiar-bancare pe posturi 
stabilite pe bază de convenții și

CRAIOVA

UNIVERSITATEA PE CALEA
BercU Heșco- 
facultății — 
că o serie de 
pentru dota-

către stu-

de studii, 
numai a-

UNEI TOT MAI ACCENTUATE
INTEGRĂRI CU PRODUCȚIA

ratoarelor de pe platformă. De 
asemenea, integrarea activității 
de cercetare pe platformă a fă
cut posibil să se suplinească lip
sa unei baze experimentale pro
prii și totodată să crească efec
tiv contribuția catedrelor facul
tății la rezolvarea unor proble
me importante ale cercetării in
dustriale : realizarea unor ma
șini, aparate și dispozitive cu 
performanțe tehnico-economice 
sporite, crearea unor utilaje ca
re înlocuiesc importul, obținerea 
unor materiale cu proprietăți 
sensibil ridicate față de cele 
realizate pînă în prezent etc. 
Cît privește activitatea de pro
iectare, abia în anul acesta s-au 
făcut primii pași în direcția u- 
nei mai bune organizări, deoa
rece pînă acum ea s-a rezumat 
numai la necesitățile de auto- 
dotare. Dar Uzina „Electropu- 
tere" are nevoie de o serie de 
proiecte, pe care catedrele s-au 
angajat să le întocmească fo
losind și studenții din anii mai

tere“ și cînd din cauza Supra
aglomerării uzinei nu prea a- 
veau ce face. Pe urmă, pe plat
formă au fost realizate două la
boratoare integrate : cel de er
gonomie și cel de tehnologie a 
materialelor și prelucrărilor me
canice și pentru dotarea cărora 
uzina a cheltuit circa 1,7 mili
oane lei. în cadrul lor o serie 
de colective de cadre didactice 
și studenți la un loc eu specia
liști din producție execută lu
crări practice și de cercetare re- 
zolvînd o serie de teme pe linia 
organizării științifice a produc
ției și a muncii, a creșterii pro
ductivității și rentabilității în 
diverse fabrici. Totul pe bază de 
contracte a căror valoare depă
șește un milion de lei pe an, și 
cu eficiență economică de zeci 
de milioane. Avîndu-se în ve
dere că studentul din anul I nu 
are încă cunoștințe de speciali
tate, el va fi folosit în produc
ție, unde pe lingă producția rea
lizată capătă și cunoștințe de

contracte cu unitățile și minis
terele tutelare. Cite o lună de 
zile, prin rotație, sînt ca și în
cadrați ai unităților respective. 
In felul acesta facultatea își 
propune, pentru anul 1975, un 
plan de venituri de circa 2 
milioane lei (jumătate ca plan 
de producție și jumătate ca plan 
de cercetare).

perimentală, care anul acesta, 
prin extindere, a ajuns la o 
suprafață de 2 000 ha. fiind îm
părțită în sectoare și în ferme 
de producție : două ferme ve
getale cîte una pomicolă, viti
colă, legumicolă și de vinifica- 
ție. Fiecare fermă e condusă de 
un profesor din catedră. Prin- 
tr-un plan de rotație a diferi
telor grupe și ani de studii, în- 
cepind din luna februarie și 
pină în noiembrie, cite 100—200 
de studenți sînt permanent în 
ferme. Acolo își desfășoară 
practica productivă, învață, 
dorm, își petrec timpul liber. 
Studenții din anii II și III se 
califică și în diferite specialități: 
pomicultură, viticultură, legumi
cultura. Și astfel, spre exemplu, 
s-a ajuns ca în ferma pomicolă 
de la Tîmburești să se obțină 
13 500 kg piersici la hectar, pro
ducție superioară celei obținute 
de unitățile de producție din 
zonă. Tov. conf. dr. Grigore Șo- 
rop precizează : „Studentul, 
cînd merge în practică, lucrează 
sub îndrumarea cadrului 
tic care este fermier cu 
de producție și care are 
teresul ca studentul să 
struit, dar să și lucreze . 
îndeplinirea planului de produc
ție". în asemenea condiții foar
te multe cursuri și lucrări prac
tice sînt predate în condiții de 
producție, iar unele catedre sînt 
complet integrate aici, cum ar 
fi catedra de mașini agricole 
care răspunde atît de instruirea 
studentului ca tractorist cît și de 
execuția lucrărilor mecanizate 
din agricultură. De asemenea, 
activitatea de cercetare științi
fică numai anul acesta se vă 
materializa la facultățile de iă- 
gricultură și horticultura în pes
te 40 de contracte încheiate _-t 
valoare de circa 2 milioane Iei. 
împreună cu 
naturale 
instruire la 
masivul 
cercetări pentru 
bazei furajere

didac- 
sarcini 
tot in- 
fie in- 
pentru

FERMIERI, PROFESORI UNI
VERSITARI I

Și învățămîntul agronomic, a- 
cum trei ani de zile, făcea pași 
importanți pe calea unei tot mai 
strinse legături cu practica, cu 
producția. Astfel, la catedra de 
legumicultura, activitatea de cer
cetare a cadrelor didactice, prac
tica studenților au fost integrate 
pe platforma bazinului legumi
col Ișalnița-Beharca. Pe parcurs 
s-a văzut că forțele erau totuși 
prea dispersate și s-au căutat 
soluții mai eficiente, optîndu-se 
pentru o stațiune didactică ex-

SPORT «SPORT
ȘTAFETA „AL XI-LEA
în organizarea C.M.B.E.F.S., 

a cluburilor sportive și a 
C.E.F.S. ale sectoarelor, du
minică are loc o ștafetă 
omagială, închinată celui 
de-a! XI-lea Congres ai 
partidului. Vor participa 
atleți, motocicliști, călăreți, 
cicliști, automobiliști care 
vor purta mesajul de. salut 
adresat de sportivii bucu- 
reșteni marelui forum al 
comuniștilor. Schimburile

CONGRES AL P.C.R."
porni ast- 

Băneasa (sect. 
Doamna Ghica 

Electroaparataj

ștafetei vor 
fel : Podul 
1), bd.
(sect. 2), 
(sect. 3). I.O.R. (sect. 4), Li
ceul Gh. Șincai (sect. 5), 
Academia Militară (sect. 6), 
bd. Orhideelor (sect 7), La- 
romet (sect. 8). toate conver
ged spre Stadionul Dinamo, 
unde ștafeta va sosi la ora 
14,45 (în pauza meciului de 
fotbal Dinamo — „U“ Cluj- 
Napoca).

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Mîine are loc cea 

de-a XV-lea etapă a campiona
tului republican. în Capitală, 
de la ora 14, au loc partidele : 
Sportul studențesc — F.C. Ga
lați, stadion Steaua și Dinamo
— „U.“ Cluj-Napoca, stadion 
Dinamo. în țară : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Steaua (întîlnirea va 
fi televizată în direct), Jiul — 
Politehnica Timișoara, JJniver- 
sitatea 
stanța, 
U.T.A., 
Olimpia
— Chimia Rm. Vîlcea. F.C. Ar
geș — Steagul roșu. Meciul din 
cadrul diviziei B, seria a Il-a, 
Metalul — Rapid Se va dispută 
mîine, de la ora 11, pe stadionul

“ “ ‘ RUGBI.
in 
la

Craiova — F.C. Con- 
Politehnica Iași — 
A.S.A. Tg. Mureș — 

Satu Mare, F.C. Reșița

Metalul (Pantelimon).
Etapa a Vl-a programează 
Capitală partidele : azi. de 
ora 14, Grivița Roșie — Rapid

jurnal — cronica lucrărilor Con
gresului al XI-lea. 17,30 Micii meș
teri mari. . 17,55 Tragerea prono- 
expres. 18,10 Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală. 18,30 FA
MILIA. 19,20 1001 de seri. 19,30 
TELEJURNAL. Cronica lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
20.30 Muzică populară. 20,35 Film 
artistic : ZESTREA — o produc
ție a studioului cinematografic 
București. 22.15 Telejurnal. Cro
nica lucrărilor Congresului al XI- 
lea al P.C.R.

PROGRAMUL II

20,30 PREMIUL I — reluarea 
concertului-spectacol oferit de 
Casa pionierilor din Mediaș. 20.55 
O viață pentru o idee : ION MIN- 
CU. 21,20 Viața economică a Ca-

»»

secția de științe 
care are o bază de 

Rînca-Novaci, în 
Paring, se întreprind 

îmbunătățirea 
din această zonă.
★
facultăți nu sint 
Universitate care

Aceste trei 
singurele din 
și-au orientat activitatea spre 
o cît mai strînsă legătură cu 
producția. Ele au fost doar pri
mele. în prezent toate facultă
țile sînt angajate în realizarea 
programului de transformare 
revoluționară a fiecăreia dintre 
ele intr-un puternic centru de 
învățămînt, cercetare și pro
ducție.

ION MIHALACHE

în cadrul acțiunii „Scînteii tineretului"
A ____ _____________________________  __ ________ ______ — __MARI PERFORMERI—ÎN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ"

TENIS SUB CEAHLĂU

(seria II), teren Parcul copilu
lui, iar mîine, de la 10, Sportul 
studențesc — Gloria ( 
teren Tei. HANDBAL, 
drul turneului feminin 
teul Carpați", care se 
șoară în sala Victoria din 
Ploiești, astăzi au loc jocurile : 
România II — R.D.G., ora 17, 
Iugoslavia — Polonia, ora 18,15, 
România I — U.R.S.S., ora 19,30 
(repriza a Il-a va fi transmisă 
în direct la televiziune în jurul 
orei 20) ; mîine, România II — 
U.R.S.S., ora 17, Polonia — 
R.D.G., ora 18,15 și România I 
— Iugoslavia, ora 19,30. VOLEI. 
„Cupa federației" programează 
în Capitală, azi : Rapid — 
Medicina (f), sala Giulești, 
ora'17, mîine: Dinamo — Pe
nicilina (f), sala Constructorul, 
ora 10, Rapid — „U“ Cluj“-Na- 
poca, sala Giulești, ora 10,30.

(seria I).
In ca- 

i „Tro- 
> desfă-

Acțiunea ziarului nostru, 
„Mari performeri — in arenele 
sportului de masă" a continuat 
cu un nou episod. Un episod 
care va rămîne, indiscutabil, în 
analele sportului nemțean. Iu
bitorii și practicanții tenisului, 
ai sportului în general, 1-ait 
avut ca oaspete, la invitația 
„Scînteii tineretului", pe marele 
nostru campion, Ion Tiriac, 
maestru emerit al sportului, 
întîlnirea Organizată cu spriji
nul Comitetului județean U.T.C. 
și al C.J.E.F.S. Neamț, a avut 
loc în noua sală de spirt a clu
bului „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț și s-a bucurat de o a- 
sistență record — circa o inie 
de participanți, în marea lor

României socialiste. 21.15 Muzică 
populară. 21,23 UNIVERS ȘTIIN
ȚIFIC. 21,55 Bună dimineața, soa
re... — muzică Ușoară româneas
că. 22,15 Telejurnal. Cronica lu
crărilor Congresului al 
al P.C.R.

XI-lea

PROGRAMUL II
20,30 Film artistic : 

APĂRĂ SARAJEVO — 
a studiourilor iugoslave.
TV. 22.15 Telejurnal. Cronica lu
crărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

spectacol de balet românesc con
temporan. 20,45 Teatru TV : LA 
„COLORADO" APROAPE DE STE
LE de Doru Moțoc. 21,50 Luna 
creației originale românești : „TE 
CÎNT MELEAG ROMÂNESC" — 
pagini din operete contemporane. 
22,15 Telejurnal. Cronica lucrărilor 
Congresului ăl XI-lea al P.C.R.

majoritate tineri. Programul a 
debutat cu un meci-lecție, dis
putat de proaspătul campion al 
„Cupei Scînteii tineretului lâ 
tenis", elevul Mihai Ciuntea, 
din Piatra Neamț, și performe
rul Viorel Marcu. Arbitru-in- 
structor, Ion Țiriac. Urmărind 
atent mișcarea și loviturile tî- 
nărului tenisman, Ion Țiriac 
corecta prin a-i arăta practic 
cum se execută un procedeu 
sau altul, din această lecție vie 
învățînd, de fapt, toți cei ca
re au pus mina pe rachetă sau 
care și-au propus chiar din 
acest moment să învețe și să 
practice tenisul. Acest dialog 
teoretic și practic despre tenis, 
stopat mereu de intervenții la... 
microfon, a continuat, la rînd 
urmînd alți „discipoli", dornici 
să pătrundă cîte ceva din tai
nele și frumusețea „sportului 
alb" : Lucian Aramă de la Li
ceul „Roman Vodă" din Roman

— adversarul lui Mihai Ciun
tea din finala pe județ — Li- 
vescu Lucian — Grupul școlar 
forestier, Haralambie Ivanov și 
Gabriel Bălăiasa — 13 ani — 
ambii de la Școala generală 4, 
elevele Camelia Dabija și Mo
nica Botez de la Liceul „Petru 
Rareș", Iulian Vamanu — Școa
la generală 3 și Gabriel Țuglea
— Liceul " ■ ■
toți din 
execută 
lovitură 
implică 
poziția 
retururilor și atîtea alte între
bări pe care speranțele tenisu
lui nemțean și le-au pus, au 
găsit răspunsuri dintre cele 
mai elocvente și autorizate. Nu 
e puțin lucru să poți spune : 
„Știu, pentru că mi-a ara.at 
Ion Țiriac !“. Publicul a răsplă
tit cu ropote de aplauze acea
stă lecție vie iar mai apoi de
monstrația de tenis de înaltă 
clasă, oferită spectatorilor de 
cei doi componenți ai echipei 
de „Cupa Davis" a României, 
Ion Țiriac și Viorel Marcu. Și, 
ca de obicei, înainte de despăr
țire „întrebări și răspunsuri" 
despre prezentul dar mai ales 
despre viitorul tenisului româ
nesc ș.a. Și parcă anume pen
tru a împlini și finaliza această 
originală manifestare, gazdele 
au promis amenajarea în Piatra 
Neamț a 20 de terenuri de te
nis— acum există doar... două!?
— și organizarea unui centru și 
a unui club de tenis al cărui 
președinte de onoare a fost 
ales chiar Ion Țiriac.

„Calistrat Hogaș", 
Piatra Neamț. Cum so 

un serviciu corect, o 
de voie sau un lob, co 
jocul la fileu, care ests 
rachetei la executarea

V. CĂBULEA

CAMPIONATUL DE ȘAH

VALTER 
producție 
Premieră

PROGRAMUL II DOI LIDERI

VINERI, 29 NOIEMBRIE 1974 
PROGRAMUL I

9,00 Cîntă țara-n sărbătoare _ 
muzică populară. 9,35 Univers ștl-

20,30 Cârți Și idei. 20,50 Gala 
maeștrilor artei românești. 21.45 
Marmură pentru o posibilă sta
tuie. 22,15 Telejurnal. Cronica lu
crărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

SÎMBATA, 30 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

î N A T. V
30 NOIEMBRIE

pițalei. 21,35 Portativ ’74 — muzică 
ușoară. 22,15 Telejurnal. " 
lucrărilor Congresului ăl

JOI, 28 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

Cronica 
XI-lea.

1974

9.00 Te cîntăm, frumoasă țarâ — 
cîntece din folclorul contemporan.
9.30 „Marmură pentru o posibilă 
statuie” — film documentar. 10,00 
Mic atlas muzical. 10,15 Inscripții 
pe celuloid. 10,35 Luna creației 
originale românești. Tezaur de 
cîntec românesc. 11,05 Biblioteca 
pentru toți. TUDOR ARGHEZI. 
11,50 Luna creației originale româ
nești. Poemul coregrafic VĂPAIA. 
13.00 Telejurnal. Cronica lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
16.00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune în limba germană. 18,15 Pă
durea și noi. 18,45 Vîrstele pelicu
lei : FILE DIN NOUA GEOGRA
FIE A ȚĂRII. 19.20 1001 de seri.
19.30 TELEJURNAL — Cronica lu
crărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. 20,30 Iubirea mea, pămîntul 
românesc. Muzică ușoară. 20.45 
Partid, tinerețea țării și a mea — 
un vibrant omagiu adus comuniș
tilor acestei țări de către tineretul

ințlfic. Avanposturi ale științei și 
tehnicii românești. 10,05 Armonii 
de toaihnă — muzică ușoară. 10,15 
Reporterii noștri peste hotare. 10,35 
Portativ ’74 — muzică ușoară în 
peisajul Culturii românești con
temporane. 11,15 MUZEE ȘI EX
POZIȚII — Arta șl orașul. 
11,35 Folclorul — tezaur de 
GENIU POPULAR. „Flori 
portului românesc". 12,00 
RUMBEII ȘI FANFARA" —

ale 
,.PO- 
film 

poetic despre o orchestră a pio
nierilor din Iași. 12,15. Cîntece șl 
jocuri populare. 13,oo ' ' 
16.00 Ctntece și jocuri . .
17.00 Film documentar. 17,15 Artiști 
amatori în studio. 17,45 Perma
nențe ale artei românești. 18.00 
PARTIDUL S-A NĂSCUT CU 
PRIMĂVARA... program susținut 
de Ansamblul „Rapsodia Română". 
18.45 Partidului, poporului și țării 
aduc cintări de slavă pionierii — 
cîntece pionierești. 19,05 OPERETA 
CÎNTĂ TINEREȚEA — arii șl 
duete din operete. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cronica lu
crărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. 20.30 Luna creației origi
nale românești. MĂRIRE VOUĂ, 
OAMENI AI PATRIEI MELE —

Telejurnal, 
populare.

19.90 Rodnicia visului tău, patrie — 
emisiune de versuri. 10.15 „ROMĂ- 
NAȘUL" în cîntec șl joc : specta
col susținut de Ansamblul Palatu
lui pionierilor din -București. 10,45 
De la Alfa la Omega — enciclope
die pentru școlari. 11,05 Film ar
tistic (reluare) : CEAȚA. 12,35 Te 
cînt, meleag românesc — pagini 
de operete contemporane. 13.00 
Telejurnal. 13.15 TOT CINTIND 
CU CIOCÎRLIA — coneert-speetâ- 
col de muzică populară. 14,00 MA
GAZIN SPORTIV. Fotbal : Poli
tehnica Iași — Dinamo București 
(Divizia A). Transmisiune directă 
de la Iași. 15,45 Hochei pe gheață : 
Cehoslovacia — Canada — selec- 
țlun! înregistrate de la Praga. 16.30 
Tragerea de amortizare ADAS. 
16,40 Caleidoscon cultural-artistic. 
Emisiune de informație și actuali
tate literară, teatrală, cinemato
grafică și plastică. 17.00 Teleglob. 
AFRICA CENTRALĂ. 17.20 TREP
TELE AFIRMĂRII — Tineri ai 
României socialiste. 19.00 Handbal 
masculin : Steaua București — 
M.A.I. Moscova (meci retur în 
..Cupa campionilor europeni"). 
Transmisiune directă de la Pala
tul Sporturilor și Culturii. 19.10 
Lumea copiilor — Vrednici ca pă
rinții noștri. 19,30 Telejurnal. Ade
ziune unanimă la hotărîrile Con
gresului. 20.15 Luna creației origi
nale românești. SĂ DUCEM VISUL 
TĂRII MAI DEPARTE — spectacol 
literar-muzical-coregraflc. 21.00 
Teleeneiclopedia. 21.50 Mic concert 
de seară. 22,10 Telejurnal. Sport. 
22,25 Seară de romanțe cu Ioana 
Radu.

După un start excelent (3 pct. 
din 3 posibile) maestrul constăn- 
țean Gh. Mititelu a remizat două 
partide cu Ilijin șl Georgescu 
astfel că a fost ajuns de fostul 
său coleg de club, ploieșteanul 
C. Partoș care a remizat cu Ur
zică, cîștigînd în schimb la Cher- 
teș. într-un fel, ambii lideri ai 
actualei finale au demonstrat 
pînă acum un stil de joc asemă
nător, bazat pe o bună pregă- • 
tire teoretică, inventivitate și o 
speculare precisă a celor mai 
mici greșeli ale adversarului.

Acest lucru a fost dovedit 
încă o dată de desfășurarea par
tidelor din runda a 6-a în care 
Mititelu (cu negrele) a realizat 
o foarte bună partidă teoretică, 
reușind să cîștige un punct im
portant in fața lui Ghindă, care 
a făcut o inexactitate în deschi
dere (apărarea siciliană). în a- 
cest timp, Partoș a ciștigat și 
el, tot cu negrele, în fața lui 
Macarie, astfel că egalitatea se 
menține în fruntea clasamentu
lui. Demn de menționat este pro
centajul ridicat realizat de cei 
doi lideri: 5 pct. din 6 fiecare. 
Plutonul urmăritorilor este con
dus, pînă acum, de Stanciu (care 
a greșit în runda a 6-ă într-o 
poziție mai bună cu Vaisman, 
remizînd), și Ungureanu care se

pare, că a trecut cu bine emo
țiile unui start mai slab. Un 
salt in clasament e de așteptat, 
insă, în cazul lui Radovici (care 
are o partidă întreruptă cu șan
se de cîștig) și Urzică a cărui 
partidă în runda a 6-a, cu Griin- 
berg, a fost amînată. în rest, 
este de remarcat faptul că maes
trul Pavlov, unul din jucătorii 
noștri care pierde mai greu, a 
fost întrecut în runda a 6-a, în- 
tr-o frumoasă partidă de atac 
de către Ilijin, evoluțiile — pînă 
acum — neconcludente ale ti
nerilor Șubă și Ghindă, cărora 
specialiștii le dădeau bune șan
se (teoretice și practice) în acest 
campionat.

După consumarea a 7 runde 
în campionatul național mascu
lin de șah conduc maeștrii Mi- 
titelu și Partoș cu cîte 5,5 punc
te, urmați de Ungureanu cu 4.5 
puncte. Rezultate din runda a 
7-a : Mititelu-Cherteș remiză ; 
Stanciu-Ilijin 0—1 ; Voiculescu- 
Șubă 1—0 ; Partoș-UngureanU 
remiză: Pușcașu-Ghindă remiză; 
Buză-Vaisman 0—1.

Astăzi de la ora 16,00 în 
aula bibliotecii centrale univer
sitare din Capitală se desfă
șoară partidele rundei a S-a.

FLORIN GHEORGHIU

• FINALA TURNEULUI 
candidaților Ia titlul mon
dial de șah desfășurată timp 
de pește două luni la Mos
cova între marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov și 
Viktor Korcinoi s-a încheiat 
aseară cu victoria lui Kar
pov care devine astfel șa- 
langer oficial al actualului 
campion al lumii, marele

maestru Robert Fischer 
(S.U.A.).

In ultima partidă, cea de-a 
24-a, a fost consemnată re
miza, scorul general fiind de 
12,5—11,5 puncte în favoarea 
lui Karpov. învingătorul 
meciului a ciștigat trei par
tide, adversarul său două, iar 
19 partide s-au terminai re
miză.
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VIZITĂ

ca 
in 
și 

co-

Ion

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Nicolae Giosan, 
a primit, vineri dimineața, de
legația de deputați ai Bundesta- 
gului R. F. Germania, membri 
ai Comitetului pentru colabora
rea europeană și internațională, 
condusă de Erwin Lange, depu
tat al P.S.D.G., președintele Co
mitetului, care a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră.

La primire au luat parte Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Roman Moldovan,, mem
bru al Consiliului de conducere 
al Grupului parlamentar român 
pentru prietenie și cooperare in 
Europa. Aurel Moga, vicepre
ședintele Grupului parlamentar 
de prietenie România — R.F.G., 
Ștefan Bălan, membru al Comi
siei pentru politică externă a 
M.A.N.

în cadrul convorbirii s-a ex
primat satisfacția pentru bu
nele relații existente între 
România și R. F. Germania, in
tre parlamentele celor două țări, 
și s-a subliniat necesitatea 
parlamentarii să acționeze 
continuare pentru întărirea 
diversificarea colaborării și
operării pe multiple planuri 
dintre cele două țări.

★

în cursul aceleiași zile,
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit delega
ția de deputați ai Bundestagu- 
Afl Republicii Federale Germa
nia, membri ai Comitetului pen
tru colaborarea europeană și in
ternațională.

Abordîndu-se aspecte ale rela
țiilor economice dintre cele două 
țări în cursul întrevederii a 
fost exprimat interesul comun 
pentru inițierea de noi acțiuni 
menite să contribuie la dezvol
tarea și diversificarea colaboră
rii și cooperării dintre Româ
nia și R. F. Germania.

★

La primiri a asistat ambasa
dorul R. F. Germania la Bucu
rești, Erwin Wickert.

★

In aceeași zi, Biroul Marii 
Adunări Naționale a oferit un 
dejun în onoarea delegației de 
deputați ai Bundestagului 
Germania.

★

După-amiază, delegația 
deputați ai Bundestagului 
publicii Federale Germania, 
membri ai Comitetului pentru 
colaborarea europeană și inter
națională, condusă de Erwin 
Lange, deputat al P.S.D.G., pre
ședintele Comitetului, a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de membri ai Grupului parla
mentar român pentru prietenie 
și cooperare în Europa și ai 
Grupului parlamentar de prie
tenie România-R.F.G., de de
putați.

A fost prezent Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București.

R.F.

de 
Re-

■<»

PRIMIRE
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovescu, a primit, 
vineri, pe B. R. Devarajan, re
prezentantul P.N.U.D. la Bucu
rești. Cu această ocazie a fost 
înmînat un mesaj de mulțu
mire, din partea directorului 
general al P.N.U.D., R. Peterson, 
pentru contribuția țării noastre 
la acțiunile de asistență 
nia P.N.U.D.

De asemenea, au fost 
date probleme legate de 
rea cooperării dintre țara 
tră și P.N.U.D.

RECEPȚIE

pe li-

abor- 
lărgi- 
noas-

națio-Cu prilejul sărbătorii 
nale a Republicii Zair, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Bokingi Embeyolo. a oferit, vi
neri scara, o recepție.

Au participat George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Octavian Groza, minis
tru secretar de stat. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general-colo
nel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
reprezentanți ai Grupului ro
mân din Uniunea Interparla
mentară, alte persoane oficiale.

CONFERINȚĂ

DE PRESA
Cu prilejul celei de-a 50-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Mongole, la am
basada acestei țări din Bucu
rești a avut loc, vineri la a- 
miază, o conferință de presă. 
Cu acest prilej ambasadorul 
Biambyn Niamma a trecut în 
revistă principalele realizări 
obținute de poporul mongol, sub 
conducerea P.P.R.M. în dezvol
tarea industriei și agriculturii, 
a învățămîntului, științei și cul
turii, in îmbunătățirea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

PROTOCOL

TELEGRAMĂ
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan. a 
transmis o telegramă de felici
tare domnului Dah Ould Sidi 
Halba, cu ocazia alegerii sale în 
funcția de președinte al Adună
rii Naționale a Mauritaniei.

La 22 noiembrie a fost sem
nat, la Ministerul Afacerilor 
Externe, Programul de schim
buri culturale și științifice din
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Democrate Vietnam pe 
anii 1974 — 1975. Documentul 
stipulează dezvoltarea schimbu
rilor de cadre didactice, stu- 
denți și materiale documentare 
din domeniul învățămintului, 
vizite reciproce de oameni de 
artă, schimburi de cărți, organi
zarea de gale de filme și alte 
acțiuni culturale, lărgirea co
operării î,n domeniile presei, 
radioteleviziunii, sănătății etc.

Din partea guvernului român 
programul a fost semnat de Va- 
sile Gliga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar din 
partea Guvernului R.D. Vietnam 
de Nguyen Thanh Ha, ambasa
dorul acestei țări la București, 
care au rostit cu acest prilej 
scurte alocuțiuni. La festivita
tea semnării au luat parte Tra
ian Pop, adjunct al ministru
lui educației și învățămîn
tului, funcționari superiori 
din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Minis
terul Afacerilor Externe, re
prezentanți ai conducerii Uniu
nii Ziariștilor, precum și mem
bri ai Ambasadei R. D. Vietnam 
la București.

CRONICA FESTIVITATE

U.T.C
Vineri a părăsit Capitala, 

îndreptindu-se spre patrie, 
delegația Ligii Tineretului 
Comunist din Canada, con
dusă de Elizabeth Hill, se
cretar general al Ligii, care, 
la invitația U.T.C., a făcut o 
vizită în țara noastră.

★
în aceeași zi, a părăsit 

Capitala delegația Ligii Ti
neretului „Awarni" din Ban
gladesh, condusă de Seyert 
Rezaur Rahman, membru al 
Prezidiului Ligii, care ne-a 
vizitat invitația
U.T.C.

In cadrul unei festivități care 
a avut loc, vineri dimineață, 
Ambasada Republicii Cuba a 
donat Universității București 
peste 700 de volume — lucrări 
social-politice, de beletristică și 
artă, tratate de medicină, eco
nomie politică, agricultură — 
editate în țara prietenă. In alo
cuțiunile rostite cu acest prilej, 
conf. dr. Zorin Zamfir, prorec
tor al Universității, și Elio 
Martinez, secretar al ambasadei, 
au relevat importanța bunelor 
relații culturale statornicite în
tre cele două țări in cadrul 
dezvoltării continue a raportu- 
rilor de colaborare și coopera
re pe multiple planuri dintre 
România și Cuba.

Sosirea unor delegații care vor 
participa la lucrările

celui de-al XI
In fcursul zilei de vineri au 

sosit în Capitală pentru a parti
cipa la lucrările celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român :

Delegația Partidului Comu
nist din Ecuador, condusă de 
Pedro Antonio Saad, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului Baas 
Arab Socialist, condusă de 
Mohamed Jaber Bajbouj, secre
tar general adjunct al Coman
damentului Regional din Siria, 
membru al Comandamentului 
Național al Partidului Baas Arab 
Socialist ;

Delegația Partidului Socialist 
Progresist din Liban, condusă 
de Selim Cozan, secretar gene
ral al partidului ;

.Delegația Partidului Socialist 
din Uruguay, condusă de Ramon 
Martinez, secretar general al 
partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Uruguay, condusă de 
Ennrique Rodriguez, membru al

lea Congres al partidului
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al partidului ;

Delegația Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO), 
condusă 
Santos, 
FRELIMO ;

Delegația Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), condusă de Pascal 
Luvualu, membru al Comitetu
lui Director al M.P.L.A. ;

Delegația Partidului Comunist 
Paraguayan, condusă de Pedro 
Vasquez, membru in Comisia 
Politică și al Secretariatului Co
mitetului Central al partidului ;

Delegația Mișcării Naționale 
pentru Revoluția Socială și Cul
turală din Ciad, condusă de 
Mohamed Djarma, membru 
ai Comitetului Executiv ai 
M.N.R.S.C., primarul orașului 
Ndjamena ;

Delegația Mișcării Populare a 
Revoluției din Zair, condusă de 
Kithima bin Ramazani, membru 
al Biroului Politic al M.P.R. :

Delegația Partidului Unității 
și Progresului Național din Bu-

de Marcelino 
vicepreședinte

Dos 
al

rundi, condusă de Makekwe 
■Wilson, membru al C.C. al 
UPRONA ;

Delegația Mișcării pentru Evo
luția socială din Africa Neagră 
(MESAN), condusă de Franțois 
Otina, secretar de stat (Africa 
Centrală) :

Delegația Partidului Popular 
(TUDEH) din Iran, condusă de 
Kamaran Gewansir, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
partidului ;

Delegația Frontului Patriotic 
Laoțian. condusă de Saly 
Vongkhamsao, membru al Comi
tetului Central al Frontului Pa
triotic Laoțian ;

Reprezentantul Partidului Co
munist din Honduras, Mario 
Sosa Navarro, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidu
lui ;

Reprezentantul Partidului Pro
gresist Popular din Guyana, 
Janet Jagan, membru al Direc
țiunii, secretar al partidului ;

Delegația revistei „Probleme 
ale Păcii și Socialismului".
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FRAȚII JDERI: Scala (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Luceafărul (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

STRĂZILE AU AMINTIRI: 
București (orele 9; 11,15; 14; 16,30; 
19).

„Z“ : Festival (orele 9.30;
17.45; 20,30); Gloria (orele 
12,15; 15; 17,45; 20,30).

ZIDURI VECHI : Capitol . 
9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20).

CU MÎINILE CURATE : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) .

ULTIMELE LOR CUVINTE : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TATAL RISIPITOR : Favorit fo
tele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9,30; 11.30;
13,30; 15,45; 18; 20).

CAPCANA : Victoria (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

AGENTUL STRANIU : Melodia 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11.15: 13.30; 
16; 18,15; 20.30).

CERUL ÎNCEPE LA
III: Lumina 
17; 19,30).

AMINTIRI
Doina (orele 
gram 
9,45; 17.

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

(orele

ETAJUL
(orele 9,30; 12; 14,15;

DIN COPILĂRIE I 
11; 13; 15; 19,30), pro- 

pentru copii la orele

A XXX-a aniversare a 
de sub jugul

eliberării Albaniei

ADUNAREA FESTIVĂ

DIN CAPITALĂ

CIPRIAN PORUMBESCU: Patria 
(orele 9; 12,15; 15,30; 19); Fero
viar (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TORINO NEGRU : Grlvița (oreie 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

JOE HIL : Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

ANCHETA LA MARIENBAD ; 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

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

IARNĂ FIERBINTE ; Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂSUNĂ VALEA : Unirea 
le 16; 18; 20).

ALO, SALVAREA ! : Lira 
15,15; 17,45; 20,15).

PROPRIETARII : Drumul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA ; Ferentari 
15,30; 18; 20,15),

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN ; Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Pacea (orele 15,30; 19).

CEAȚA : Crîngași (orele
18.15) .

BARIERA : Floreasca (orele 
15.30: 18: 20,15).

EXPLOZIA : Viitorul (orele 15,30; 
18;20).

TREI SCRISORI SECRETE : Mo
șilor (orele 16; 18; 20).

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚA : Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

COMOARA DIN VADUL VECHI : 
Munca (orele 16; 18; 20).

VIFORNIȚA : 
15.30; 18; 20,16).

PORȚILE ALBASTRE

Vitan

Rahova

(ore-

(orele

Sării

(orele

16;

ORAȘULUI : Flacăra (orele 15,30; 
18; 20).

SECRETUL CIFRULUI : Arta (o- 
rele 15.30; 17,45; 20).

PĂDUREA PIERDUTA s 
(orele 15,30; 18; 20).

UN COMISAR ACUZA i
(orele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA : Progresul (orele 16; 
18; 20).

DACII : Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20.15).

LA PATRU PAȘI DE INFINIT: 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FACEREA LUMII : Miorița (Ore
le 10: 12,30; 15; 17,30; 20).
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Opera Română: ION VODĂ CEL 
CUMPLIT — ora 19; Teatrul de 
Operetă: RASPINTIA — ora 19,30; 
Teatrul ” " ' — • • "
ZODIA . rtimoijui — ora 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu .
SINGURA SEARĂ - 
(Sala Studio): NOILE _. 
TE ALE TIN ARULUI „W 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio); ȘOC LA MEZANIN — ora 
19: Teatrul Mic: VIAȚA E CA UN 
VAGON? — ora 19.30; Teatrul de 
Comedie: O NOAPTE FURTU
NOASĂ — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești; COPACII MOR IN PICIOA
RE — ora 19,30: Teatrul Evreiesc 
de Stat: NUNTA DE ARGINT — 
ora 19,30; Teatrul „Ion VaSl- 
lescu" : SICILIANA — ora 10 ; 
DUDUL LUI TRAIAN — ora 19,30.

Național 
TAURULUI

(Sala Mare): 
— ora 19,30;

Măgureanu): INTR-o 
ora 19.30; 

SUFERIN- 
— ora

Vineri după-amiază a avut 
loc, în Capitală, adunarea festi
vă organizată de Consiliul Na
țional al Frontului Unității So
cialiste și Comitetul municipal 
București al P.C.R. cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Albaniei de sub jugul 
fascist.

Au litat parte tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., viceprim-ministru 
guvernului, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ștefan Pavel, secretar 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, loan Botar, 
secretar general al I.R.R.C.S., 
oameni ai muncii din Capitală.

Au participat, de asemenea, 
Nikolla Profi, ambasadorul Re
publicii Populare Albania la 
București, și membri ai amba
sadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S.

Despre 
mentului 
Ștefan 
U.G.S.R.

Victoria cucerită la 29 noiem
brie 1944 de poporul albanez, 
sub conducerea comuniștilor, 
împotriva ocupanților fasciști — 
a spus vorbitorul — a consti
tuit o încununare 
sale pline de 
purtate de-a lungul vremurilor^ 
împotriva cotropitorilor străini, 
a feudalilor și burgheziei autoh
tone și a consfințit împlinirea 
celor mai înalte aspirații de e- 
liberare națională și socială ale 
acestui viteaz popor. ' Elibe
rarea de sub dominația fascistă 
a deschis în fața poporului al
banez o cale nouă, radical 
deosebită de trecut, calea unor 
profunde prefaceri revoluționare 
în domeniile social, economic și 
politic, a făuririi societății so
cialiste.

Sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania, în frunte 
cu tovarășul Enver Hodja, s-a 
asigurat statornicirea și conso
lidarea puterii populare, lichi
darea claselor exploatatoare, 
schimbarea înfățișării orașelor 
și satelor țării, progresul conti
nuu în domeniul ' economic și 
cultural.

Evocînd apoi schimbările 
înnoitoare petrecute in viața 
socială a Albaniei, vorbitorul a 
spus : Politica de industrializare 
socialistă, promovată consecvent 
în anii de după eliberare, a 
permis obținerea, an de an, 
a unor succese de seamă, ma
terializate in apariția și dezvol
tarea a noi ramuri industriale, 
a unui șir de combinate, fa
brici, termocentrale, șantiere, 
mine, care au contribuit la dez
voltarea in ritm susținut a în
tregii economii naționale, în ve
derea transformării Albaniei 
dintr-o țară agrară înapoiată în- 
tr-o țară industrial-agricolă. 
Importante înfăptuiri au avut 
loc în viața satului albanez, în 
domeniile educației, culturii, 
ocrotirii sociale, înfăptuiri care 
permit ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spi
ritual al poporului.

Animat de calde sentimente 
de stimă, solidaritate și priete
nie tradițională — a continuat 
vorbitorul — poporul român uri 
mărește cu deosebit interes și se 
bucură din inimă de realizările 
dobîndite de oamenii muncii din 
Albania pe calea progresului 
economic și cultural, pe calea 
construirii socialismului în pa
tria sa. Urăm poporului albanez 
succes deplin în înfăptuirea pro
gramului trasat de cel de-al VI- 
lea Congres al Partidului Mun
cii. ale cărui sarcini privind dez
voltarea bâzei tehnico-materiale 
și valorificarea superioară a re
zervelor materiale și umane ale 
țării dau un nou avînt activită
ții de edificare socialistă.

Roferindu-se apoi la relațiile 
tradiționale de veche și trainică 
prietenie, dintre poporul român

al 
al

semnificația eveni- 
aniversat a vorbit 

Pavel, secretar al

a luptei 
sacrificii,

și poporul albanez, de stimă re
ciprocă și colaborare rodnică Ci
mentate in lupta pentru liberta
te și independență națională, 
vorbitorul a arătat :

Legăturile de prietenie româ- 
no-albaneze au fost ridicate pe 
o treaptă nouă și au căpătat un 
conținut calitativ superior în 
condițiile noi ale socialismului 
victorios în cele două țări. în
tre România și Albania s-au 
statornicit relații frățești, care 
se întemeiază pe comunitatea de 
orinduire socială, pe stimă și 
prețuire reciprocă, colaborare și 
întrajutorare frățească, urmă
rirea țelurilor comune in con
struirea socialismului și comu
nismului, în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolon ialismului.

Sentimentele de prietenie și 
solidaritate frățească care leagă 
cele două popoare și partide, 
cele două țări socialiste au fost 
subliniate 
secretarul 
Comunist 
Republicii 
tovarășul 
care arăta :

„Partidul Comunist Român, 
guvernul țării noastre, întregul 
popor se bucură în mod sincer 
de rezultatele remarcabile pe 
care oamenii muncii din Alba
nia le-au obținut, sub condu
cerea Partidului Muncii din Al
bania, în dezvoltarea economi
că, socială și culturală a țării, în 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Sîntem încredințați că poporul 
albanez prieten, strîns unit în 
jurul partidului, va obține noi 
și importante victorii în con
strucția socialistă a țării, în apă
rarea cuceririlor sale revoluțio
nare, a independenței și suve
ranității naționale".

Vorbitorul a făcut apoi o tre
cere în revistă a marilor succese 
obținute de poporul român în 
cei 30 de ani care au trecut de 
la eliberarea patriei de sub do
minația fascistă, al transformă
rilor uriașe petrecute în viața 
țării noastre.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că în viața partidului nos
tru are loc un eveniment isto
ric — Congresul al XI-lea — 
care va marca un moment nou 
pe calea înfăptuirii politicii de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Hotărîrea exprimată de comu
niștii români, de întregul nostru 
popor ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la apro
piatul Congres în funcția de se
cretar general al partidului con
stituie mărturia cea mai grăi
toare a dragostei, stimei și pre
țuirii de care se bucură cel mai 
iubit fiu al poporului, această 
realegere reprezentînd o garan
ție a continuării neabătute a li
niei politice interne și externe 
a Partidului Comunist Român.

România, ca țară socialistă — 
a arătat apoi vorbitorul, va mi
lita cu hotărîre și în viitor pen
tru afirmarea tot mai puternică 
în lumea contemporană a voinței 
popoarelor de a trăi libere și su
verane, de a se dezvolta inde
pendent și de a promova rapor
turi bazate pe respectarea prin
cipiilor egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și respectului reciproc.

în încheiere, el a spus : Folo
sind acest prilej, transmitem în
tregului popor albanez cele mai 
calde felicitări pentru marile 
victorii obținute pe calea înflo
ririi patriei sale în cei 30 de ani 
glorioși de la eliberare și adre
săm urările noastre cele mai 
bune de noi și tot mai mari suc
cese în opera de dezvoltare mul
tilaterală a Albaniei populare, 
în lupta pentru triumful socia
lismului și păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul Nikolla 
Profi, ambasadorul Albaniei la 
București, care a spus : In zilele 
de 28 și 29 noiembrie, intr-un 
mare entuziasm, întregul nostru 
popor sărbătorește cu legitimă 
mindrie cele două aniversări 
mărețe ale istoriei noastre glo
rioase : 62 de ani de la procla
marea independenței naționale

în mod elocvent de 
general al Partidului 
Român, președintele 

Socialiste România, 
Nicolae CeauȘescu,

marxist-leniniste 
un popor mic 
o cauză justă, 
de o avangar- 
este în stare, 
principal pe 

să cucerească

Cosmos (orele

vin Oi 1

Conservatorul de muzică „G. Enescu" din lași Conservatorul
de muzică

ANUNȚĂ „G. Enescu" lași

scoaterea la concurs a următoarelor posturi: ANUNȚA
Facultatea de muzică

Catedra I — Pedagogie și Compoziție muzicală
— 1 post lector, disciplinele Armonie și Elemente de armoniei 

poziția 12 din statul de funcțiuni.

Catedra a II-a Plan —. instrumente de suflat
— I post conferențiar, disciplina Pian principal poziția 3 din 

statul de funcțiuni.
— 1 post lector la disciplina Trompetă, poziția 12 din statul 

de funcțiuni.

Catedra a IlI-a — Instrumente de coarde — formații instrumen
tale — canto

— 1 post conferențiar, disciplinele Vioară principal, Vioară 
specialitate secundară și Vioară instrument la alegere, poziția 
nr. 17 din statul de funcțiuni.

— 1 post asistent, disciplinele Vioară principal și Vioară spe
cialitate secundară și Violă instrument la alegere, poziția 21 din 
statul de funcțiuni.

— 1 post asistent, disciplinele Vioară principal și Vioară spe
cialitate secundară, poziția 19 din statul de funcțiuni.

scoaterea la concurs
a următoarelor

posturi:

O RECOMANDARE 
PENTRU CEI CE 
DORESC SĂ FIE 

BINE INFORMAȚI 
Abonați-vă din timp 
prin oficiile P.T.T.R., 
factorii poștali și difu- 

zorii de presă la

EXCURSII DE SEZON

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

dis- 
și 

nr.

vor 
rec- 
din

Candidați! la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Conservatorului din Iași, Str. Cuza Vodă nr. 41, cererea de 
înscriere, împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România 
publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, 
și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învățămîntului nr. 
84539/1969.

Termenul de depunere a actelor este de 30 de zile de la data 
publicării acestui anunț în Buletinul Oficial pentru posturile de 
lector și conferențiar și de 15 zile pentru posturile de asistenți.

Concursul va avea loc la Conservatorul de muzică „George 
Enescu" din Iași, la o lună de la expirarea termenului de înscrie
re pentru posturile de lector șl conferențiar și 15 zile de la ex
pirarea termenului de înscriere pentru posturile de asistenți.

Informații suplimentare privind condițiile de Înscriere Ia con
curs se pot obține la secretariatul rectoratului, telefon 11237.

Facultatea de muzică
Catedra a Il-a, Pian și in

strumente de suflat
— Un post de asistent, 

ciplinele ,.Pian principal" 
..Acompaniament", poziția 
15 din statul de funcțiuni.

Candidați! la concurs 
depune la' secretariatul 
toratului Conservatorului
Iași, str. Cuza Vodă nr. 41, ce
rerea de înscriere la concurs, 
împreună cu actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statu
tul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul Oficial 
Partea I, nr. 33 din 15 III 1969 și 
de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invătămîntului nr. 
84539/69.

Termenul de depunere a ac
telor este de 15 zile de la data 
publicării acestui anunț in Bu
letinul Oficial. Concursul va 
avea loc In 15 zile de la expi
rarea termenului de înscriere.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de participare 
la concurs se pot obține la se
cretariatul rectoratului Con
servatorului, telefon 11237.

Transportul se face cu

ZIARE Șl REVISTE 
PE ANUL 1975

Consultați catalogul 
presei editate în Re

publica Socialistă 
România

în luna noiembrie, OFI-

CULE JUDEȚENE DE TU-

RISM din întreaga țară o-

feră un bogat și variat pro-

gram de excursii în cele mai

pitorești zone turistice din

țară

ULTIMA
ZI LA

PRONOSPORT

autocare confortabile, la tarife reduse, iar cazarea și masa 
sînt asigurate în cele mai moderne unități hoteliere și de alimentație publică de pe traseu. 

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează excursii de scurtă durată, la 

sfîrșit de săptămînă, în stațiunile balneoclimaterice, precum și excursii documentare, tematice 

sau profesionale pentru solicitanții din instituții, întreprinderi, școli, facultăți etc.

înscrieri la sediile OFICIILOR JUDEȚENEDE TURISM și agențiile lor din țară și la filia

lele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.
PUBUTURISM

■

și 30 de ani de la eliberarea pa
triei de sub jugul fascist și vic
toria revoluției populare.

Proclamarea independenței, la 
data de 28 noiembrie 1912, a 
constituit cea mai mare victorie 
a poporului nostru condus de 
legendarul erou național Ghergh 
Castrioti-Skenderbeu. Victoria 
obținută in 1912 nu a în
semnat sfîrșitul suferințelor și 
strădaniilor poporului nostru. 
De atunci și pînă la 29 noiem
brie 1944, ziua eliberării Alba
niei, poporului nostru i-au tre
buit 32 de ani de luptă neîn
treruptă împotriva dușmanilor 
interni și externi, împotriva 
foametei, ignoranței Evului Me
diu. împotriva monarhiei, a fas
ciștilor italo-germani, pentru e- 
liberarea națională.

întemeierea Partidului Comu
nist Albanez, astăzi Partidul 
Muncii din Albania, la 8 noiem
brie 1941, a însemnat cotitura 
cea mai importantă în istoria 
poporului albanez. De acum 
înainte, el va avea forța lui con
ducătoare, ieșită din sînul po
porului muncitor și legată de el, 
va avea comandamentul lui con
ducător de luptă, călăuzit de 
teoria revoluționară a marxism- 
leninismului, cu obiective cla
re, cu o linie politică, o stra
tegie și o tactică înaintate.

Partidul Comunist Albanez, a 
arătat vorbitorul, organizat și 
condus cu înțelepciune și cu 
clarviziune de conducătorul 
partidului și poporului nostru, 
tovarășul Enver Hodja, a rea
lizat unirea politică a poporului 
în frontul antifascist pentru eli
berarea națională, a organizat 
armata de eliberare, care, la 29 
noiembrie 1944, a eliberat în în
tregime patria noastră trecută 
prin multe suferințe, dar nicio
dată îngenunchiată.

Lupta noastră de eliberare 
națională este o confirmare cla
sică a tezei
potrivit căreia și 
care luptă pentru 
dacă este condus 
dă revoluționară, 
sprijinindu-se în 
forțele proprii,
deplina victorie asupra dușma
nilor. oricit de puternici și da 
mari ar fi ei.

Referindu-se apoi la succese
le obținute în cei 30 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării 
și instaurarea puterii populare, 
vorbitorpl a arătat că sub con
ducerea Partidului Muncii, Al
bania s-a transformat, dintr-o 
țară agrară înapoiată, într-o ța
ră socialistă agrar-industrială, 
care se întărește și se dezvoltă 
din ce în ce mai mult. Ea dis
pune de o industrie modernă, 
care se caracterizează prin rit
muri înalte de dezvoltare, o a- 
gricultură socialistă în întregime 
colectivizată. Invățămîntul, cul
tura, știința și tehnica, artele și 
literatura aparțin maselor largi 
muncitoare și se dezvoltă fără 
întrerupere în Albania nouă so
cialistă.

Sarcinile acestor patru ani ai 
cincinalului 1971—1975, a conti
nuat vorbitorul, s-au realizat cu 
succes. Acum. în țara noastră se 
lucrează pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor anului 1975 
și pentru elaborarea și realiza
rea 
lea 
nai 
rea 
rii 
noi 
succese și mai mari.

După ce s-a referit la politica 
externă a Albaniei socialiste, 
vorbitorul a spus : Albania, ca 
întotdeauna, va sta cu hotărîre 
alături de popoarele și statele 
suverane care luptă pentru 
apărarea drepturilor lor și va 
sprijini luptele revoluționare și 
de eliberare națională oriunde 
în lume.

Vorbind despre relațiile din
tre România și Albania, el a 
citat cuvintele rostite de 
varășul Mehmet Shehu, 
ședințele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Al
bania, la 29 octombrie, la 
Marea Adunare Populară: „Gu
vernul nostru este pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre R.P. Albania și Republi
ca Socialistă România în do
meniile de interes reciproc, în 
interesul întăririi prieteniei în
tre popoarele albanez și ro
mân".

Ambasadorul R.P. Albania a 
elogiat succesele obținute de 
poporul nostru în dezvoltarea 
multilaterală a României.

Toate aceste succese, a spus 
el, au fost obținute, prin munca 
susținută a poporului român, 
condus de partidul său comu
nist, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Poporul albanez este legat de 
poporul român printr-o priete
nie seculară, care s-a întărit și 
mai mult, atunci cind ambele 
popoare au devenit stăpîne pe 
propria lor soartă. Poporul al
banez se bucură nespus de 
mult de realizările pe care le-a 
obținut poporul român și-l 
urează din inimă noi succese 
în opera construirii socialismu
lui. îmi exprim convingerea că 
prietenia tradițională și colabo
rarea frățească, dintre popoarele 
și țările noastre — a încheiat 
vorbitorul — se vor întări mai 
departe, spre binele lor comun 
și al socialismului.

★
Cu prilejul celei de-ă 30-a 

aniversări a eliberării Albaniei, 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste a organizat, luni sea
ra, un spectacol de gală cu fil
mul „Drumuri albe".

Au' participat loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., Pavel Ștefan, secre
tar al U.G.S.R., Mihail Ghel- 
megeanu, președintele Comite
tului român pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă 
popoarele din Balcani, 
zentanți ai Ministerului 
rilor Externe, oameni de 
și artă.

Erau prezenți Nikolla ____ ,
ambasadorul Albaniei la Bucu
rești, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

sarcinilor celui de-al șase- 
plan cincinal. Planul cinci- 
1976—1980 pentru dezvolta* 
economică și culturală a ță- 
deschide poporului nostru 
perspective și îi va asigura

to- 
pre-

între 
repre- 
Aface- 
cultură

Profi,
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Manifestări
consacrate celui 

de-al Xl-lea Congres 
al P.C.R.

în cadrul acțiunilor organiza
te peste hotare in cinstea celui 
de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, la Bi
blioteca Română din ROMA a 
avut loc o manifestare cu tema 
„Istoria poporului român în 
lumina cercetărilor actuale11. 
Luînd cuvîntul, prof. Tito Fe- 
riozzi, cunoscut cercetător al 
problemelor de paleografie ro
mânească, a evidențiat inițiati
vele constructive ale României 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și înțelegerii 
între popoare, activitatea deose
bită desfășurată in această di
recție de președintele Nicclae 
Ceaușescu.

Cu același prilej, a fost inau
gurată o expoziție de cărți, în 
cadrul căreia sint prezentate, la 
loc de cinste, cele patru vo
lume de „Scrieri alese11 ale pre-, 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
apărute in Editura „II Calenda- 
rio del Popolo11 din Milano și 
volumul „Ceaușescu11 al profe
sorului italian Giancarlo Elia 
Valori.

La LOUVAIN (BELGIA) a 
avut loc o manifestare în ca

O. N. U.

încheierea dezbaterilor asupra 
problemei palestiniene

în plenul Adunării Generale s-au încheiat, vineri, dezbaterile 
asupra problemei palestiniene, urmind a se trece la analizarea 
și votarea a două proiecte de rezoluție vizind recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la autodeterminare și indepen
dență și, respectiv, admiterea reprezentanților Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei ca observatori Ia Națiunile Unite.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul Indone
ziei, Chaidir Anwar Sâni, s-a 
pronunțat pentru retragerea 
trupelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate prin forță 
și recunoașterea dreptului po
porului palestinian de a-și for
ma un stat propriu, apreciind 
că acestea sint condițiile esen
țiale ale edificării păcii în O- 
rierttul Apropiat.

G. G. Sevei, ministrul afaceri
lor externe al Ucrainei, a de
clarat că primul pas spre solu
ționarea problemei Orientului 
Apropiat, inclusiv a celei pales
tiniene, il constituie reluarea 
Conferinței de pace de la Ge
neva. Negocierile trebuie să ga
ranteze securitatea și indepen
dența tuturor statelor din re
giune, a dreptului poporului pa
lestinian de a-și crea un stat 
propriu.

Primire la

Erich Honecker

Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a primit, vi
neri, pe șefii delegațiilor care au 
participat la ședința ordinară a 
Consiliului militar al Forțelor 
armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via. Printre aceștia s-a aflat și 
șeful delegației române, general
colonel Marin Nicoiescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. 

• CHEMAT 1N JUDECATĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA 
SISTEMATICĂ A LEGILOR CIRCULAȚIEI William Pride 
din Memphis (S.U.A.) protestează pe bună dreptate. Victimă 
a unei erori, el este în același timp și păgubaș : mașina i-a 
fost furată iarna trecută. Ea a fost descoperită în șase rîn- 
duri de către poliție. Polițiștii, în' loc să prindă hoțul, au adre
sat de fiecare dată proprietarului automobilului somații de 
plată a amenzilor pentru... parcare în loc interzis. Refuzind 
în mod legitim să achite „contravențiile", Pride va trebui 
acum să compară și în fața tribunaluluiI • UN FRAGMENT 
DE ȚESUT CEREBRAL recoltat la Liege a ajuns în numai 
10 ore la New York, unde urma să fie supus unei analize 
biochimice speciale. Pentru a ajunge intactă la Corneli Me
dical Institute, prețioasa mostră organică a fost plasată într-un 
termos special, înconjurat de zăpadă carbonică, în care a fost 
menținută temperățura de —30 grade. • CA SA NU MAI 
PLĂTEASCĂ IMPOZITE, un fermier englez, pe nume Victor 
Craven-Hodgson, și-a proclamat proprietatea sa de aproxima
tiv 100 hectare... „stat independent", — numind-o „Imperiul 
Graystone și Horves". Ca să dea acestei decizii o aparență 
de legalitate, el l-a înștiințat pe primul ministru britanic de 
hotărîrea sa și a cerut... O.N.U. să admită noul stat printre 
membrii săi. Cum era de așteptat, nici primul ministru, nici 
O.N.U. n-au răspuns unei asemenea propuneri. Dimpotrivă, 
inspectorul fiscal a declarat că recalcitrantul fermier va tre
bui, oricum, să-și plătească neîntîrziat impozitele. • UN VO
LUM DIN EDIȚIA PRINCEPS a poemului „Tamerlan" de 
Edgar Allan Poe a fost vîndut în cursul unei licitații cu 
123 000 dolari, sumă considerată record pentru o operă lite
rară. In 1868 lucrarea costase... 15 cenți. In cadrul aceleiași 
licitații un exemplar din prima ediție a romanului „Moby 
Dick" de Herman Melville, apărut in 1851 cu titlul „Balena", 
a fost vînclut pentru 17 000 de dolari. • 1N POFIDA BUNĂ
VOINȚEI UNUI PILOT AMATOR, un avion s-a prăbușit în 
Columbia. Bilanțul: 5 morți. Aventura trăită de pasagerii 
unui „Cessna" s-a încheiat tragic. Pilotul micului bimotor 
fiind lovit de o sincopă, unul dintre cei patru pasageri i-a 
luat locul, deși nu mai pilotase niciodată în viața sa. Urmind 
instrucțiunile turnului de control de pe aeroportul din Bogota 
și sfătuit de pilotul unui avion comercial ce zbura în apro
piere, pilotul amator a reușit să aducă avionul în raza de ob
servație a aeroportului din Bogota. Din păcate, ploaia, norii 
și apropierea nopții au provocat prăbușirea aparatului în îm
prejurimile aeroportului. • 1N CINCI DISTRICTE POȘTALE 
din Statele Unite se vor pune în vînzare, experimental, înce- 
pînd din noiembrie, mărci poștale pentru lipirea cărora, 
nu se va mai recurge la procedeul clasic. Datorită substanței 
adezive, sensibilă la presiune, cu care sint prevăzute, noile 
mărci se vor lipi printr-o simplă apăsare.

drul căreia a luat cuvîntul 
scriitorul de origine română 
Mjhai Steriade, directorul Cen
trului cultural român de la 
Universitatea Louvain — la 
Neuve. Expunerea, ilustrată de 
imagini, a cuprins o amplă pre
zentare a vieții, operei și perso
nalității președintelui Nicolae 
Cgaușescu. Vorbitorul a reliefat 
activitatea laborioasă desfășu
rată de șeful statului român in 
domeniul relațiilor internațio
nale, pentru statornicirea în 
Europa și în lume a unui climat 
de pace și securitate, de trai
nică înțelegere între popoare.

La Ambasada română din BU
DAPESTA a avut loc, vineri, o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta, a vorbit 
despre succesele obținute de po
porul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român,

în cadrul ma 'testărilor orga
nizate in Marea Britanie, la 
„Royal Festival Hali11 din LON
DRA a avut loc un concert sus
ținut de Orchestra Filarmonicii 
„George Enescu", sub bagheta 
dirijorului Mihai Brediceanu și 
avindu-1 ca solist pe Ion Voicu.

Ministrul afacerilor externe 
al Canadei, Allan MacEachen, 
a subliniat că aspirațiile po
porului palestinian de a-și for
ma un stat al său trebuie să 
fie rezultatul unui acord înche
iat între părțile direct intere
sate și în nici un caz nu tre
buie să rezulte din desființarea 
vreunui stat din regiune.

Reprezentantul Bulgariei, 
Grozev, arătind că majoritatea 
covirșitoare a statelor membre 
ale O.N.U. recunosc complexita
tea situației din Orientul Apro
piat și cheamă la rezolvarea a- 
cesteia prin regocieri, a subliniat 
rolul ce revine O.N.U. in faci
litarea găsirii căii spre o pace 
justă și durabilă in zonă.

Alfred Bellizzi, ambasadorul 
Maltei, a menționat că Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei trebuie recunoscută de 
Israel, ca, de altfel, și dreptul 
său de a reprezenta poporul 
palestinian și, ca atare, de a lua 
parte la tratativele care privesc 
Situația din Orientul Apropiat și 
soarta popoarelor din zonă.

Ambasadorul Suediei, Olof 
Rydbeck, a evocat aceeași idee 
„subliniind că existența Israelu
lui este o realitate. De aseme
nea, poporul palestinian are 
drepturi naționale legitime, în
tre care dreptul la autodetermi
nare și Ia identitate politică.

Reprezentantul Mexicului, A. 
G. Robledo, a declarat că pentru 
ca Adunarea Generală să facă 
față responsabilităților sale în 
această problemă și pentru gă
sirea soluțiilor de pace în Orien
tul Apropiat, părțile interesate 
trebuie să recunoască necesita
tea negocierilor și a stabilirii de 
contacte, iar soluția la care se 
va ajunge să țină seamă, în mo
dul cel mai strict, de realitățile 
din zonă.

Roma: formula bicoloră
Aldo Moro formează 

cel de al patrulea ca
binet al său reușind 
să pună astfel capăt 
celei mai lungi peri
oade de criză guver
namentală (49 zile) 
din istoria postbelică 
a Italiei.

P
înă în prezent 
țara a fost con
dusă de opt gu
verne cvadri- 
partite (din de- 
mocrat-creștini, 
social-democrați, socialiști 

și republicani), de trei gu
verne democrat-creștine, 
două guverne tripartite (din 
demoerat-creștini, socialiști 
și social-democrați), trei bi
partite și șirul lor continuă 
pînă la formula găsită zile
le acestea de Moro. Numai 
că nici ea nu este nouă : gu
vern bicolor format din de- 
mocrat-creștini și republi
cani a mai existat anterior 
între 1951 și 1953, condus de 
Alcide de Gasperi (pe atunci 
Moro, 35 ani. era subsecre
tar de stat). Cu cele 712 zile 
ale sale, primul cabinet al 
democrat-creștinilor și re
publicanilor stabilea un re
cord de longevitate care n-a 
mai fost atins niciodată in 
următoarele două decenii. 
Orice asemănare între for
mula bipartită din anii ’50 
și cea de acum ar fi e'ro- 
nată. în condițiile vieții po
litice italiene de astăzi este 
greu de imaginat un guvern 
bipartit democrat-creștin și 
republican fără sprijinul 
partidelor social-democrat și 
socialist. A fost de altfel și 
condiția pe care a pus-o 
Moro pentru a da o garan
ție de viabilitate guvernului 
său și pentru a evita ține
rea unor alegeri anticipate. 
El a obținut in cele din ur
mă acordul separat al so- 
cial-democraților și socia
liștilor pentru programul 
său guvernamental, și-a a- 
sigurat majoritatea parla
mentară (P.C.D. are 265 
deputați, P.R.I. — 15, P.S.I. 
— 61, P.S.D. — 30 ; majori
tatea necesară este de 316), 
plasînd, astfel, guvernul bi
partit de astăzi pe orbita o- 
rientării de „centru stingă". 
Din 1962, de cînd Fanfani a

S
udul cu legile su
dului : soare de 
magneziu, plaje 
portocalii, cîmpuri 
de apă opalescent- 
cristalină, nesfîr- 
șitele orizonturi, păsări navi- 

gînd in libertatea lor, unduiri 
de briză, dulceața pămîntului 
adunată în fructe, frenezie flo
rală, miresme curgind in efluvii 
de-a lungul zării, vegetație luxu
riantă, nisip de aur, lumină de 
argint, cer de platină, oameni 
de abanos. Carevasăzică, desti
nația : soarele 1 cum o anunță 
pliantele companiei aeriene 
T.A.P. Cărăușul meu este un 
Boeing 707, care mă depune 
după 35 de minute în extremi
tatea sudică a țării, la Faro, 
capitala provinciei Algarve, Ri
viera Portugaliei.

Cade seara cu accente indigo 
și apar ca din pămint niște 
mai vechi cunoștințe : o mică 
formațiune de dansatori-țărani 
(mă mai delectase in peninsula 
Troia) îmi spun bun sosit în 
limbajul dansului, cheltuie fan
tezie și ritmuri autohtone, chiar 
acolo pe cimpul de bitum al a- 
eroportului. Răsplata muncii lor 
c o veritabilă ploaie de garoafe 
roșii, florile-cocardă care ni se 
distribuiseră in aeronavă. Un 
debut temperamental și fier
binte, cum avea să fie întregul 
meu voiaj sudic.

Provincia Algarve este pe 
de-a-ntregul maritimă, cu litoral 
de peste o sută de kilometri, 
teritoriul cel mai meridional al 
Portugaliei, situat în extremul- 
occident al Europei. Un seducă
tor amestec de caractere arabo- 
europene distinge pămîntul și 
oamenii, iși pune amprenta pe 
limbă, port, ambianțe, habitu
dini, fizionomii. Numele însuși 
al districtului provine din ara
bă : al-gharb, care înseamnă oc
cident. Un occident Ia propriu 
și la figurai, după cum se va 
vedea mai jos.

Munți împăduriți protejează 
plajele, dindu-le răcori la vre
me de caniculă : edificiile de un 
alb orbitor, cu influențe arabe, 
sporesc lumina zilei : tot timpul 
anului rid florile alb (în mig
dali), bleu-violet (în jacarandos, 
o plantă agățătoare), auriu (in 
mimoze), înmiresmind peisajul; 
verdele vieții arde la nesfirșit 
în pinii zumzăitori, in livezile 
de lămii și portocali, in sin
guraticii chiparoși, în ciufuliții 
palmieri, în somnolenții euca
lipți, care iși dezbracă pieile în 
lungi fișii. ca niște cămile. Cli
ma e subtropicală, cu 3 090 ore- 
soare pe an ; toamna ținutului 
se încheie (ziee-se) la 31 de
cembrie, și la 1 ianuarie se 
proclamă primăvara.

Lesne de înțeles de ce a fost 
atît de rîvnit acest tărîm al 
soarelui de-a lungul miilor de 
ani : de fenicieni, de celți, de 
greci, de romani, care n-au os
tenit să vină aici în lungi cara- 
vele, au aruncat ancorele în 
țărmii dantelați de la Algarve, 
au intemeiat porturi, forturi și 
vetre de civilizație. Ultimul 
mare imperiu a fost Islamul, 
din a cărui „îmbrățișare" s-a 
desprins Algarve în anul 1249. 
Numeroase vestigii atestă suc
cesivele cuceriri. caracterele 
dominante rămînînd cele im
primate de civilizațiile romane

inițiat primul guvern cva- 
driparlit, cu excepția unor 
scurte intervaluri, viața po
litică italiană a fost domi
nată de orientarea de „cen- 
tru-stinga“. Aceasta a cunos
cut, însă, anumite convul- 
siuni in ultimul timp, dato
rate pozițiilor ireconciliabile 
pină in prezent ale social- 
democraților și socialiștilor 
față de abordarea probleme
lor politice și economice care 
frămintă țara. Neînțelegerile 
dintre cei doi parteneri din 
formulele cvadripartite au 
avut repercusiuni grave : 
dislocarea guvernului Ru
mor la 3 octombrie a.c., e- 
șuarea misiunii Fanfani, a- 
dincirea și prelungirea cri
zei guvernamentale, acumu
larea problemelor nerezolva
te politice, economice și so
ciale. Privită din punctul de 
vedere al necesității rezol
vării problemelor acute eu 
care sint confruntați italie
nii, revenirea la o viață po
litică normală, formarea de 
către Aldo Moro a unui ca
binet, este salutată favora
bil.

„L’UNITA", cotidianul 
P.C.I., cea mai importantă 
forță a opoziției, sublinia 
„eșecul celor care vroiau să 
se ajungă la dizolvarea par
lamentului și crearea unei 
situații confuze". Referin- 
du-se la deplasările spre 
stingă ale electoratului ita
lian demonstrate de recen
tele alegeri municipale, a- 
celași ziar aprecia că ele 
„au oprit manevrele forțe
lor aventurii". De la guver
nul Moro se așteaptă ca el 
să deschidă un front de 
luptă împotriva inflației ga
lopante (24,5 la sută), șo
majului (peste 800 000 per
soane), deteriorării lirei (cu 
21,6 la sută în acest an), 
creșterii datoriei externe. în 
viziunea guvernului Moro 
lupta împotriva inflației și 
recesiunii ar urma să fie 
purtată cu prețul adoptării 
unor drastice măsuri de aus
teritate.

DOINA TOPOR

și arabe. Le citim în generoase
le arcade, în dulcile ,,patios", 
în cascada cu terase ale arhi
tecturii de tip maur. Nimic nu 
s-a schimbat de-a lungul timpu
lui. exodul continuă, doar că a 
îmbrăcat haina secolului : tu
rismul.

Vilamoura este perla acestui 
univers de odihnă și plăceri. 
Istoria ei se trage de la carta
ginezi, care au pus ochii pe 
acest loc și au întemeiat Carte- 
ia ; le-au urmat romanii, care 
au pus bazele unui port mili

Truda și huzurul

Pescari din Algarve

tar. Portughezii anului 1974 inau
gurează aici cel mai modern 
port de turism nautic al acestui 
timp, care duce la apogeu fai
ma stațiunii. Deși nu mai veche 
de un deceniu, este cea mai 
renumită și mai completă sta
țiune privată de pe continent. 
Situată in centrul litoralului 
sudic, Vilamoura este etapa 
ideală dintre Mediterana și A- 
tlantic, nutrind orgoliul să găz
duiască in radele sale peste 
39 009 de ambarcațiuni anual, 
să fie cel mai căutat loc de po
pas al yahturilor de plăcere 
care vagabondează în aceste 
ape. Portul și ansamblul ur
ban ee-i incumbă (120 hectare) 
s-au născut din confruntarea (și 
înfruntarea) a 21 de proiecte 
ale unui concurs internațional 
de răsunet. Cele mai îndrăz
nețe. mai seducătoare soluții 
tehnice și arhitecturale le gă
sim materializate ori sint in 
curs. Zonele rezidențiale se 
constituie din hoteluri : Holyday 
Inn, Sheraton. Saviotti, puzde
rie de vile. Stabilimentele spor
tive și de divertisment sint a- 
tracția vilegiaturiștilor : centrul

Șuvoaiele de apă 
rupseseră pragurile de 
plumb ale cerului, dînd 
parcă verdurii, blocu
rilor moderne și bule
vardelor liniare tente 
coloristice mai vii. 
Ploaia, cu adevărat e- 
cuatorială, luase cu 
asalt căldura și colbul 
ruginiu ce înveșmînta 
Kinshasa și împrejuri
mile sale. Era dimi
neața, și pe colinele 
din jur, o boare bine
venită, născută din ră
coarea palidă a nopți
lor, dar mai ales de 
aversa din ajun, mă 
înviora, făcindu-mă să 
uit zăpușeala din ziua 
precedentă.

Lăsasem în urmă ca
pitala zaireză, înscriin- 
du-ne pe panglica de 
beton asfaltat, avind 
ca punct terminus un 
cuvînt care, inițial, 
nu-mi spunea nimic 
deosebit: Maluku. Dru
mul șerpuia ușor prin
tre dealuri domoale, a- 
coperite pe alocuri cu 
uriași arbori tropicali, 
cu culturi de banani 
sau ananași. Undeva in 
stingă, uriașul fluviu, 
Zairul — al doilea în 
lume din punct de ve
dere al debitului — 
se prelingea alene că- 
rindu-și apele ciocola- 
tii spre cataracte și, 
mai departe, spre o- 
cean, După cîteva zeci 
de kilometri, abando
năm șoseaua principa
lă angajîndu-ne pe un 
drum tăiat spre albia 
fluviului. Dintr-o dată 
privirea avea să cu
prindă imaginea unui 
mare șantier. Hale în 
finisare, unele aflate 
deja în exploatare, 
schele moderne, utilaj 
și aparatură complica
tă, camioane și bene. 
Pe o firmă, prinsă pe 
una din clădirile adă
postind cîteva birouri, 
citesc: SIDERNA.

Un tînăr inginer a- 
vea să ne servească 
drept ghid. Ne aflam

• La chemarea federațiilor 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., o 
nouă manifestație antifascistă 
s-a desfășurat, vineri, în orașul 
italian Savona.

Au participat 25 de mii de 
persoane, exprimindu-și protes
tul ferm împotriva elementelor 
teroriste care au organizat in 
decurs de numai 10 zile, cinci 
atentate fasciste, soldate cu 
moartea unei persoane.

hipic (cu boxe acoperite și des
coperite, manejuri, obstacole, 
piste de concurs), terenuri 
de golf (amenajate de ce
lebrul Frank Pennink), te
nis, schi și moto nautic, 
pescuit submarin ș.a.m.d. O 
zonă arheologică (descoperită 
în 1963) reconstituie o luxoasă 
vilă romană, datind din anii 
2 900 î.e.n., în marmură și mo
zaic de ceramică în culori care 
îmbracă un „frigidarium" și un 
„delfinarium". Un dominion de 
699 hectare hrănește, în cel 

mai exact înțeles al cuvintului, 
stațiunea : 7 000 litri de lapte 
pe zi, mari cantități de carne, 
ouă, fructe (toată gama exoti
că), legume și cereale. Un Ca- 
siono completează peisajul : 
săli de teatru și cinema, echi
pate pentru festivaluri, concer
te, expoziții, un Auditorium în 
aer liber de 1 500 locuri, restau
rant, cluburi de noapte, sală de 
jocuri, piscine, grădini. Iată 
portretul acestui imperiu al oa
menilor bănoși ; l-am zugrăvit 
dintr-un impuls de ordin isto
ric, pentru că multe se vor 
schimba aici curînd-curind (ul
tima vară U-a fost ca celelalte). 
Cei ce se cuibăriseră aici pen
tru eternitate, ca într-un para
dis inexpugnabil, sint ca trăz- 
niți de evenimentele din 25 a- 
prilie al acestui an. Duhul în
noirilor răzbește pînă aici, in 
plină aristocrație a luxului : 
acționarii stațiunii umblă ca o- 
păriți, nu prea stau pe acasă, 
mulțimea pătrunde — cu uimi
re și timiditate — în raiul care 
le fusese pînă mai ieri tabu, 
cerberii și majordomii împo- 
poțonați au imbătrînit subit, stau

pe locul unde funcțio
na primul centru side
rurgic zairez, construit 
de Societatea naționa
lă de siderurgie. Cite- 
va planșete, rinduite în 
ordinea proceselor teh
nologice, a etapelor ri
dicării acestui com
plex al metalurgiei în
fățișau, într-un limbaj 
simplu, ilustrativ, ce 
înseamnă pentru eco
nomia tinărului stat 
independent dezvolta
rea unei noi ramuri 
industriale. Materia 
primă principală, mi
nereul de fier, extras 
din zăcămintele de la 
Kisangani, în nord-es- 
tul țării, vor ajunge la 
Maluku în nave ce vor 
pluti pe apele Zairu
lui. Energia necesară 
cuptoarelor electrice, 
laminoarelor la cald și 
rece, altor sectoare,

duselor finite realiza
te în acest centru si
derurgie vor fi destina
te consumului intern, 
urmind ca apoi, cînd

Note de drum din Zair

Șarje de oțel 
la Maluku

este furnizată de com
plexul hidroenergetic 
de la Inga, intrat par
țial in exploatare in 
24 noiembrie 1972, cînd 
se aniversau 7 ani de 
la un eveniment me
morabil în istoria con
temporană a Republi
cii Zair: venirea la 
cirma țării a genera
lului Mobutu Șese 
Seko.

Pentru început, cea 
mai mare parte a pro

producția se va apro
pia de cota finală — 
circa 500 000 tone a- 
nual — un contingent 
să se îndrepte spre ex
port. Proiectarea și 
realizarea centrului in
dustrial de Ia Maluku 
răspunde unor necesi
tăți ale dezvoltării ță
rii pe care le-a evi
dențiat Mișcarea Popu
lară a Revoluției. O- 
rientarea Zairului se 
caracterizează prin trei

Un proiect temerar^
Editorul american Malcolm Forbes a anunțat, într-o confe

rință de presă ținută la Paris, că, la 30 decembrie, va face o 
tentativă de traversare a Atlanticului în balon. Nava este com
pusă dintr-un complex de 12 baloane umplute cu heliu, avind 
fiecare diametrul de 10 metri, dispuse în trei etaje, și o na
celă de o tonă, dotată cu aparataj pentru ținerea legăturii cu 
Pămintul.

Aceasta va fi a 13-a tentativă de traversare a Atlanticului în 
balon efectuată incepînd din 1859. Toate încercările precedente 
au eșuat, majoritatea sfîrșind tragic.

Însemnări de POP SIMION

inutil și jenant la porțile stră
lucitoarelor edificii, noaptea 
barurilor de noapte s-a micșo
rat vizibil, îngrijitorii terenuri
lor de golf stau cu burta la 
soare, șomează, banul la rule
tă, baccara, black-jack, banqun 
francaise a început să se sub- 
țieze, yahturile de 50 metri ale 
magnaților nimeresc tot mai rar 
în rada de 2 kilometri a nou
lui port. Ce se întîmplă 7 A 
dat dihonia in milioane și, mai 
ales, in proprietarii acestora. 
Capitalul e pus pe gînduri în

Lusitania. Recepția care ni sa 
oferă pe terasa ce dă în cîm- 
pul de golf are (poate) carac
ter istoric : e ultima din „se
ria aristocratică" a acestor 
locuri. Atîta pagubă 1

Trec rapid la o fațetă dia
metral opusă a realității sudu
lui portughez : lucrătorii cu 
brațele. Mă întîlnesc cu ei în 
Portimâo, vechi orășel de pes
cari, pe care îl bat cu piciorul 
într-o zi de joi, la oră de apo
geu, cînd trag la chei sutele de 
ambarcațiuni cu încărcătura de 
pește. Viața portului prinde 
accente de apoteoză : sute și 
sute de șalupe pătrund in oraș, 
lunecînd domol pe Rio Arade, 
ancorele se lasă la fund, sute 
de odgoane leagă vasele la 
chei, mii de brațe pescărești 
intră in acțiune, zeci de mii 
de coșuri pline cu pește ateri
zează pe pavimentul dc bazalt 
al portului. Agitația și larma 
sint de nedescris. E ora cea mai 
fierbinte a urbei. Muncitorii 
apei oficiază — cu gravitate 
sacerdotală — bilanțul fructe
lor mării, bucurîndu-se zgomo
tos, bărbătește de binecuvânta

opțiuni fundamentale: 
realizarea independen
ței economice, crearea 
unei industrii de pre
lucrare și transformare 
superioară a imense
lor bogății naționale 
de care țara dispune 
și sporirea efortului în 
vederea stabilirii unui 
echilibru economic in
tre diferitele regiuni. 
Aceste sarcini s-au 
concretizat în planul 
de dezvoltare și diver
sificare pe anii 1967— 
1977, plan care preve
de intensificarea și ex
tinderea industriei mi
niere. a celei prelu
crătoare, dezvoltarea 
capacităților energeti
ce, modernizarea agri
culturii, îmbunătățirea 
sistemului de trans
porturi terestre, nava
le și aeriene etc.

...Ne-am despărțit 
către prinz. lăsind in 
urmă zumzetul speci
fic marilor șantiere, 
purtînd cu noi imagi
nile simbol ale șarje
lor de oțel. izvorîte 
din muncă și inteli
gență, undeva pe ma
lul legendarului fluviu 
Zair, la Maluku, un 
nume pină nu de mult 
necunoscut.

IOAN TIMOFTE

tele roade ce răsplătesc truda 
unei zile. Fluvii de sardinhas 
(scrumbii), de râias (calcani), 
de camaroes (crevete), de en- 
guias (anghile) intră în oraș, 
copleșindu-i halele, ocupind car
tierul comercial, fabricile pre
lucrătoare. Vad peștii roșii ca 
focul, pe care nu-i cunosc 
(pârgos), vietăți din neamul ți- 
parilor și anghilelor (sabias) și, 
în sfîrșit, spectacolul roz-fosfo- 
rescent al langustelor, dintre 
care nu puține au deschiderea 
cleștilor cit sternul meu. Căru
cioare și camionete cară pre
tutindeni din piramidele argin
tii ale prețioasei recolte. Nu 
puține limuzine pătrund în for
fotă ; sint bodegarii care vin la 
sursă și încarcă în portbagaj 
marfa proaspătă, vie, plătesc cu 
bani peșin, foarte inveseliți de 
ceea ce văd și aud și fac, după 
care dispar la treburile care ii 
așteaptă. Stau țintuit locului, 
uimit de arta minuirii coșuri
lor : ridicat din cala vasului, 
peștele se saramurează (să nu-1 
atace soarele) se îngrămădește 
— pe specii și sortimente — in 
coșuri de nuiele, cam 10—15 
kile fiecare, după care se az- 
vîrle, vira 1 de jos, de pe linia 
apei, de către pescarii-aruncă- 
tori, care se pendulează în e- 
lort, incit încărcătura ia un 
ciudat traiect, dansind și răsu- 
cindu-se prin aer, după care a- 
terizează, intr-o incredibilă ba
listică, în brațele pescarilor-pri- 
mitori, aflați la o inălțime de 
7—10 metri, pe buza cheiului. 
Rar cade înal'ara coșului de nu
iele vreun pește. E un balet 
de-a dreptul fantastic, demn de 
o secvență de film de Antonio
ni. Privind scena, s-ar simți 
fericit și Hannibal, al cartagi
nezilor, care a întemeiat Por
timâo și e gravat pe stema o- 
rașului, alături de un pescar 
(cu fes arab) lingă cetatea cre
nelată, munții veșnic verzi și 
Rio Arade, în care înoată un 
pește argintiu.

încolo lucruri obișnuite.: lo
ială de lume, pescăruși agitați, 
convulsionați in tornade aerie
ne, pisici norocoase, sirena ră
gușită a portului, pești fripți 
pe grătar, sub ochii clientului, 
culori, mirosuri, cărbuni în
cinși, bere, zarvă, port. Ambar
cațiunile pescărești adastă ca 
niște dinozauri domesticiți în 
radă, legănindu-se încetișor, 
pendulînd din catarge și înăl- 
țîndu-se tot mai sus, ușurate, 
pe măsură ce încărcătura se 
împuținează. Șalupele poartă 
nume sonore — Senhora do 
Cais, Mistral, Ra, Portugal 
Quinto, Guidinia, Paco, Maxi
ma Brâs — pe cînd bărcile pes
carilor cu prostovorul poartă 
numele proprietarilor lor. E o 
cu totul altă lume la Portimâo. 
Vorbeam adineaori de Vilamou
ra, aflată la o aruncătură dc 
băț ; truditorii cu peștele nu 
cunosc, n-au văzut, n-au ha
bar de locul acela de huzur, 
unde se toacă averi și țipă 
îndestularea. Vilamoura nu e- 
xistă pentru ei, or, dacă exis
tă, e un eden abstract, situat 
dincolo de realitate, la care în
chipuirea lor nici nu se încu
meta să rîvnească măcar. Dar 
de miine încolo 7

U. N. E. S. C. 0.:
REZOLUȚII PROPUSE 
DE ROMÂNIA VOTATE 

ÎN UNANIMITATE

în cadrul lucrărilor celei de-a 
18-a sesiuni a Conferinței ge
nerale UNESCO a fost votată 
în unanimitate rezoluția pro
pusă de România cu privire la 
cooperarea europeană în do
meniile educației, științei, cul
turii și informației.

Subliniind necesitatea unei 
largi cooperări internaționale 
în aceste domenii t întemeiată 
pe respectarea principiilor de 
drept internațional enunțate de 
Carta O.N.U., rezoluția consi
deră că această cooperare este 
chemată „să contribuie, în e- 
sență, la realizarea unui climat 
de destindere, înțelegere și 
pace". Documentul recomandă 
statelor membre să acorde cea 
mai mare importanță utilizării 
optime a formelor și mijloacelor 
de lărgire a cooperării și să a- 
profundeze examinarea unor 
noi posibilități susceptibil? să 
întărească această cooperare.

Ședința plenară a votat, de a- 
semenea, în unanimitate rezo
luția asupra populației, propusă 
de România, avind drept coau
tori alte 11 state : Algeria. E- 
cuador, Filipine, Republica Gui- 
neea, India, Iugoslavia, Mexift 
Peru, Siria, Sudan și Togo.

pe scurt
• LA BONN au continuat 

tratativele dintre o delegație a 
guvernului R. D Germane și o 
delegație guvernamentală a R.F. 
Germania in vederea încheierii 
unui acord în domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor — trans
mite agenția A.D.N.

Grave atentate cu bom
be în Anglia

• 19 PERSOANE și-au pier
dut viața și peste 200 au fost 
rănite de o serie de explozii 
care s-au produs, joi noaptea, în 
două localuri publice din Cen
trul orașului Birmingham. A- 
tentatele cu bombe, atribuite u- 
nor elemente extremiste ale a- 
ripii „provizorii" a Armatei Re
publicane Irlandeze (I.R.A.), sint 
cele mai grave care au avut 
loc pe teritoriul Angliei de la 
declanșarea ostilităților dintre 
catolici și protestanți în Ulster, 
cu peste cinci ani în urmă.

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, arhiepiscopul Makarios, a 
avut, vineri, la Londra o între
vedere cu ministrul de externe 
britanic, James Callaghan.

Intr-o declarație făcută după 
această convorbire, președintele 
cipriot a declarat că actualul 
conflict din insulă „ar putea fi 
soluționat pe baza principiului 
federalizării". El a exclus, însă, 
posibilitatea unor „transferuri 
obligatorii" de populație în Ci
pru. „Sint pregătit să discut 
problema unei federații multi- 
regionale, a unei federații pe 
baze comunale", ca o soluție a 
problemei cipriote, a declarat 
Makarios. în ce privește reîn
toarcerea sa în insulă, președin
tele Makarios a declarat că a- 
ceasta va avea loc la 6 decem
brie.---------------- ,
Violente angajamente 

militare în Cambodgia

Zonele din vecinătatea ca
pitalei combodgiene au con
stituit, în ultimele 24 de ore, 
scena unor violente angaja
mente militare. Sprijiniți de 
artilerie, patrioții au atacat 
poziții lonnoliste la sud de 
Pnom Penh, apropiindu-se a- 
poi la 10 kilometri de oraș, 
în același timp, forțele de 
eliberare au declanșat noi 
acțiuni împotriva grupărilor 
lonnoliste dislocate la aproxi
mativ 20 kilometri sud-est 
de Pnom Penh. în zona cu
prinsă intre Mekong și a- 
fluentul acestuia, Bassac.

La Prey Veng, au fost ză
dărnicite încercările lonno- 
liștilor de a anihila, prin a- 
tacuri terestre și aeriene, po
zițiile forțelor de eliberare 
instalate în jurul acestei ca
pitale de provincie situate la 
60 kilometri est de Pnom 
Penh. Au fost semnalate 
lupte și in vecinătatea ca
pitalei de provincie Svay 
Rieng.

Un convoi fluvial ce se în
drepta spre Kompong Cham, 
oraș pe Mekong la 100 kilo
metri nord de capitală, a 
fost de asemenea atacat de 
patrioți, care au scufundat 
două vase cu muniții.

„Molnia-3"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat satelitul de comu
nicații „Molnia-3“.

„Molnia-3“ va asigura exploa
tarea sistemelor de comunicări 
radio, telegrafice și telefonice Ia 
distanțe mari, transmiterea pro
gramelor de televiziune prin re
țeaua „Orbita" și realizarea de 
legături internaționale.

Păsările sînt de vină ?
• LA ORIGINEA CATA

STROFEI AERIENE petrecute, 
miercuri dimineața, pe aeropor
tul din Nairobi, s-ar putea afla 
păsările care, aspirate de reac
toare, ar fi antrenat blocarea a- 
cestora și prăbușirea avionului 
— a declarat joi seara, la Frank
furt pe Main, pilotul șef-adjunct 
al companiei vest-germane 
„Lufthansa", van Gablenz.
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