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Pînâ la sfîrșitul anului mai sînt 25 de zile

SĂ ACȚIONĂM ENERGIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ A TUTUROR SARCINILOR DE PLAN!
Un obiectiv major în fiecare 
colectiv de muncă 

PREGĂTIREA TEMEINICĂ
A PRODUCȚIEI 

ANULUI VIITOR
VIITORUL ÎNCEPE DE LA 

ÎNĂLȚIMEA ÎMPLINIRILOR DE 
AZIîndemnurile adresate de secretarul general al partidului de la înalta tribună a Congresului al XI-lea către întreaga națiune, către toți oamenii muncii de a nu precupeți nici un e- fort pentru realizarea grabnică și în condiții de deplină eficiență a sarcinilor de plan, au o largă rezonanță in toate colectivele de muncă. La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitală, de exemplu, rezultatele bune obținute pină în prezent, creează condiții pentru finalizarea eficientă a unor importante obiective economice nu doar ale actualului cincinal, ci și ale celui viitor. Pentru că, fiecare zi ciștigată de oamenii „Grivlței Roșii" se regăsește pe șantierele de investiții, își amplifică eficiența in instalațiile ce vor intra, astfel, mai devreme în funcțiune. Calendarul producției acestei întreprinderi a- rată ziua de 9 mai 1975. Acest avans se concretizează în 71 tone de utilaje tehnologice pentru industria chimică și prelucrarea țițeiului, 510 tone piese turnate, 131 tone oțel lichid și piese de schimb în valoare de peste 700 000 lei. „Pină la sfîrșitul anului vom mai realiza o producție suplimentară de circa 3 milioane lei, ne spune ing. Mihai Popa, șeful serviciului plan dezvoltare. Vom încheia a- nul cu planul integral îndeplinit la toate sortimentele și cu obligațiile contractuale onorate în totalitate. Acum, eforturile noastre sînt concentrate pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor. Vrem să creăm toate condițiile necesare pentru ca indicatorii de eficiență pre- văzuți în planul pe anul 1975 să fie realizați ritmic, din primele zile, din primele decade ale a- nului.

SE APROPIE STARTUL 
NOULUI AN...Care este stadiul pregătirii producției pe 1975 ? Ce detalii mai trebuie rezolvate ?— Față de alți ani avem o pregătire tehnologică mai bună, ne spune Pompiliu Albu, inginerul șef cu pregătirea fabricației. La această oră întreaga producție a anului viitor este nominalizată, am încheiat contractele de livrare pentru 90 la sută din produse. Pentru primele două trimestre desfacerea producției este asigurată în totalitate. Nu avem asigurată însă documentația tehnică decît pentru jumătate din producție. Restul este în curs de avizare sau în ultima etapă de elaborare. Noi, cu toate aceste întîrzieri, prin eforturi suplimentare, vom reuși să elaborăm în timp util tehnologiile de fabricație și să asigurăm a- provizionarea pentru producția

din prima parte a anului viitor. Facem apel la institutele de specialitate din cadrul Ministerului Industriei Chimice să ne trimită cit mai repede toate proiectele de execuție restante, astfel încît să nu înregistrăm în viitor nici o întîrziere din a- ceastă cauză.
INDIM FIECARE DETALIU AL 

PRODUCȚIEI DE MÎINEPeste 84 la sută din producția anului viitor va fi compusă din produse noi : instalații și utilaje chimice de mare complexitate, cele mai multe dintre ele fiind unicate. Elaborarea tehnologiilor de fabricație cere un mare volum de muncă, fiecare detaliu din proiectele de ex'fecuție trebuie verificat și regîndit în atelierele de proiectare a tehnologiilor. „Pentru a crea un decalaj optim între pregătirea tehnologică și execuție colectivul sectorului de proiectare s-a angajat să realizeze 2 000 de ore de
IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

P E G R A F I C U L ÎNTRECERII

• PRODUCȚII SUPLIMENTARE
• EFICIENȚĂ SPORITĂ

Aproape 
de cotele finaleIndustria constructoare de mașini se apropie, de pe acum, de cotele finale ale sarcinilor inițiale ale cincinalului, privitoare lă îpijoirea și modernizarea produselor. Potrivit unor date recente, numărul produselor noi sau reproiectate, asimilate în fabricație în anii 1971—1974, se ridică la aproximativ 4 400, din care peste 1700 sînt realizate de constructorii de mașini grele, iar aproape 2 600 de ' producătorii de mașini- unelte și echipamente electrotehnice. Singur, anul 1974 marchează intrarea in fabricație a 980 de noi tipodimensiuni de mașini, instalații și utilaje industriale cu caracteristici tehnico-funcțio- nale superioare și cu greutăți specifice reduse, ceea ce le conferă un grad înalt de competitivitate.Au fost realizate, printre altele, mașini-unel- te cu comandă-program, aparate moderne de măsură și control, aparatură de radiocomunicații cu circuite integrate, calculatoare electronice din generația a III-a și calculatoare pentru conducerea proceselor industriale. Industria noastră construiește acum turboagregate de 330 MW, instalații de foraj petrolier de mari adîncimi și peste 120 de tipuri de sape cu role, corespunzătoare tuturor straturilor geologice, noi tipuri de poduri rulante, autocamioane grele, macarale de 6 și 8 tone forță și multe altele. în prezent, sectorul construcției de mașini acoperă aproape trei sferturi din necesarul intern de utilaj tehnologic, exportînd, în același timp, produse in mai mult de 100 de țări.

O mie de tractoare 
peste planActivitatea depusă pe parcursul acestui an de colectivul întreprinderii „Tractorul" din Brașov va permite să fie înscrisă in bilanțul economic al anului 1974 depășirea substanțială a prevederilor planului la producția globală industrială prin realizarea suplimentară a peste o mie de tractoare. Un succes cu atît mai meritoriu, cu cit el s-a conturat in condițiile in care colectivul întreprinderii a avut de înfruntat o serie de greutăți. Pentru depășirea lor constructorii de tractoare au muncit suplimentar in cadrul unor acțiuni patriotice menite să asigure piesele turnate și materialele necesare in vederea îndeplinirii angajamentelor majorate. Teodor Laszlo, secretarul comitetului U.T.C. al turnătoriei de fontă, ne relata în acest sens despre hotărirea tinerilor din această secție de a asigura o bună funcționare a utilajelor existente, in care scop in fiecare duminică echipe de întreținere, formate din uteciști, vin la lucru pentru a înlocui benzile transportoare defecte și a asigura mersul din plin al producției pentru săptămina următoare. De asemenea, zilele record organizate aici au înregistrat producții de cite 300 tone piese turnate.

ADINA VELEA

FIECARE ATELIER ȘCOLAR - UN ATELIER PRODUCTIV
• O concepție conservatoare despre meseriile potrivite fetelor
• Au tăiat cum i-a dus capul și-acum caută pe alții să măsoare

(PAGINA A ll-A)

MENTALITATEA „ELITEI"- 
MENTALITATEA

STERILITĂȚII ARTISTICE
Citim- In Programul Partidului Comunist Român : „Purtătorii celor mai înaintate aspirații de progres ale umanității, adevărații făuritori ai civilizației materiale și spirituale a lumii au fost întotdeauna masele populare". O cultură este un organism viu, la a cărui naștere, dezvoltare și supraviețuire contribuie spiritualitatea întregii colectivități. Nici o cultură nu poate fi concepută — și înțeleasă — în afara perimetrului ei istoric, social, economic, etnic și psihologic. Mai mult, istoria ne relevă că o cultură nu este, în definitiv, decît metoda găsită de o colectivitate umană pentru a dăinui într-un mediu dat. Seva operei este confe

rită ded de identificarea

cu aspirațiile unei largi colectivități, tot așa cum valoarea ei este conferită de către geniul artistului, unic, dar confundabil din perspectiva noastră cu geniul poporului. „Operele de literatură și artă, se scrie mai departe în Programul partidului, au menirea de a înfățișa cit mai fidel, în limbajul lor propriu, realizările, preocupările, aspirațiile, gîndirea și simțirea maselor largi populare ; ele trebuie să se inspire permanent din izvorul viu ai realităților sociale și naționale ale țării noastre".Operele, deci „au menirea", „ele trebuie să se inspire permanent" din ceea ce are mai semnificativ existența noastră socială, și-n aceste formulări descifrăm accentul imperativ

prin care o cultură iși propune a atinge în mod conștient un țel, prin care o cultură tinde să-și asigure viguroasa dezvoltare, avînd în vedere, deopotrivă, deziderate teoretice, general și verificat valabile, dar și de la o serie de constatări concrete. Bizareriile ce înfloresc pe trupul unei culturi trebuie plivite. Nu ele sînt acelea care îndepărtează riscul uniformității. Ca și formalele „angajări", dealtfel, căci angajarea este un proces interior, dialectic condiționat pentru conștiința estetică de înseși roadele creației.Programul statuează limpede
C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare In pag. a ll-a)

ÎN NUMĂRUL DE AZI
• ORELE ACRICULTURII

BAT PENTRU PRODUCȚIA 

ANULUI VIITOR
- Gospodârețte, cu simț de răspundere, acum se pregătesc 

holdele bogate I
(Pagina a lll-a)

• TINERI REGIZORI DEBUTANȚI
- Marmură pentru o posibilă statuie

(Pagina a ll-A)
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Rubrica noastră 
săptămînală

„NOI, PROFESORII, TREBUIE SA-I TRATAM 
. PE STUDENȚI CU CEA MAI MARE 

ÎNCREDERE, AȘA CUM AM DORIT
SĂ FIM TRATAȚI NOI LA VÎRSTA LOR"

SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE
Interviul nostru cu acad. prof. CAIUS IACOB

AEROCLUBURILE 
AU NEVOIE

$l DE ALTCEVA 
ÎN AFARĂ DE... AER

Semnătura academicianului Calus Iacob se află în fruntea a 
peste 100 lucrări originale rezultate din cercetări proprii de hidro
mecanică, de aerodinamică subsonică, precum fi mecanică genera
lă. Cercetările sale privind aerodinamica marilor viteze îi aduc, 
încă în 1940, premiul de mecanică „Henri de Parville", în 1952 i 
se decernează Premiul de Stat clasa I pentru „Tratatul de introdu
cere în mecanica fluidelor", un curs de peste 800 de pagini, re
editat și în Franța, cu o introducere a celebrului Henri Villat. 
Este autor al primelor studii românești de aerodinamică super
sonică și în calitatea sa de om de știință român este invitat să 
conferențieze în multe universități ale lumii.

Tineretul zilelor noastre are o ardentă pasiune pentru tehnică, pentru domeniile care presupun o investiție de inteligență, căutări, cutezanță. Este, dealtfel, firesc. Spiritul inventiv al tinerilor, dublat de ambiție și o pregătire minuțioasă se materializează în realizări remarcabile. Pentru a asigura un curs firesc acestor aspirații și a capta pe un făgaș bun energiile tinerești, pentru a-i ajuta să-și însușească deprinderi practice care să aibă și un rol de influențare în opțiunile profesionale au fost luate o serie de măsuri menite să confere un cadru nou, propice dezvoltării sporturilor tehni- co-aplicative in rîndurile tineretului. însuși secretarul general

al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat, în repetate rînduri, necesitatea ca activităților tehnico-aplicative să li se dea o pondere mai mare în cadrul programelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Pe baza acestor indicații, C.C. al U.T.C., împreună cu Ministerul Apărării Naționale și A.C.R., a organizat, pentru prima oară, anul acesta, tabere de pregătire a tinerilor pentru apărarea patriei pe diferite profile : pentru aviație — 10 tabere — iar pentru orientare
VASILE CĂBULEA

(Continuare In pag. a V-a)

— Citeam într-o revistă care vă omagia la vîrsta de 60 de ani spusele profesorului Henri Villat. „Lucrările pe care domnul Iacob a reușit să le termine în timpul șederii sale la Paris și cele pe care le-a elaborat după aceea sînt de o valoare considerabilă, incit acum este imposibil pentru savanții care se ocupă de hidrodinamică să le ignore". Astăzi, unul din discipolii dumneavoastră, prof. dr. doc. St. Gheorghiță, vă numește „înalta piramidă a mecanicii". Ați avut liniștea, ați avut încurajarea, ați avut posibilitatea să atingeți acest pisc ?— Adevărata șansă a fost în- tîlnirea mea cu mari profesori. La facultatea de științe din București am avut avantajul unei studenții trăite sub egida unor renumiți dascăli : Gh. Țițeica, D. Pompeiu, Nicolae Coculescu, Anton Davidoglu, A. Vîlcovici. îi vedeți aici, pe pereți, îmi veghează și acum cariera. Dintre toți, D. Pompeiu a influențat mult destinul meu științific.

Am primit o bursă pentru Franța și m-am întors în țară cu titlul de doctor, fără să știu însă ce voi putea face cu el. M-a îndrumat și ajutat profesorul Vîlcovici. Cînd, în 1929, am devenit conferențiar stagiar la București, imi revenea dificila sarcină să „lichidez" succesiunea lui Dan Barbilian, marele Ion Barbu, excelentul matematician, dar
Interviu realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNSEMNĂRI

EXTENSIUNEA
UNIVERSITARĂ

EPOPEEA TRANSFAGARAȘANULUI CINCI JJ1

Cinci dintre constructorii marelui drum : ION GH. ZĂVOIANU, NICOLAE MAZILU, CONSTANTIN VÎNĂ, FLOREA NECULA, 
GHEORGHE IORDACHE.

• ȚARĂ - poem de ZAHARIA STANCU
• Pentru oamenii pe care îi numea „florile 

pămîntului"
de VALERIU RĂPEANU

(PAGINA A ll-A)

• Informații din 
țională

• LA ZI :
- Referendumul 

grec
- Dosarele com-

actualitatea interna- 

plicate ale „ce
lor nouă"

• De toate

(IN PAGINA A VI-A)

de ACULIN CAZACU

La Timișoara tinde să se încetățenească ideea extensiunii universitare. Este o idee generoasă și modernă, deopotrivă. Intîi, pentru că vizează transformarea Almei Mater în nucleu al focarelor de cultură din zonă. AI doilea, pentru că face ca școala superioară să se pună în slujba nevoilor de cunoaștere ale unor pături sociale mult mai largi decît studențimea. Și, în sfîrșit, pentru că se înscrie în rindul celor mai avansate tendințe ale dinamicii învățămintului superior, în sensul legării strînse a a- cestuia de viață, de lume, de propriul său mediu sociocultural.Experiența bănățeană solicită luarea-aminte. Periodic, în Aula Magna, cadre didactice și cercetători se intîlnesc cu un public larg și benevol, pentru a prezenta rezultate aie cercetărilor științifice din domeniile de care se ocupă. Nu prin conferințe seci și monotone, ci prin diaJ-șg
(Continuare In pag. a ll-ar
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CULTURĂ TINERI REGIZORI
DEBUTANȚI

MARMURĂ PENTRU
ZAHARIA STANCU

TARĂ
0 POSIBILĂ STATUIE
Debutul unor regizori încă studenți este un eveniment. Debutul unor regizori foarte tineri este un eveniment atunci cind filmele lor sînt programate de televiziune în cadrul unor emisiuni obișnuite, profesioniste. fără a fi plasate în climatul de indulgentă al începuturilor timpurii. Din inițiativa Studioului de filme al televiziunii, tinerilor studenți ai I.A.T.C.-ului Leonard Popovici și Dan Stoica li s-a acordat șansa debutului ca regizori ai unor izbutite filme documentar- artistice, „Marmură pentru o posibilă statuie" și „Aurul alb“. Această inițiativă a televiziunii a primit un substanțial ajutor din partea C.C. al U.T.C. care și-a dovedit încă o dată interesul față de creația tinerilor artiști. Sprijinul acordat de C.C. al U.T.C. este argumentat și de tematica celor două filme, pre- ocupîndu-se cu gravitate și e- moție de probleme ale tineretului.Filmul lui Leonard Popovici, „Marmură pentru o posibilă statuie", este un film-anchetă realizat după un scenariu pur- tind prestigioasa semnătură a poetului Nicolae Dragoș. Este un film-recviem, dedicat memoriei ilegalistului utecist Ion Purcaru, căzut pe frontul antihitlerist. „Marmură pentru o posibilă statuie" are însă și multe din virtuțile filmului-eseu, vorbind cu simplitate despre eroism, despre firescul sacrificiului pentru o cauză dreaptă, despre umanitatea caldă dar obișnuită a unui tinăr devenit erou. Neîncercînd să deseneze vreo aură legendară. regizorul ii face pe cei anchetați să vorbească despre e- rou ca despre un băiat care a dansat, a ris, a scris scrisori și a muncit conștiincios pînă în ziua în care a plecat voluntar pe front. Cei care își amintesc de el vorbesc fără accese de duioșie, pomenindu-1 cu nostalgie și căldură, cu seninătatea celor care au continuat să trăiască muncind, apropiindu-se curajos de pulsul zvîcnind al vieții. Imaginile războiului și fotografiile de arhivă sipt, însoțite de sunetele și muzica prezentului, evidențiind ideea utilității sacrificiului. Regizorul Leonard Popovici a demonstrat cu profesionalism că despre eroism se poate vorbi emoționant și în termenii firescului și simplită

ții. La reușita acestui film matur și emoționant au avut o importantă contribuție co-regizorul Emil Slotea și operatorul Anghel Deca.Filmul-reportaj realizat de Dan Stoica după un scenariu de Al. Papilian pornește în căutarea senzaționalului pe șantierul hi- hrocentralei de la Lotru, loc de întilnire a mii de tineri unin- du-și eforturile pentru a construi o cetate a „aurului alb", dătătoare de lumină și energie. Tinerii puși să vorbească despre ei și despre munca lor gesticulează firesc și vorbesc firesc dar semnele senzaționalului străbat imaginile ce compun vibrantul tablou al construcției. Dacă filmul ăre unele lungimi, dacă comentariul ostenește uneori prin abundență, imaginea semnată de Liviu Petru, Mayer și Doru Mitran este tot timpul excepțională, izbutind pe parcursul întregului film să surprindă aspectul senzațional al cotidianului.Cele două filme realizate de regizori încă studenți sînt rezultatul unei inițiative pe care televiziunea are toate motivele s-o continue și s-o perfecționeze.L-am întrebat pe Leonard Popovici ce crede despre această inițiativă a televiziunii și cum crede că ar putea continua colaborarea cu televiziunea ?LEONARD POPOVICI : Inițiativa Studioului de filme al televiziunii este binevenită pen
„Turneul emblemelor" 

și-a desemnat cîștigătoriiA luat sfirșit „Turneul emblemelor", manifestare cultural-educativă dedicată celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al XI-lea al partidului. După ce au urmărit cu interes pasionanta întrecere. desfășurată timp de peste un an, dintre echipele reprezentative ale tuturor județelor și municipiului București, milioane de telespectatori au vizionat gala finală a acestei ample manifestări organizate de Comitetul Central al U.T.C., în colaborare 

tru noi. studenții, pentru că ne dă posibilitatea de a lucra in afara școlii. In institut posibilitățile de a „exersa" sînt res- trinse, se pot realiza numai patru filme în patru ani, condiții care limitează șansele profesionalizării noastre. Ar fi bine ca această inițiativă să continue, să acorde șanse și studenților regizori din anii mai mici. Televiziunea oferă condiții de lucru profesioniste, familiarizează cu atmosfera muncii pe care o vom face, poate chiar pe platourile ei, după absolvirea institutului. Ritmul de lucru rapid al televiziunii obligă la un efort deosebit, la o perfectă organizare. Continuarea colaborării mele cu televiziunea se concretizează în încredințarea scenariului Iui Dinu Săraru, „Destine", film la care voi începe in curînd să lucrez. Pe linia continuării acestei colaborări s-a propus ca producția de sfirșit de an a claselor de regie să fie prezentată de posturile televiziunii. In lumina directivelor partidului, această inițiativă înlesnește integrarea în producție a studenților și o mai rapidă maturizare artistică.Aș fi vrut să cer și părerea lui Dan Stoica dar la telefonul lui o voce îmi spune că a plecat să filmeze la Timișoara. Aflu cu bucurie că este vorba de un film pentru televiziune. Deci, colaborarea continuă.
DANA DUMA

cu Redacția de tineret a Radioteleviziunii. La capătul unei competiții care a oferit, într-o formă atractivă, numeroase informații semnificative despre drumul parcurs de poporul nostru sub conducerea partidului, pe primele locuri s-au situat echipele reprezentative ale județelor Ilfov, Timiș, Cluj, Iași și Vrancea. Participan- ților la finală li s-au înmî- nat, cu acest prilej, și diplomele de onoare conferite de 
C.C. al U.T.C.

Te-am iubit ! Te-am iubit totdeauna, 
Chiar aturici cînd ghimpii tăi îmi înțepau picioarele.
Te-am iubit cum am iubit soarele, 
Te-am iubit cum am iubit luna.
Te-am iubit țară, te-am iubit totdeauna.

Te-am iubit cînd eram tînăr sfios, 
Te-am iubit cînd eram beat de iubire. 
Te-am iubit în știre și te-am iubit în neștire. 
Cu tot sufletul meu vijelios 
Te-am iubit cînd eram tînăr sfios.

Te-am iubit cînd am fost om în putere. 
Pe-atunci tu te aflai în revoluție, în mișcare. 
La hotare țăcăneau armele. La hotare.
Pretutindeni fluturau steaguri în vînt. Adiere... 
Adiere cu miros de sînge. Adiere de foc. Putere.

Fericit am trăit revoluția zi de zi.
Fericit am trăit revoluția noapte de noapte.
Orașul mirosea a foamete. Mirosea a castane coapte. 
Vom mai fi mîine ? Vom mai fi ?
Fericiți ne legănăm între noapte și zi.

Fericiți ne legănam între viață și moarte.
Fericiți ne legănam între moarte și viață.
Apoi a venit o roșie dimineață.
Din adîncul istoriei, de departe,
Cu Doja, cu Horea, cu Tudor a venit, de departe.

Pentru Zaharia Slancu tinerețea și literatura erau două noțiuni care se legau îrttr-un chip intrinsec, nu numai viitorul era al tinereții literare, ci și prezentul. De aceea a alcătuit in anii dintre cele două războaie mondiale „Antologia poeților tineri" iar la ziarele și revistele conduse de el se înconjura de oameni tineri cărora nu Ie dădea misiuni subalterne, nu-i ținea la partea sedentară a unor misiuni zadarnice. Dimpotrivă, cea mai mare satisfacție a lui era să vadă tinerețea cutezătoare, fremătînd de idei, posedată de patosul inițiativei. Mi-1 amintesc In urmă cu douăzeci de ani cind, în redacția „Gazetei literare" pe care a condus-o ani de zile de Ia înființare, se uita in ochii celor mai tineri și mai necunoscuți să vadă dacă nu Ia ei se aprinde scinteia îndrăznelii și nu ezita să le încredințeze articole și rubrici de cea mai mare importanță.Știa că tineretul nu poate să se dezvolte stind in așteptare, că expectativa constituie o scleroză a creierului și a talentului. Știa acest adevăr pentru că de la tinerețe și pină în vara acestui an, iară să țină seama de pericolele bolii ce se vestiseră, a fost un om tînăr spiritual, un om pentru care tinerețea nu în-

PENTRU OAMENII PE CARE îl NUMEA

„FLORILE PĂMÎNTULUI"

semna o anume vîrstă a vieții, ci o stare de spirit. De aceea el a pornit la drum cu voința de a împlini un ideal, de a „nu uita nimic" din ceea ce a fost înaintea sa, de a fi mereu și mereu al timpului său, privind, chiar cînd anii se adunaseră — dar el rămăsese tot mîn- dru, tot drept, tot falnic, tot neobosit — înaintea sa. Ființa sa păstrase toate rădăcinile înfipte intr-un pămînt străvechi, bătătorit de tălpile desculților — (imagine pe care el ca un adevărat mare scriitor a impus-o în conștiința românească), dar avea privirea mereu trează, ațintită spre viitor. De aceea el a avut puterea de a se reînnoi mereu, rămi- nînd același scriitor și om'legat de solul românesc, de oamenii pe care el îi numea „florile pămîntului" intr-un admirabil poem în proză — și aici s-au ridicat la viață, aici au înțeles frumusețea firii și a sufletului, aici au trăit fiorii primei iubiri și 

mai ales aici au învățat acea dragoste ce nu se șterge niciodată, dragostea fundamentală de patrie pe care a cîntat-o „cu glas de aur". Opera lui începută din tinerețea lui cutezătoare s-a ramificat cu anii, scriitorul care și-a cultivat credințele sale fundamentale gravate in suflet de strămoși fiind de o tinerețe a spiritului și a cugetului ce rămîne mereu e- xemplară. Poet, prozator, ziarist în anii dintre cele două războaie, prezent ca un adevărat tribun în marile încleștări ale epocii, totdeauna de partea acelora din mijlocul cărora pornise și unde el se simțea mereu prezent, cu destinul cărora el se identifica — Zaharia Stancu a fost de atunci o expresie a conștiinței românești in acțiune, pustiind cu uraganul verbului său nimicnicia, impostura, tot eeea ce se așeza de-a curmezișul vieții, forțele care vroiau să încătușeze mersul înainte al omenirii. Lupta cu pamfletul său ale

Cîtă adunare de forță ! Cît avînt!
Cîtă adunare de muncă, de trudă.
Asudă muncitorul. Asudă țăranul. Soldatul asudă. 
Fabrici și uzine. Sirene. Luptă. Pămînt.
Sînge la hotare. Sînge. Și pace. Pămînt. 
Republica ! Trăiască Republica ! Republica !...

Te-am iubit copil, tînăr și matur. 
Țară, totdeauna te-am iubit, țară. 
Acum te iubesc și mai mult. Dă în seară, 
Pentru mine dă-n seară. De zi nu mă satur. 
Nici de soarele zilei nu mă satur, 
Nici de soarele zilei...

Cu glas de aur vreau să te cînt.
Cu glas de aur te cînt, țară,
Cu glas de aur, de aur...

Sub cer albastru pe-albastru ocean 
Corabia noastră aleargă-nainte. 
Mîndră aleargă-nainte,
Spre viitor, spre comunism aleargă... 
Prielnic e vîntul. Meșter cîrmaciul. 
Mîndră corabia... Meșter cîrmaciul.

(Din volumul „Cintec șoptit", 1970)

cărui cuvinte ieșeau din vil- vătăile sufletului ce ardea pentru cei mulți la voltajul incandescentei și nu cunoștea împăcare cu sine pînă cînd nu denunța așa cum se cuvine pe toți aceia care spoliau, înjoseau, umileau și trădau poporul. Și era in același timp poetul de o finețe și delicatețe aparte, de o mare profunzime a gindului și de o con- clziune clramatică a expresiei. Fiecare imagine a lui concentra deopotrivă cea mai diafană suavitate și cea mai densă amărăciune, cel mai aerian gind și cel mai dramatic zbucium.Și poetul, și pamfletarul, la vîrsta cînd alte condeie obosesc, cînd incep să trăiască din amintiri, cînd se încheie o operă, s-au unit într-o sinteză nouă, neașteptată ce s-a numit acum un sfert de veac romanul „Desculț", cartea de început a literaturii române de astăzi. Și astfel, la peste patruzeci și cinci de ani Zaharia Stancu a fost tinărul ce a deschis, cu o carte tipărită 

de atunci în cincisprezece ediții aici și în alte zeci in multe limbi străine, drumul cel nou al literaturii române. „Desculț", roman de temelie al unei literaturi, a fost urmat de o operă care se constituie din romane, poezii, memorii, de o prezentă neostenită în paginile ziarelor și revistelor, de acea permanență a sa in viața politică și socială a țării, în fruntea Uniunii Scriitorilor.Chinul cel mai mare era inactivitatea, durerea cea mai cumplită era să nu mai poată ține condeiul in mină, șă nu mai poată să fie în mijlocul colegilor săi de breaslă pe care ani de zile și pină in ultima clipă a vieții îi socotea marea sa familie.Datorită lui Zaharia Stancu literatura noastră s-a îmbogățit cu mari opere nemuritoare, dar și cu o pildă de devotament, de dăruire, de intransigență morală, de omenie pe care cei ce am fost alături de el, cei ce am. avut marea cinste să îl cunoaștem nu vom obosi niciodată să o dăm exemplu celor ce vor veni după noi. Pentru că Zaharia Stancu, cel ce astăzi 
i merge spre locul de veci, și-a cucerit pentru totdeauna un loc de frunte în istoria literaturii române.

VALERIU RAPEANU

(Urmară din pag. I)și ferm, pentru domeniul culturii, raporturile creatorului cu societatea, condiția sa spirituală și socială. Creația nu este apanajul unei „elite", al „unor aleși aflați deasupra vieții, trăind și gindind în afara relațiilor sociale". Se știe, teoriile „elitei" au proliferat în epoca romantică. din motive, istoric, explicabile. Reflexele lor pot fi recunoscute în multe direcții ale gindirii filozofice contemporane. E drept, aceleași teorii au fost dezavuate, în timp, așa cum sînt dezavuate și astăzi de numeroși gînditori, nemarxiști chiar. Practica artistică ne demonstrează că mentalitatea elitei într-o formă sau alta subzistă, fie și incidental, la proporțiile unor întregi culturi. Asupra a- cestei mentalități ne îndeamnă cuvintele încrustate în Program a reflecta, a le descoperi resorturile, a le combate. Mentalitatea „elitei" o au, ciudat, in cel mai înalt grad, veleitarii. Conștiința că talentul singularizează o au au mai ales cei 
MENTALITATEA 

„ELITEI"
lipsiți de talent, care pun, rudimentar, semnul egalității între acesta și misiunea artistului.Aici avem de-a face mai puțin cu o convingere, cit cu un complex de inferioritate. Mentalitatea „elitei" nu o au numai spiritele stranii, introvertite, dimpotrivă, chiar și extraverti- ții, dar aceia care văd în anonimat anihilarea personalității, moartea socială a individului ; aceia care-și construiesc un nume și mai puțin o operă, dîn- tr-un instinct nesatisfăcut și deviat al puterii, și nu dintr-un autentic impuls creator, aceia care nu înțeleg de fapt condiția exactă a „anonimatului". A ți se repeta mereu numele înseamnă. oare, a trăi ? „în mijlocul maselor largi populare personalitatea nu se pierde, el se afirmă tot mai puternic, odată cu afirmarea intregii națiuni", se spune în Program.Alții adoptă mentalitatea „elitei" dintr-un fel de prudență. Punerea în valoare, exacerbată a individualității, ar putea izvorî și din teama de a nu se atenta la libertatea și integritatea acesteia. Este un fel de a preveni răul prin exorcizare, ce trădează, în esență, spaima de a trăi, de a trăi intens, cu personalitate, realitățile unei epoci cu marile ei realizări, cu marile ei frămîntări, ce duc la nașterea acestora. Mentalitatea „elitei" mi se pare a fi hrănită, în general, de incapacitatea de a sesiza complexitatea și tensiunea existenței.„Alesul", retras într-o „elevată" solitudine, creind pentru un restrîns auditoriu, oferă un spectacol dezagreabil prin intensitatea — disproporționată față de 
afectata șl „progamatlca" sa in

diferență — cu care pîndește aprobarea, indiferent de unde vine, indiferent de scopurile ori de argumentele intrate în joc. Această atitudine rezumă caricatural drama creatorului care aspiră funciar a se împlini ca ființă socială și imposibilitatea de a dobindi această calitate prin opera sa, ezoterică ca formă și, uneori, marginală ca substanță. Drama celui care a pierdut drumul către oameni, drama celui care trudește pentru un eșec, mai dureros decît oricare alt eșec, căci eșecul în cultură nu este numai un eșec al inteligenței. „Statul estetic" al lui Schiller este o utopie, Iar „omul estetic" nu poate exprima omul social, prin eludarea acestuia din urmă.Edificiul unei culturi poate fi comparat cu o catedrală, unde fiecare pune ceea ce are de pus. Ea apare, firesc, ca un produs al unei mari colectivități umane, ca cel mai înalt potențial creator al ei. Biografiile „lucrătorilor", gesturile lor, caracterul lor, intră în zidurile 

edificiului. Cu ce este Caragiale mai puțin o expresie a geniului nostru literar decit Creangă, de exemplu ? Dacă Matei Caragiale cultivă, așa cum s-a spus uneori, o literatură exclusiv pentru „rafinați", cum să ne explicăm epuizarea rapidă a edițiilor populare ale operei sale ori introducerea sa în manuale ? Desigur, nu poate fi considerat popular un autor care nu servește nici „eternitatea", nici momentul, ci se folosește numai de acestea pentru a se împodobi cu un fals prestigiu. Iată întrebări pe care, documentul de partid ni le propune atenției. Spre a răspunde și a ne răspunde cu luciditate, în formulări clare, lipsite de orice echivoc. Dar oricite nuanțe și tentative de adîncire am dezvolta în jurul temei, fundamental pentru creator și cei cărora li se adresează acesta, rămîne raportul pe care documentul îl stabilește între artă și societate, între artă și existență, raport de integrare, fertil în consecințe, de pe pozițiile căruia stabilim, de fapt, reperele culturii socialiste.Resorturile apropierii intime între artă și existență socială, țin de vizionarism, ca realistă și realizabilă aspirație, țin de morală, de necesitatea perfecționării structurilor sociale și a personalității umane. Arta noastră promovează umanismul socialist. iar „umanismul socialist presupune realizarea fericirii personale în contextul făuririi fericirii întregului popor" — reia concentric documentul, a- ceeași definitorie și fundamentală teză. Iar în spiritul documentului este limpede că răspunderea artistică devine o răspundere morală, iar răspunderea morală, una politică.

fiecareațelierscolarJ

0 concepție conservatoare AU TĂIAT CUM l-A DUSdespre meseriile potrivite fetelor CAPUL ȘI-ACUM CAUTA
PE ALȚII SĂ MĂSOAREiUltimii ani au marcat o apropiere tot mai mare a școlii de viață, de producție. Activitățile didactice s-au deplasat din ce in ce mai mult din sălile de clasă, spre laboratoare, cabinete, ateliere școlare, loturi a- gricole. în județul Vîlcea rezultatele obținute în acest sens sînt notabile. Pe lingă unitățile școlare funcționează 369 de ateliere școlare (cu 80 mai multe decît în 1972). Elevii sînt pregătiți aici în 20 de profiluri de meserii. în mediul rural 'funcționează 110 cooperative agricole de producție și 40 ferme școlare cu o suprafață de 370 ha. O parte din elevii liceelor din orașele Rm. Vîlcea și Drăgășani lucrează direct în halele și atelierele u- nor unități industriale, beneficiind de folosirea utilajelor moderne și de asistență tehnică competentă.Sînt realități pozitive. Pentru a se ajunge aici Inspectoratul școlar județean, organele locale, conducerea școlilor au întreprins eforturi întru totul notabile. Dar de toate acestea beneficiază nu întreaga masă de elevi, așa cum ar fi normal, ci doar o parte a acesteia și anume băieții. Cu fetele, lucrurile nu se prezintă tocmai așa. Pentru că, în cele mai multe cazuri. orele de activități productive dedicate fetelor se desfășoară într-un mod neinteresant, fără elementele de noutate care ar fi capabile să le confere un plus de interes. De vină pentru această situație sint, deopotrivă, după opinia noastră, un anume conservatorism, o doză serioasă de i- nerție și o egală comoditate, degenerată în multe cazuri în lipsa totală de interes. O anchetă recentă prin cîteva școli din municipiul Rm. Vîlcea îndreptățește asemenea concluzii. Să ne explicăm :Vorbeam de un anume conservatorism. El ține de o concepție depășită despre rolul și misiunea socială a femeii. Lucrul acesta este evident în alegerea profilurilor meseriilor pentru care sînt pregătite fetele, în ce ne privește, mi se pare 

absolut anacronic ca, într-o epocă în care femeia-cosmo- naut, medic, inginer, mecanic de locomotivă, sudor sau macaragiu nu mai constituie o raritate, o prezență insolită și pitorească, să ne mai abținem în a preda conștiincios adolescentelor croitoria, țesutul și cusutul — activități întru nimic mai prejos decît altele, dar care nu mai dețin o pondere atit de mare în viața socială, îneît să necesite un asemenea interes. Or, croitoria, ca să luăm un exemplu, este predată in aproape toate școlile generale din municipiu, de parcă am avea nevoie, în perspectivă, de bata

lioane întregi de croitorese. Cu țesutul și cusutul se intîmplă aproape la fel. De ce 7 Din inerție. Am preluat niște profesii tradiționale și le perpetuăm. fără să ne întrebăm dacă ele mai au azi aceeași utilitate socială. Elevele Școlii generale nr. 4. de pildă, execută șorțu- lețe, bluze, fuste, mileuri etc. Cele de la Școala generală nr. 5 — fețe de masă și altele. Asta înseamnă într-adevăr că le pregătim cu adevărat pentru viață ? Că la absolvirea școlii integrarea lor socioprofesională se va realiza mai simplu 7 Ne îndoim. De ce atunci cusutul și țesutul sînt preferate ? Pentru că e mai comod decît să procuri strunguri sau aparate de sudură, ca să nu mai vorbim de aparatură electronică.
Dar conservatorismul, iner

ția șl comoditatea determină dificultăți și în ceea ce privește realizarea planurilor economice proprii ale școlilor. Neputind realiza produse moderne de înaltă calitate fetele sînt nevoite să valorifice obiectele realizate la un preț scăzut. Pentru a ieși din impas, în unele locuri s-a apelat la subterfugii fetele aduc de acasă făină, zahăr și ulei și prepară in orele de activități practice gogoși, pe care le valorifică la prețul de 1 leu bucata, fondurile astfel obținute compensînd nerealizările la planul economic.E drept, în unele școli. în special în cele două licee real- umaniste „N. Bălcescu" și „V. Roaită" s-au întreprins eforturi pentru a pregăti fetele și într-o serie de domenii moderne — electrotehnică și lăcătușerie dar și aici croitoria și cusăturile sînt nelipsite.Să fim bine înțeleși. Nu cerem ca fiecare școală să formeze specialiști în bio-chimie, mecanică cuantică sau computere. Deși n-ar fi rău să ajungem și probabil vom ajunge cîndva și acolo ! Dar cu mai multă preocupare, cu eforturi mai susținute și mai metodice, putem oferi și fetelor posibilitatea de a se pregăti pentru acele profesii care sînt in pas cu cerințele vieții. Să nu uităm câ în cincinalul viitor în municipiul Rm. Vîlcea vor fi date în folosință, 18 noi instalații ale industriei chimice, o fabrică de micromotoare electrice, o fabrică de mase plastice, alta de bere — obiective care vor necesita desigur și mînă de lucru feminină. Or, în loc de a pregăti fetele pentru aceste domenii, noi formăm croitorese, țesătoare de carpete și creatoare de artizanat pentru cooperativa „Arta populară". De ce ? Iată o întrebare la care așteptăm să ne răspundă cei în drept — Inspectoratul școlar, conducerile școlilor, și, nu în ultimul rînd, Comitetul județean Vîlcea al U.T.C. a cărui prezență s-ar cere simțită mai pregnant în viața școlilor din raza sa de activitate.
DORU MOȚOC

Anunțam la începutul anului de învățămlnt că in Brașov s-au construit, pe lingă multe altele, și 6 ateliere interșcolare, destinate activităților practice ale e- levilor din școlile generale nr. 7, 10 și 22 din cartierul Steagul Roșu.De o lună și jumătate elevii acestor școli și-au îmbrăcat halatele albastre și au început sub îndrumarea maiștrilor instructori să descifreze ABC-ul meseriilor prevăzute în programele școlare. Spre surprinderea noastră, orele de practică se desfășoară însă și acum tot în atelierele școlilor respective, în spațiile anume proiectate, unde se pot efectua prelucrări în metal și de tîmplărie. Dotarea fiecărui atelier cuprinde instalații de forță, mașini unelte, scule corespunzătoare și suficiente locuri de muncă pentru 20... 22 de elevi, deci o bază materială bună, care, în anii precedenți, a permis școlarilor să execute chiar unele piese pentru întreprinderea de autocamioane care îi patronează.Dacă au existat condiții optime pentru buna desfășurare a pregătirii practice a elevilor în fiecare din cele trei școli, este firească întrebarea : de ce a mai fost nevoie de construirea celor 6 ateliere interșcolare noi? Din păcate, toate sondajele e- fectuate conduc la o unică concluzie : noua clădire a fost realizată doar de dragul de a se mai înălța ceva în sprijinul ideii de profesionalizare. Vizi- tind clădirea atelierelor, alipită de Școala generală nr. 7, constatăm că gîndirea care i-a stat la bază a fost cel puțin superficială și marcată de incompetență. Astfel se explică numeroasele anomalii care contrazic normele de protecția muncii și, în general, principiile elementare ale unui atelier de tip productiv. De pildă, instalația de forță, de la fiecare etaj, este a- șezată lingă conducta de apă curentă, care, fiind din material plastic, poate fi repede deteriorată, prezentînd pericolul de accidentare. Ușile au geamuri din sticlă iar ferestrele se deschid în încăpere, peste bancurile de lucru. Magaziile de materiale și piese sint neincăpătoare ; izolația fonică a atelierului este necorespunzătoare, propagind zgomotele de lucru de la un e- taj la altul. Instalații sanitare 

nu există în această nouă clădire cu trei etaje, lucru total absurd și contrar unor norme e- lementare de igienă.Dacă concepția ce stă la baza construcției este greșită în sine, nu a fost mai norocoasă nici desfășurarea dotării atelierelor. Deocamdată în ele există doar niște bancuri metalice, preluate fără răspundere suficientă, căci ele au picioare inegale. Atelierul nu are scule, menghine, iar atelierele de electrotehnică nu au nici un fel de utilaj.Toate acestea indică un dezinteres cel puțin inexplicabil din partea factorilor care au inițiat înființarea acestei noi construcții atunci cînd în județ există zeci de școli fără ateliere sau cu ateliere instalate în spații necorespunzătoare și deci cei peste 800 000 lei investiți aici, și-ar fi găsit utilizare mal eficientă.Se mai pune o întrebare firească și anume : de vreme ce școlile beneficiare ale noii clădiri au deja atelier școlar bine dotat, care conform legilor in vigoare nu poate fi desființat (ar fi și păcat !). ce întrebuințare practică reală va căpăta ,a- ceastă clădire nouă ? Ar fi de dorit ca, măcar în această; fază destul de tîrzie. cei răspunzători de situație să se consulte cu oamenii competent; în problemele de pregătire a tineretului în meseriile necesare industriei județului și să găsească dediziî optime pentru valorificarea judicioasă a noii clădiri. în acest sens, ar exista mai multe variante posibile. Dat fiind că municipiul Brașov, acest mare centru industrial nu are nici pînă azi o casă a științei și tehnicii pentru tineret s-ar putea consacra acestei destinații noua clădire dotată în mod corespunzător. De asemenea, Casa pionierilor fiind situată foarte departe de noul cartier Steagul Roșu s-ar putea înființa aici un sediu pentru anumite cercuri tehnice, scutind copiii din noul cartier de drumul lung către Casa pionierilor.Bineînțeles, soluții bune se mai pot propune, important este ca investiția sumei amintite să nu fie zadarnică și să aducă foloase reale acțiunii de pregătire profesională, multilaterală a elevilor și tineretului.
ADINA VELEA

EXTENSIUNEA 
UNIVERSITARĂ 

(Urmare din pag. I) complex, pe Înțelesul tuturor, cu demonstrații, cu proiecții și retroproiecții, cu fotografii. Sint mtilnlrl care „atacă" teme de stringentă actualitate, unele dintre ele abia de curind inserate in coloane ale revistelor de specialitate. Auzind despreastro-bio-chimie, plasmă, la- seri sau tehnologia superproducțiilor agricole, dezbătînd, cu argumente pro și contra, subiecte de larg interes economic, social și cultural, publicul timișan, pe cît de divers, pe atit de atent, interesat și receptiv, aruncă o privire sfidătoare necunoașterii și socotește că nu există culme a investigației științifice care să nu fie accesibilă înțelegerii și celui neinițiat.Realmente, intretinută cu chibzuință și dăruire, ideea extensiunii universitare este un fel de flacără-manifest pentru încredere în știință, în puterile omului de a stă- pîni natura și propria sa lume. Profesorul Cornea, prorector al Universității, unul dintre propulsorii ideii, mă îndemna să văd in experiența timișoreană un simbol al dăruirii membrilor corpului profesoral și științific pentru oamenii în mijlocul cărora trăiesc. Pentru că ideea aceasta elimină barierele între populație și universitate, sfarmă reprezentările elitiste ale unora sau altora, intipă- , rește în opinia colectivă încrederea in școală ca școală a tuturora, a poporului.Extensiunea universitară este un serviciu adus culturii militante. Implementată' în procesul integrării școlii superioare cu viata, cu știința, cu întregul ansamblu de structuri extraeducaționale, ea împlinește un rost nobil și îndrăzneț. Respingind vulgarizarea ușuratecă a cunoștinței superioare, menți- nindu-și substanța dialogului într-o sferă tematică de interes major, apelind la experiment și demonstrație și construindu-și programul prin sondaj de preferințe in psihologia beneficiarului nemijlocit, acțiunea timișorenilor are destule virtuți pentru a molipsi și pe alții. O propun spre atenție și spre studiu, știind bine că nimic nu împiedică învățământul superior, de orice profil ar fi el, să-și depășească și să-și renoveze circuitele de funcții. Este emoționant să vezi muncitori, funcționari, militari, studenți. casnice, țărani, elevi — și încă lista ar mai putea continua — intrînd destinși și încrezători, laolaltă, fără sfială și joc de complexe, sub cupola universitară.
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Sub puternicul imbold creator al hotărârilor Congresului al XI-lea

Hărnicie și abnegație pe toate fronturile muncii!
ORELE ACRICULTURII BAT PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

u

Gospodărește,
cu simț de răspundere,
acum se pregătesc

hold ele bogate
Cu fiecare zi iarna își face tot mai pregnant simțită prezența. Dar munca în agricultură nu scade din intensitate. Mai sînt de executat arături adinei, fertilizări cu îngrășăminte chimice și organice. Legumicultorii pregătesc minuțios producția de legume extratimpurii sau primul ciclu din sere. Se fac pregătiri febrile in sectoarele zootehnice, iar tractoarele și mașinile agricole sînt deplasate in atelierele de reparații pentru remedieri. în curind vor începe cursurile agrozootehnice. Pe mesele de lucru planurile de producție ale anului viitor sînt transformate din cifre în acțiuni concrete de tehnologii și sarcini pentru fiecare lucrător gricultură. Nu trebuie scăpat nici un amănunt pentru că anul viitor, ultimul din acest cincinal, va trebui închegat din producții cit mai mari. Bărbătește, cu simț de răspundere pentru soarta holdelor care se cer tot mai bogate. Secvențe din preocupările acestor zile am înregistrat în două unități agricole din Bărăgan :

MILITĂM PENTRU 6 000 KG 
PORUMB BOABE LA HECTARUL 

NEIRIGAT— întreprinderea noastră, ne spune ing. Alexandru Cocoșilă, directorul I.A.S. Afumați, județul Ilfov, este specializată pe cultura de cereale, în structura cărora porumbul pentru boabe ocupă o poziție preponderentă. Faptul că terenul întreprinderii noastre este amplasat într-o zonă ecologică în care factorii de vegetație satisfac cerințele porumbului in cel mai înalt grad, prin aplicarea corectă a măsurilor agrotehnice specifice acestei culturi, ne propunem să obținem 6 000 kg porumb boabe la hectar în anul 1975.O lucrare deosebit de importantă în complexul de măsuri agrotehnice care condiționează in mare măsură producția de porumb în zona noastră este a- rătura adincă. Porumbul este o cultură cu cerințe ridicate față de lucrările solului. Rezultatele obținute demonstrează că arăturile adinei constituie veriga cea mai importantă în lanțul de măsuri agrotehnice cerute de tehnologia culturii porumbului, care garantează obținerea de producții mari pe hectar. Ținind seama de această importantă cerință a culturii porum- b lui, noi am luat măsuri tehnice și organizatorice să executăm această lucrare treaga suprafață, atenție deosebită și cesteia.Toate suprafețele destinate culturii au fost curățate de getale și au fost arate la o a- dîncime de tura a fost pe întreagaO măsurăbit de importantă, promovată în cultura porumbului pentru anul 1975, este rotația. Ca și alte plante de cultură, dar în mod deosebit, porumbul este o cultură foarte receptivă la planta premergătoare și în

globale muncă, precise din a-

pe în- acordînd o calității a-care sînt porumbului resturi ve-peste 30 cm. Ară- executată uniform suprafață.agrotehnică deose- care este

acest caz producția poate să crească cu pină la 20 la sută. Datorită acestui fapt 50 la sută din suprafața de porumb va fi cultivată după alte plante, bune premergătoare, soia și păioase, și 50 la sută va fi tivată după porumb, dar mai pină în anul 2.— Deși ne aflăm într-o cu soluri care au o fertilitate naturală ridicată și care în condiții de agrotehnică superioară asigură producții mari pe unitatea de suprafață, continuă directorul, rezultatele obținute de întreprinderea noastră, demonstrează că sporirea producției de porumb, creșterea ei peste limita de 6 000 kg pe ha, nu se poate asigura decît rea îngrășămintelor organice.Ținind seama de portantă verigă agrotehnică, s-a aplicat pe toată suprafața destinată culturii porumbului 200— 250 kg superfostat la ha, și s-au fertilizat 400 de ha cu tone gunoi de grajd, lucrare care continuă în prezent.Toate aceste măsuri agrotehnice ce se ceste zile pe semănate cu completate in guros in primăvară cu celelalte verigi agrotehnice, pentru a satisface cerințele culturii porumbului față de factorii de tație constituind garanția plinirii angajamentului obține 6 000 kg porumb la hectar.

cereale cul- nu-zonă

prin folosi- chimice șiaceastă im-
22 000

finalizează în a- solele care vor fi porumb vor fi modul cel mai ri-
vege- înde- de a boabe

te șl carne nu se vor diminua cu nimic ; pentru cele 950 de taurine sînt asigurate 9 500 tone furaje.— Vă rog să notați un nume de îngrijitor, Gheorghe Simion, ne spune economistul C-tin Orășeanu, pentru că a obținut de la 17 vaci, într-o singuă zi 200 litri lapte. Este o meserie preferată de foarte mulți tineri din comuna noastră, alături de cea de mecanizator. De ce ? Solicită multă finețe, un grad sporit de cunoștințe și mai ales cere „continuitate" în exercitarea ei, condiții esențiale pentru o agricultură modernă, de inalt randament, condiții care aduc implicit și mari satisfacții.Dar, vizitînd unitatea ratistă ne-am convins că „meseria preferată" este și aceea de legumicultor. Și cum să nu-ți practici cu drag meseria, cind 10 000 metri pătrați de răsadniță termică, modernă realizare, solicită riguroase și perfecționate brațe de muncă ? Pămîntul a fost dezinfectat și în curind vor fi desfășurate panourile protectoare cu geamuri sclipitoare.— Este pentru „șarja" de legume extratimpurii. pe care le vom insămînța în primele zile din ianuarie, ne spune inginera Maria Mușat. Pregătirile au fost încheiate din timp și sperăm că vom obține o bună recoltă. ",

coope-agricolă din Sinești,

PREGĂTIREA TEMEINICĂ
A PRODUCȚIEI ANUIUI 

VIITOR
(Urmare din pag. 1)muncă patriotică, ne spune Ghe- orghe Radu, secretarul organizației U.T.C. din acest sector. Pe lingă acestea, fiecare dintre noi s-a angajat să elaboreze în fiecare zi tehnologia a 7 repere pe lingă cele planificate. Procedind astfel, cu toată întirzierea cu care am primit unele proiecte de execuție, pină în luna februarie vom termina elaborarea tehnologiilor pentru producția primului semestru". Pentru eforturile lor deosebite, pentru seriozitatea și competența recunoscute în proiectarea tehnologiilor se cuvin menționate citeva nume : tehnicianul Petre Postolache, inginer inginer Oprea Gheorghe Costicâ proiec-Nicolae Dobre, Berceanu, inginer Gheorghia, tehnicienii Cioran, Marin Iliescu, . fanta Niculina Marin și mulți alții. Prin strădania lor producția anului viitor primește fără întîrziere avizul de trecere de pe planșetele proiectanților in fabricație.

PRIORITATE EFICIENTEI

1. In atelierul S.M.A.-ului Urziceni tînărul mecanizator 
Cheorghe Marin verifică motoarele tractoarelor reparate...

2. ...In vreme ce colegii de la I.A.S. Afumați execută ară
turile adinei pe ultimele suprafețe.

3. Finul trebuie să-și păstreze integral calitățile nutri
tive ți un control suplimentar este bine venit. Imaginea 
a fost surprinsă in depozitul de furaje al Cooperativei a- 
gricole Sinești.

4. In curind răsadnițele vor produce viguroase plăntuțe. 
Pină atunci se (ac ultimele pregătiri la răsadnița termică 
a Cooperativei agricole Sinești.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
Fotografii de VASILE RANGA

MESERIA PREFERATA

în anul viitor productivitatea muncii va crește cu 10 la sută, iar cheltuielile materiale și de muncă pentru o mie de lei producție marfă vor fi cu citeva zeci de lei mai mici decît în a- cest an. Măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a- sigurarea acestor cote inalte ale eficienței sînt de mult elaborate, pe baza lor productivitatea muncii va ajunge la nivelul planificat încă din primele zile ale lunii ianuarie. Atelierul de auto- utilări lucrează de mai multe luni la executarea unor utilaje și dispozitive necesare în anul viitor. O parte dintre ele — cele mai importante — sînt gata deja,, altele, cum este de sudat rozete foarte pretențios, de mare randament, proiectat de un colectiv condus de ing. Stelian Cepleu, va fi terminat in această lună. „Exigențele producției anului viitor au determinat perfecționări în activitatea de lansare, organizare și urmărire a producției, ne spune inginerul șef Pompiliu Albu. începînd cu 1 ianuarie, lansarea și urmărirea producției la utilajele cu ciclu foarte lung de fabricație se va face după cunoscuta metodă Pert. O parte însemnată din timpul consumat astfel de cadrele tehnice pentru urmărirea producției va putea fi folosită pentru căutarea unor soluții tehnice noi".Obișnuința de a gîndi, de a analiza producția viitoare s-a instituit, de fapt, ca sistem de lucru. Orice utilaj complicat, înainte de lansarea lui în fabricație este analizat, regîndit, cu oamenii din secții, cu muncitorii, maiștrii și inginerii ce-1 vor executa. Acest dialog între tehnologi și muncitori face ca în

manipulatorul— un utilaj

Noi succese ale 
muncitorilor ieșeni

realizarea unui produs nou — și această întreprindere execută a- proape numai produse noi — să se regăsească experiența întregii uzine.

• ÎNTREPRINDERILE in
dustriale ȘI UNITĂȚILE 
ECONOMICE DIN JUDEȚUL 
IAȘI au dat pină acum o pro
ducție mai mare cu 31 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Cele 
mal mari sporuri au fost reali
zate de Combinatul de fire șl 
fibre sintetice, Țesătorfa de 
mătase „Victoria" din Iași, în
treprinderea mecanică de ma
terial rulant din Pașcani și al
tele.

TOPITOR
LA 19 ANI

cunoscut Ia Zalau iii fața cuptorului nr. 2 de la turnătoria de oțel a întreprinderii de armături. Se numește Vasile Hadi și de citeva luni a fost avansat ca prim topitor. „Are doar 19 ani. dar cind vezi ce scoate n-ai crede că-i de tinăr. ne spune maistrul Dumitru Mureșan. Un subțire, inalt, cu părul intr-o parte, de virsta din echipa pe care o duce. 11 văd apropiindu-se pină la limita suportabilă pentru a degaja gura de scurgere a zgurii, acționind rapid și eficient, iar apoi re- trăgîndu-se Ia in aerul cald o temperatură bilă. „De oțelmai mult de un mc- jumătate, avea să no pe urmă VasileLa 1 metru ajungide rar, in momentele sau cind iei o pro- decît Zgura a fost

otel atitbăiat dat celor con-
fel de repede și el, dar la mai accepta- nu te poți a-propia tru și spună Hadi. destul critice, bă. dar nu stai acolo citeva secunde", evacuată. Primul topitor se oprește, dar nu pentru odihnă, ci pentru a urmări prin sticla de cobalt culoarea oțelului. Dă citeva instrucțiuni, ceilalți oțelari, tot de virsta lui, știu ce au de făcut, pe urmă il auzim spunind „Lă- sați-1 să se liniștească". Termenul tehnic de dezoxidare a oțelului l-au inlocuit cu cel de „liniștire". Li se pare mai potrivit. Tn acest interval oțelul este lăsat să se omogenizeze, iar ei au citeva momente de răgaz. Iși șterg transpirația, beau apă — un oțelar consumă intre 5 și 7 litri de apă intr-un schimb pentru pierdut dar nu de foc topitor nuare zvîrcolirile„Nu vă pot explica in ce fel il văd eu, cit e de caid și cum se comportă ca uitindu- vă prin sticla asta să-1 puteți înțelege. îi citesc temperatura după nuanțe. Dacă-i

mai albăstrui, ca acum.e mai cald, dacă-i roșietic, zicem că-i rece. Cind curge ca mercurul e cald la 1580—1600 grade, tocmai bun de turnare..." Este prim topitor de 4 luni și oțelar de un an. A urmat școala profesională, dar s-a hotărit să se facă oțelar de cind era copil. L-a dus tatăl său. miner de profesie. la un prieten oțelar de Ia Hunedoara, i-a arătat o- țelăria și băiatului i-a plăcut. Nu și-a mai luat gin dul de Ia asta. E o muncă bărbătească, cere curaj șl bărbăție. De-asta a ales-o. S-a dovedit foarte bun, a reușit să-și însușească repe de meseria, cei cîțiva oțelarl cu experiență veniți de la Galați, Hunedoara sau Cim- pia Turzii l-au recunoscut capabil să conducă un schimb la cuptorul nr. 2. Sarcină de mare răspundere și curaj, dar băiatul de 19 ani. împreună cu ceilalți colegi ai lui, la fel de tineri, au reușit să mențină cuptorul in condiții optime de funcționare, să elaboreze oțel de calitate.— L-ai din mină ?— De Ia început,învățat, mă ascultă.Oameni și oțel s-au „liniștit" citeva minute, urmează o nouă repriză de duel încordat, între acești bărbați tineri și oțelul lor — evacuarea șarjei. „Dacă nu-l destul de „liniștit", ne spune primul topitor. continuă să se zbată în forme, sare, aruncă scintei, nu se poate lucra cu el, clocotește, acum uitați-vă la el — întinde sticla de cobalt e destul de domol, curge potolit, nu sare din matcă". înțelegem că într-adevăr, oțelul împrumută ceva din firea oțelarulul, exprimă fără compromisuri calitatea lui profesională, stăpinirea de sine. El atestă, in cazul de față, maturitatea unor tineri, certifică existența primei generații de oțelari formați la Zalău.

scăpat vreodatăvreo trei ori, dar acum l-an>

a compensa lichidul prin transpirație — pierd din ochi gura a cuptorului. Primul urmărește în conti- metalulul.

Dar inii
Si

IUSTIN MORARU

Medicul veterinar Teofil Ivan, șeful fermei zootehnice de la Cooperativa agricolă din Sinești, știe că nu are misiune ușoară. Animalele cer îngrijire specială pe timp de iarnă și mai ales furaje îndestulătoare. Acum cînd campania de conservare a nutrețurilor se poate considera încheiată, face bilanțul operativ. Cifrele contabilității îl dau siguranța că producțiile de lap-

ANCHETA NOASTRĂ CE VA PROPUNETIȚCE ÎNTREPRINDEȚI?
1. DIVERSIFICAREA ACȚIUNILOR 2. IN ORGANIZAȚII, ACTIVITĂȚI

PENTRU EDUCAREA TINERETULUI SPECIFICE FIECĂRUI LOC

Producții suplimentare 
față de prevederile pianului

IN SPIRIT COMUNIST DE MUNCĂ

• COLECTIVELE COMBI
NATULUI DE PRELUCRARE 
A LEMNULUI DIN SUCEAVA 
au realizat sarcinile de pro
ducție pe anul în curs.

Pină la 31 decembrie, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
suceveni vor obține o produc
ție globală suplimentară esti
mată la 50 milioane lei, expri
mată, între altele, în peste 
1 000 garnituri de mobilă, 6 500 
tone plăci aglomerate din lemn 
și 450 000 metri pătrați plăci 
înnobilate.

• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
MEHEDINȚI au înscris în 
bilanțul activității desfășurate 
în acest an o producție globală 
suplimentară în valoare de 
42 225 000 lei. Activitatea mun
citorilor și tehnicienilor de aici 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă s-a concretizat, pînă 
acum. în obținerea peste pre
vederi a 197 000 MWh energie 
electrică, 3 500 tone huilă, 765 
tone plăci fibrolemnoase, pre
cum și a unor însemnate can
tități de alte produse.

Dimensiunea reală a sarcinilor și responsabilităților ce revin organizațiilor U.T.C. în lumina hotăririlor Congresului este dată de rolul și locul tinerei generații în societate, ca prezență activă în viața economică, socială și politică, ca purtătoare a viitorului luminos al patriei. Tocmai de aceea, obiectivul major al activităților organizațiilor U.T.C. din județul nostru îl constituie educarea și formarea multilaterală a tineretului, pregătirea temeinică a acestuia pentru muncă și viață. Acționind în acest spirit, au în centrul preocupărilor lor cunoașterea și aprofundarea conținutului documentelor adoptate de Congres, mobilizarea tuturor tinerilor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe anul în curs, la realizarea însuflețito- rului angajament — cincinalul înainte de termen — și asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare economico-socială a județului în perspectiva cincinalului următor.Pentru desprinderea și însușirea sarcinilor ce revin tinerilor, în cadrul cursurilor și cercurilor de învățămînt politico-ideologic, în așezămintele culturale, în întreprinderi și instituții au loc în prezent dezbateri, întâlniri cu participanți la Congres, activiști de partid și de stat, sînt organizate ample activități cu cartea social-politică. Pentru traducerea în fapte a sarcinilor, organizațiile U.T.C. din industrie, transporturi, cooperație și școli lansează, preiau și generalizează numeroase inițiative, organizează olimpiade, concursuri fi consfătuiri profesio

nale, schimburi de experiență, alte activități pentru utilizarea integrală a capacităților de producție, reducerea cheltuielilor materiale, îmbunătățirea calității produselor, întărirea disciplinei. Alături de ceilalți factori urmărim recrutarea și pregătirea forței de muncă necesară unităților economice de peste 20 000 lucrători pînă la sfîrșitul anului 1975.In agricultură, preocuparea prioritară în aceste zile, o constituie și pentru organizațiile U.T.C. încheierea lucrărilor de eliberare a terenurilor, executarea arăturilor de toamnă pe toate suprafețele. în vederea conservării și utilizării raționale a întregului fond funciar, vom întreprinde acțiuni pentru reducerea la minim a scoaterii din circuitul agricol a terenurilor de cultură pentru construcții de drumuri, rețele electrice și alte destinații, lucrări de combaterea eroziunii solului, combaterea excesului de umiditate, acțiuni care să conducă pînă la 1 mai 1975 la atragerea in circuitul a- gricol a unei suprafețe de cel puțin 1 600 hectare. Pornind de la faptul că pînă la sfîrșitul lunii mai a anului viitor, suprafața irigată va ajunge la 110 000 hectare, vom recruta și pregăti 80 de tineri motopompiști și mînuitori de agregate care să deservească instalațiile pentru irigații în cadrul sistemelor locale. în același timp, vom executa lucrări de decolmatare a canalelor, iar pînă la 1 aprilie vom fertiliza eu îngrășăminte naturale 7 000 hectare.O atenție deosebită in cadrul 

preocupărilor organelor și organizațiilor U.T.C. în perioada următoare, o va constitui și sporirea valențelor educative ale muncii voluntar-patriotice. în a- cest sens, vom diversifica acti
AZI NE RĂSPUND:

• MIHAI BOȚOAGA
prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C.

• PAUL MANOLE
prim secretar al Comitetului județean Teleorman al U.T.C.

vitățile în cadrul șantierelor locale de muncă patriotică, vom recomanda un număr mai mare de tineri pentru șantierele naționale Giurgiu-Răzmirești și Mostiștea ; pentru anul 1975 pro- punîndu-ne să organizăm 25 de șantiere locale in cadrul unităților agricole de stat, pentru realizarea construcțiilor sociai-cultu- rale, lucrări de îmbunătățiri funciare etc. Ca o condiție esențială a înfăptuirii a tot ceea ce ne propunem în perioada următoare, se înscrie preocuparea pentru întărirea și consolidarea politico-organizatorică a organizațiilor U.T.C., acționind în continuare pentru îmbunătățirea conținutului adunărilor generale, a stilului și metodelor de muncă a activului U.T.C., pentru cultivarea la tineri a spiritului muncitoresc, combativ, revoluționar.

Congresul al XI-lea al partidului, care a înarmat poporul nostru cu cel mai clar program de acțiune, cu o strategie și tactică științific fundamentate pentru perioada care ne conduce 

spre comunism, va rămîne în istorie și pentru că niciodată pînă acum generația tînără nu a fost definită cu o asemenea luciditate și răspundere drept o puternică forță socială, viitorul însuși al națiunii. Și va rămîne în istorie și pentru felul în care acest forum al comuniștilor primește răspunsul generației pe care a caracterizat-o astfel, de a lupta cu toată energia specifică pentru îndeplinirea prevederilor din documentele pe care le-a adoptat. în județul nostru, primul răspuns al tinerilor sînt faptele lor de muncă, dăruirea cu care s-au angajat să facă din fiecare zi o zi record în producție, preocuparea pe care o au pentru a descifra din documente cit mai exact sarcinile 

care le revin, pentru propria lor devenire.Comitetul județean U.T.C. a inițiat tipărirea și difuzarea unor pliante care redau perspectiva și sarcinile județului nostru, așa cum se desprind ele din documente pentru principalele domenii ale vieții economice și sociale, organizarea unor întîlniri ale tinerilor cu participant! la Congres. Pentru a sprijini munca tinerilor prin eficiente acțiuni politico-educative ne vom strădui să orientăm învățămîntul politic U.T.C. spre forma dialogului în locul simplelor expuneri, să realizăm o propagandă activă. Un accent deosebit punem pe acțiunile in sprijinul producției, subliniind sensul politic al fiecărei inițiative menite să contribuie la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Faptul că Teleormanul se numără printre județele cu cel mai mare ritm de dezvoltare a industriei ne-a determinat ca un punct prioritar al programului nostru să fie intensificarea muncii de recrutare a tinerilor pentru obiectivele noi. îndrumăm cit mai mulți tineri spre școlarizare pentru întreprinderea de rulmenți și Textila din Alexandria, și Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele care, in 1975 vor intra în noi etape de dezvoltare. In prezent ne corelăm, de asemenea, 

programele noastre cu cele ale organelor județene care cunosc exact necesarul forței de muncă pentru toate cele 27 obiective care se construiesc și extind în- cepind cu anul 1975 și cincinalul viitor. în atenție avem și perspectiva dezvoltării agriculturii care în cincinalul următor va fi, cum rezultă din documentele Congresului, complet mecanizată, ceea ce presupune calificarea forței de muncă și pentru această ramură a economiei. în tot ceea ce întreprindem în prezent și ne-am propus pentru perioada următoare sîntem îndrumați și sprijiniți efectiv de organizațiile de partid și. acest lucru constituie garanția că rezultatele vor ti in măsură să răspundă, așa cum se cuvine, chemării secretarului general al partidului, adresată tinerei generații.Amintind că de săptămîna viitoare vor trece la întocmirea unor programe de activități cu sarcini concrete impuse de specificul fiecărui loc de muncă toate organizațiile U.T.C. din județ, vreau să subliniez incă o dată angajarea noastră de a face totul pentru ca întreprinderile care au depășiri la sarcinile de producție să adauge noi realizări la bilanțul întrecerii pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, iar cele cu restanțe să ajungă cel puțin la nivelul prevederilor inițiala.
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DAN LVNGU, RRnni- 
cu-Sărat, Buzău :

„Vă rog să Citiți poves
tea mea, povestea unui 
tinăr care a fost abando
nat de părinții săi încă 
de la naștere, care îi 
caută necontenit prin 
lume pe cei ce i-au dat 
viață șt care tui uitat că 
există undeva o ființă ce 
n-a avut niciodată cui să 
spună mamă și tată. Am 
învățat, am văzut că rîn- 
dunelele pleacă, dar revin. 
Părinții mei au plecat, dar 
n-au mai revenit. Sînt 
oare mai statornice păsări
le decît unii oameni P

M-am născut în ianuarie 
1958, în comuna Bogza, 
jud. Vrancea. După naș
tere, mama m-a părăsit la 
Spitalul de copii din Ritn- 
nicu-Sărat. La șase luni 
m-am îmbolnăvit de polio
mielită. Îngrijit de doctorii 
Ion Ene și Hanrieta N3S- 
tase, cărora n-am si în
cetez niciodată să le mul
țumesc din adîncul ini
mii, am reușit să supravie
țuiesc, dar boala mi-a dat 
o infirmitate pe care o 
VBf purta toată Mâța — 
sufăr de paralizia ambelor 
picioare. De la vîrsta de 
cinci ani, sora medicală 
Olimpia Răduță, intimă a 
trei copii, un om plin de 
o rară căldură sufletească, 
a făcut tot ce i-a stat în 
putere să mă ajute Și ast
fel am ajuns la Școala nr. 
9 pentru infirmi din co
muna Jucul de Sus, Cluj, 
unde am urmat pe urmă 
clasele I-a — a VUI-a. 
Aici am avut toată căldura 
și omenia educatorilor, în
vățătorilor și profesorilor, 
am simțit că soarele stră
lucește și pentru mine. Pe 
urmă, în 197$, am fost 
repartizat la Școala spe
cială nr. 26 din Rîmnicu-

Sărat. De la părinți, pînă 
acum și nici de acum îna
inte, nici un semn de 
viața. Colegii plecau în 
vacanță la ai lor, eu rămi- 
neam singur în școală. Așa 
m-a găsit din nou aceeași 
femeie minunată, Olimpia 
Răduță, care cîtva timp 
m-a luat la ea acasă, n-a 
precupețit nimic ca să-mi 
dăruiască sentimentul că 
și pentru mine a venit va
canța, că și eu am dreptul 
la bucuriile celor de-o sea
mă cu mine. Mi-a dat 
totul în afara acelui lucru 
imposibil pentru ea I do
rința nestinsă de a spu
ne mamă și tată. M-am 
interesat și am aflat 
că tata lucrează la sec
ția vopsitorii a uzinei 
„Tractorul" din Brașov. 
Am scris conducerii uzi
nei. Mi s-a răspuns că 
sînt mai mulți muncitori 
cu numele Lungu Dumi
trii și ar necesita o chel
tuială de timp prea mare 
pentru a se face investi
gații în spiritul celor 
cerute de mine. M-am in
teresat și de mama. Ea 
s-â recăsătorit. Locuiește 
în Plopeni, Prahova. La 
apelul meu „mamă", n-a 
răspuns.

Dați-mi voie, tovarășe 
o.p.-t., ca prin rubrica dv. 
să mă adresez părinților 
mei fi să-i întreb : trăind 
în țara asta a omeniei, 
cînd mergeți la lucru, cînd 
vedeți Un film, cînd rîdeți, 
cînd vă cumpărați un 
lucru care vă face plă
cere, cînd strîngeți mina 
unui tînăr sau mîngîiați 
un copil, nu vă aduceți 
niciodată aminte că pe 
lilme exist fi eu, un băiat 
mai nefericit ca alții și 
care poate renunța la un 
ajutor material, dar nu și 
la unul moral

prînzului și cum era doar 
8 și jumătate, mi-am zis 
că nu mi-ar strica o cafelu- 
ță. Am intrat deci în barul 
hotelului. M-a surprins că 
la ora aceea era o atît de 
mare aglomerație. Zeci de 
tineri își încercau norocul 
la jocurile mecanice, o 
invenție, în ce mă pri
vește. dezgustătoare, fiind 
în ultimă instanță un țoc 
de noroc pe bani, un fel 
de barbut decis să țină 
pasul cu... dezvoltarea teh
nicii. La un moment dat 
aud : „Șase, vine șeful 1“

de noroc practicat în ge
neral, dar mai ales la o 
vîrstă fragedă, venea să-i 
evacueze pe înflăcărării 
băieți. Eroare. Șeful, un 
bărbat elegant, îmbrăcat 
într-o scurtă de piele, veni
se să-și încaseze cota din 
cîștiguri. Văzînd aceasta 
mi-a venit greu să mai 
dau acelor tineri numele 
de grup, stîndu-mi pe 
limbă cuvîntul bandă (...).

Era, vă reamintesc, luni 
pe la 8 și jumătate dimi
neața, și acești tineri, în 
loc să fie la muncă, în loc

Dl HU fi Vf PAN CUI AM

Mi-am închipuit că șeful 
e vreun funcționar al ho
telului care, ca fi mine, 
respingînd ideea jocului

să fie la școală, Se găseau 
într-un bar, așteptînd în
frigurați ca zeița Fortuna 
să le facă cu ochiul".N-ar fi fost tocmai rău dacă zeița Fortuna le făcea cu ochiul, fiindcă în mitologia romană ea personifica (mă uit pentru mai multă siguranță în „Dicționarul enciclopedic" și citez) „întîmplareâ fericită, aducătoare de fericire și succes în viața oamenilor sau a comunităților". Dar cum tot dicționarul amintit spune în continuare că începînd de prin secolul I î.e.n. zeița cu pricina a fost privită mai ales ca simbol al întîmplării oarbe, îmi propun să supun scrisoarea de mai sus atenției uteciștilor din Suceava. Desigur că și ei „resping ideea jocului de noroc practicat în general, dar mai ales la o vîrstă fragedă" și-și vor face simțit, în mod practic, punctul de vedere.

GABRIEL DUȚESCU, 
17 ani, elev, Sătu-Mare: 

Pe foarte mulți 
dintre noi (e vorba de co
legii de clasă, o.p.-i.) ne 
frămîntă întrebarea : cum 
alegem drumul în viață ?

Singuri, sau finind .seama 
și de dorințele părinților, 
ale profesorilor noștri? Nu 
subestimați această între
bare, ea nu-i deloc sim
plăN-am nici un motiv s-o subestimez, neconsiderînd-o nici eu deloc simplă. Am mai discutat în cadrul acestei rubrici chestiunea, punctul meu de vedere nestrălucind prin originalitate, dar tocmai asta îmi dă sentimentul că greșesc mai puțin. AlegefSa drumului în viață al unui adolescent, cred eu, alăturîndu-mă foare multor altora, trebuie să consemneze, deopotrivă, hotărîrea adolescentului însuși și a mentorilor săi, părinți și profesori. E greu, e ușor de luat o asemenea hotărîre, s-o numesc așa, „tripartită" ? Mi se pare lucrul cel mai puțin însemnat. Ea este necesară, este în spiritul gîndirii colectivității noastre — și dacă este necesară și în acest spirit, nu mai merită să discutăm cu ce eforturi, după cîte colocvii și (sper să nu intrige expresia) compromisuri, o smulgem vieții. Totul e s-o smulgem. Vom avea de-a face cu destule tunete și fulgere ? S-ar putea. Să ne înarmăm cu calm, cu răbdare, să încercăm să fim di- plomați — în înțelesul cel mai nobil al cuvîntului — gata să luăm loc la masa tratativelor fără păreri preconcepute, animați de o singură dorință (deși, practic, sîntem despărțiți de vîrstă, experiență, grad de obiectivitate) : aceea de a răspunde solidar într-o chestiune care ne învestește pe toți — adolescenți, părinți, profesori — cu re jonsabilități egale.

MARIETA D., tehni
ciană, Vaslui:

„(...). La vîrsta mea de 
24 de ani, nu mai cred că 
tot ce zboară se mănîncă, 
cred că sînt suficient de 
matură să gîndesc cu pro
priul meu cap. Dar nu-i 
aceasta și părerea celui cu 
care, poate, într-o zi mă 
voi căsători (în orice caz, 
dorim și unul și altul a- 
ceasta). El, un bărbat de 
30 de ani, avînd aceeași 
profesie ca și mine, îmi 
cere să-i aduc la cunoș
tință fiecare hotărîre cu 
mult înainte de a o lua, 
considerîndu-mă o fetiță 
neajutorată, incapabilă să

se descurce pînă și în 
cele mai simple lucruri. 
Dacă vreau să-mi cumpăr 
o rochie, îmi cere să-l 
informez mai întîi pe el ce 
fel de rochie vreau, ce 
culoare, ce model. M-a 
certat pînă și pentru fap
tul că, luîndu-mi niște 
crizanteme, nu l-am în
trebat în prealabil, lui plă- 
cîndu-i mai mult alte flori. 
Este o tutelă care îmi dis
place, pe care o mai cred 
încă o rămășiță a de mult 
răposatei mentalități a 
bărbatului despre inegali
tatea femeii. Aș vrea 
să-mi dați dreptate (...)"•

Furtuna se vestea
pe dealuri*** ivi"i

„Furtună se vestea pe dealuri, 
toată noaptea, 

de luni spre marți, la orizont 
s-a adunat"...

(Blaga)

întrebarea face de prisos răspunsul meu. Dacă totuși, împărtășindu-ți durerea, aștern cîteva cuvinte, o fac pentru că cele relatate de tine m-au determinat și pe mine să-mi pun, fără teamă că voi fi acuzat de naivitate, întrebarea : sînt oare mai statbrnice păsările decît unii oameni ? Mâi avem, unii, de î.. vățat chiar și de lă păsări ? E trist.

LENUȚA M„ 19 ani, 
Băflești, Dolj:

„(...). In încheiere, eu 
atît vă rog pe dv. să-t

spuneți lui Titi că ori ce 
s-ar întîmpla eu o să-l iu
besc pînă la sfîrșitul lu
mii".

VICTOR ENACHES- 
CU, proiectant principal, 
București, Bd. Păcii 144— 
146 ■

„(...) Cu ocazia unei 
deplasări în interes de 
serviciu în municipiul 
Suceava, am fost pus în-

tr-o situație, mai exact: 
am fost martorul unei si
tuații care îmi dictează a- 
ceste rîndhri (...). Am a- 
juns la Suceava într-o luni 
dimineață, trăgînd la ho
telul „Arcașul". Aveam 
treabă abia pe la ora

I-aș spune, dar nu pot să-l mint. Chiar și cei mai pesimiști savanți nu prevăd sfîrșitul lumii (al lumii a- cesteia de pe Terra) înainte de cîteva bune milioane de ani. îți doresc, desigur, să trăiești ani mulți și fericiți, dar mi se pare hazardat să crezi că vei trăi și vei iubi pe Titi prin, să zicem, anul 4 000 000 1
G. L., 18 ani, elevă,

Cîmpina, Prahova :
„(...). Băiatul cu care 

vorbesc Și care ține sincer

la mine este cu un an fi 
jumătate mai mare ca 
tata (...)“.în cazul acesta te-ai exprimat incorect: nu-i mai Spune băiatul, ci băiețelul.

Mi-e imposibil să nu ți-o dau, dar, cum mai departe îmi ceri și soluții, la ele mă poticnesc. Ce-ai putea face mai mult decît să nu te dai bătută și să convingi pe omul pe care îl iubești că „rămășița de mult răposatei mentalități" nu-1 onorează ? Mai devreme sau mai tît- ziu va înțelege. Iubindu-te, va înțelege, desigur, mai devreme.Notă :Cer îngăduința cititorilor să-mi închei și azi rubrica tot cu : „Pe săptămîna viitoare 1“ deși ultima oară nu mi-am ținut promisiunea și ,>săptămîna viitoare" a venit cu o întîrziere de trei săptămîni. Cerînd pomenita îngăduință, nu omit să-mi cer scuze și să-mi reamintesc că punctualitatea nu-i nici pe departe numai politețea regilor, cum parcă zicea Ludovic al XVIII-lea, ci a noastră, a tuturor, deci și a iscălitului.

„Pe la miezul ndpții âth auzit urletul avalanșei. E ca atunci cind ar cădea uii trăznet în a- propiereâ ta. Nimeni dintre noi nu dormea. Toată tabăra era in picioare. Avalanșa s-a abătut chiar în direcția noastră, a măturat din cale magazia de alimente șl s-a oprit in prima ba- racă-dormitor. In momentul a- ceia s-a Întrerupt cutfentul electric și am rămas în beznă. Grupul electrogen a fost scos din funcțiune. Deodată aud țipete și strigăte de ajutor. Cineva repeta disperat ; „Trei militari au fost acoperiți de avalanșă". Am năvălit în curtea taberei. S-au a- prins torțele dar vintul puternic Îi ninsoarea ni le stingeau mereu, n astfel de împrejurări, oamenii curajoși nu așteaptă ordine șl îndemnuri, nu așteaptă sfaturi. Trec la acțiune imediat și cu toate puterile. Un astfel de om adevărat a fost caporalul Vasile Gdgbașă din Vilcea, cel dinții care a ajuns la locUl catastrofei și care a știut să-și păstreze calmul și să treacă e- nergic la salvarea celor trei ostași. Vasile Gogoașă și-a lUat grupa pe care o comanda, au pus îhîna pe lopeți și au început să sape. Doi dintre cei acoperiți cu un strat mai subțire de zăpadă au fost degajați destul de repede, dar al treilea era de negă- sit^.„Priveam ceasUi și număram secundele. Imaginați-vă 180 de ostași înotind în nămeți de 5—6 metri, prin viscol, în căutarea tovarășului lor, sub apăsarea secundelor. Toți știam că se poate supraviețui cel mult 15 minute in zăpadă, după care urmează asfixierea. 180 de inimi băteau să spargă piepturile, și fiecare bătaie însemna pentru noi o repetare a semnalului de alarmă : „Mai repede, mai repede, mai rfepede". Scotoceam cu palmele și cu lopețile, ne făceam vizuini ca dihorii, ne stre- curam prin ele, căutam, căutam, priveam ceasornicele, dar nu le
Trebuie să-i tratăm pe studenți 
cu cea mai mare încredere

(L1'inure din pag. I) care se lăsa atit de greu înțeles de studenți și, pe deasupra, era de o extremă exigență la examene, incit găsisem studenți in anul IV care nu-și luaseră fexamenele de matematici din anul I.— Cind v-a fost totuși, cel mai greu ?— în timpul războiului. A trebuit să ne refugiem cu facultatea de științe din Cluj la Timișoara, în condiții de lucru improprii ; foarte des trebuia să evacuăm laboratoarele facultății în satele din împrejurimile Timișoarei. S-a pierdut mult în . anii aceia — vieți omenești, valori spirituale ; au murit fără a se fi realizat multe capacități.îmi aduc aminte că la Timișoara mă apucase și pe mine pasiunea gazetăriei și am scris cîteva articole. Mă incitase faptul că se discutau în presă probleme privind răspunderile pentru anii care au precedat anul 1944, pentru starea in care ajunsese țara noastră. Chiar și universitatea a fost implicată in aceste articole de presă în legătură cu aceste răspunderi. N-am putut sta deoparte. Pe mine m-a interesat mai ales o problemă : poziția omului de știință in fața evenimentelor cu caracter social, atitudinea pe care el trebuie să o aibă, dacă se poate retrage în turnul lui dă fildeș sau nu. Am găsit că în împrejurări mari el trebuie să ia atitudine, trebuie să-și spună cuvin- tul, și ar fi de dorit ca acest cuvînt să aibă întotdeauna ecou.— Se pare că, pe măsură ce au trecut anii, aria marilor probleme sociale în care considerați că trebuie să vă spuneți cuvîntul s-a lărgit. Mă gîndesc, de pildă, că sinteți un pasionat al perfecționării invățămîntului și vă preocupă să faceți sugestii pentru ameliorările care trebuie aduse acestuia. Or, învăță- mîntul, la noi, ați spus-o și dumneavoastră, reprezintă o mare problemă socială.— De bună seamă. Dacă eu propun, bunăoară, o mai bună âșezâre a învățămintului mecanic în contextul invățămîntului matematic n-o fac cu orgoliul specialistului în acest domeniu, ci tocmai pentru că, in calitatea mea de specialist, pot înțelege mai bine care trebuie să fie ponderea acestui invățâmint in condițiile progresului științei și tehnicii în lume. E o dorință ca știința din țara ta, ca domeniul pe care-1 reprezinți să nu ră- mînă în urmă, să nu fie nici la mijloc, ci în plutonul de frunte.Am afirmat și cu alt prilej că nu-mi place să ne consacre alții, că nu pot crede în lansarea în comunitatea științifică internațională prin publicarea rezultatelbr cercetărilor noastre în Străinătate. Știința românească are atita prestigiu în lUme incit consacrarea de către ea a realizărilor și oamenilor să însemne, implicit, și consacrarea internațională.Avem nevoie de mai mulți specialiști mecaniști, asta este realitatea. Industria și știința țării vor să se bizuie pe ele in- șile, nu pe licențe străine. Or, noi avem un tineret foarte dotat din rindurile căruia putem forma capacitățile științifice și tehnice în toate domeniile creației.— Iertați-mi Indiscreția, dar 
aș dori să-mi spuneți ee aveți

în dosarul pe care l-ați scos din servietă încă la începutul discuției noastre ?— E un catalog personal cu promoțiile formate din 1951, în specialitatea pe care o reprezint. Vedeți aici nume și în dreptul numelor se află niște semne făcute cu culori diferite, care marchează ce au devenit acești absolvenți ai mei. Ce pot să vă spun ? Că cei care au abordat specializarea în mecanică au fost foarte buni ca stu- denți, foarte dotați. In răstimpul din 1951—1972 s-au format 400 de specialiști. Intr-un fel sint mulți, într-un fel sînt încă puțini. Ne consolăm însă cu valoarea lor. Trebuie să vă spun că 65 la sută dintre ei sînt cadre universitare și în cercetare, iar 35 la sută sînt profesori de liceu, unii dintre cei mai biirii profesori. Găsesc din promoția 1950—1951 pe profesorul doctor docent Nicolae Cristescu, profesor la facultatea noastră. Din promoția următoare, un alt profesor doctor docent, P. Teodorescu ; alți trei sînt doctori, profesori și conferențiari. In 1953—1954 a terminat Viorel Visarion, prof. dr. docent astăzi. în 1954—1955, dintre cei opt absolvenți, patru sint doctori și unul. Lazăr Dra- goș, este doctor docent. Profesorul dr. docent St. Gherghiță s-a specializat cu mine. Lista este foarte mare, greu de transcris aici.— Ne-ar interesa să ne spuneți ce rețineți din cariera dv. didactică privitbr la raporturile cu cei care v-aU fost ucenici ?— Răspund fără ezitare : exigența la examene. Eram poate maniac în sensul acesta, dar nu regret nici un moment. Regret, poate, că acum am mai scăzut din exigență. Am păstrat toate caietele de examene cu problemele pe care le dam spre rezolvare fiecărui tînăr, căci individualizam examinarea, orien- tindu-mă după cel pe care-1 aveam in față. Odată mă gin- deam că aș putea scrie o carte intitulată „Răsfoind caietele de examene", fiindcă aflu în caietele mele un mod de lucru și mi se dezvăluie cum se formau ca personalități științifice niște tineri la început de carieră. Și vreau să cred că asta este și menirea profesorului : șă nu vadă in fața sa o masă de tineri, ci individualități de care trebuie să se ocupe, să-și găsească timp pentru asta. Așa că nu trebuie să ne gindim la examen ca la un mecanism — dacă studentul știe ori nu știe — ci la ceea ce este acest student. Vă exemplific cu cazul unei foste studente căreia la un examen abia i-am putut da calificativul bine. Dar am rămas eu derutat; mi-am dat seama că studenta putea mai mult decît a izbutit Să se dezvăluie la examen. Am mai chemat-o odată ; adevărat că s-a speriat, dar a primit „foarte bine", iar acum are două doctorate. Pledez în favoarea exigenței profesorului față de student, fiindcă tînărul de aici, de la examen, învață să fie autoexigent, să nu-și permită în profesie indulgențe față de sine, față de alții. E extrem de important să-l înveți pe tinăr din facultate să nu adopte liniă 
minimei rezistențe.

— Puteți spune că ați format o școală științifică ? Știm despre dv. că ați introdus primul semi- ilarllle științifice în facultate...— Seminariile științifice existau și in trecut, insă pe atunci veneai la seminarii cu lucrarea terminată și prezentarea ei era absolut formală, n-aveai ce discuta. Acum, seminariile sint adevărate laboratoare științifice de lucru, de dezbatere, ele se Ocupă mai ales de doctoranzi. Tot aici, finalizăm temele de contracte. Pentru un om de catedră devine o revelație că izbutește să încheie contracte cu produtția și face cercetare pe comenzi ferme. Laboratorul nostru de fotoelasticitate avea la început un contract de 20 000 lei, ca apoi să ajungă la 50 000 iar anul trecut să crească la 600 000 ; anul acesta el s-a ridicat la două milioane. Multe dintre contracte sint in legătură cu problemele privind curgerea apelor subterane și în legătură cu amplasarea combinatelor chimice și a bătăturilor pentru reziduuri. Aceste reziduuri poluează apele destinate alimentării populației. S-au pus astfel de probleme la combinatul chimic aflat în construcție lingă Arad, la combinatul de la Tg. Mureș, la combinatul de la Craiova. Catedra noastră a fost antrenată

îri contracte privind tocmai studiul apelor subterane, a direcției de scurgere a acestor ape, ca să se vadă cum trebuie plasate batalurile respective, în așa fel ca noxele să nu devină perlcUldâSe.Am făcut încercarea de a invita studenții din anii mal avansați la cercul științific al catedrei Și a fost foarte bine. Vă fac mărturisirea că. la un moment dat. parcă, membrii catedrei obosiseră, viața cercului nu mai era atît de vie. Venirea studenților a avut darul de a regenera atmosfera, ei au adus un aer de prospețime cu ideile lor Îndrăznețe. Printre studenții care s-au remarcat in cercul științific al profesorilor aș menționa pe Paul Cocrilan, doctor, Ecgterina Georgescu, doctor. Petrișor Mazilu, doctor, și încă mulți alții. O școală științifică nu se formează doar cu oameni consacrați, ci șl cu cei care au toate șansele să se consacre prin realizări. Or. a- semenea tineri avem și vom a- vea din ce in ce mai mulți. Noi, profesorii, trebuie să dovedim mai mult curaj cu ei, să-i aducem lingă noi, din Studenție, să îndrăznim cu ei pînă la a-i transforma în colaboratori, să-i tratăm cu cea mai mare încredere, așa cum am dorit să fim tratați noi la vîrsta lor, și cum unii am fost tratați. Tinerii acum se dezvăluie, la vîrsta studenției, dar trebuie să aibă in fața cui să arate ee pot, Să fie cineva lingă ei să-i încurajeze să poată. Aceștia trebuie să fie profesorii. Merită, pentru cfeea ce Vor fi și sint tinerii, sacrificiu de timp, de geherbzi- tate din partea noastră.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ 
pe TERENCE HILL, JANTI ȘOMER, GRE
GORY WALCOTT în filmul

UN GENTLEMAN 
ÎN VESTUL SAlb ATIC 

producție a studiourilor americane. 
Scenariul și regia: ENZO BARBONI.

mai vedeam, pierduserăm noțiunea timpului. Secundele se scurgeau ca stropii de viață. Ostașii Începură să se descurajeze, trecuseră de-acum mal bine de 20 de minute și din cihd în citid caporalul Vasile Gogoașă striga: „aici este", și ostașii iarăși tresăreau și începeau să sape cu disperare. Apoi, peste citeva momente din nou îl auzeam pe caporal : „aici, băieți" și băieții se repezeau și scormoneau în uriașul mormint alb al camaradului lor."Locotenentul-colonel Gavrilă Florian este ardelean din Gherla, un bărbat sobru și cumpătat. A trecut prin multe in viața ostășească, dar a și învățat multe. A ajuns, așa cum aprecia colonelul Nicolae Mazilu, un comandant perfect. Tocmai de aceea i se încredințase pe șantierul Transfăgărășanului comanda de- tașamentului-derocări, care avea de fapt misiunea cea mai grea, cea mai dificilă. Și-a indeplinit-o cu desăvîrșită pricepere și cu înaltă răspundere comunistă.„Primisem sarcina să deschid cu detașamentul meu drumul de Ia Piatra Albă (in apropierea cascadei Bilea) pină la lacul Bi- lea, adică porțiunea cea mai lungă și mai grea. De realizarea acestei deschideri depindea totul. Mai intîi, traseul pe care trebuia să-l urmeze drumul, conform proiectului, fusese punctat cu cearșafuri albe, agățate acolo peste stinci și prăpăstii de către alpiniștii cățărători pe frin- ghii. Le văzusem de cum am a- • junș pe șantier. Am zis atunci că pe acolo nu va fi drum pină-i lumea. Peste citeva zile s-a in- timplat ca tocmai mie să mi se încredințeze sarcina deschiderii lui. Din acea clipă am început să cred cu frenezie că vom tăia un drum peste versantul de piatră, drept ca peretele casei.ÎI întreb pe comătidant in ce a stat forța detașamentului său. îmi răspunde fără șovăială ; în calitatea morală, politică și profesională a cbmahdanților și ostașilor, în hotărîrea. patriotismul și spiritul lor de dăruire.— De care dintre ei vă amintiți mai des ?— Cred că de soldații Tocitu șl Defta, care au fost, fără îndoială, buldozeriștii cei mai in- deminatici și mai curajoși pe care i-am avut in seria lor. E- rau, profesional, de aceeași clasă înaltă, Intre ei se născuse o ambiție reciprocă, o competiție care nu s-a Încheiat decît în ziua cind au fost trecuți în rezervă. Niciodată insă nu puteam spune care e mai bun, care a realizat mai mult, pentru că recordul unuia, obținut astăzi, era neapărat doborit a doua zi de celălalt.— Ce s-a intimplat. de fapt, tovarășe locotenent-colonel, în acea zi de 27 februarie 1973 ?— Răspunsul e puțin mai lung. Trebuie să știți că acea iarnă a fost deosebit de blindă in toată perioada decembrie—ianuarie șl începutul lui februarie. Aveam, vreau să spun, condiții bune de lucru și am propus înființarea unei tabere de muncă in Căldarea Bilei, care ne-ar fi permis să ciștigăm timp prețios. Pină Pe 24 februarie am muncit cu toate forțele. Apoi, s-a așternut pe ninsoare. Nu cădeau fulgi, ci nămeți întregi. Am luat măsuri de protecție a utilajelor, iar ostășii s-au retras ih barăci. Pe ziua de 27 după masă, o mică avalanșă ce alunecase de pe versantul din stingă lacului ne-a acoperit cîtevâ utilaje. Am ieșit cu tbții să le degajăm, să

le punem în funcțiune și să încercăm să coborim spre Bilea- Cascadă, înainte de a fi complet izolați. A fost insă imposibil. Buldozerele — reușiserăm să punem două dintre ele in mișcare. — deschideau drumul în față, iar in urma lor zăpada care cădea de pe versanți il a- coperea imediat la loc. Aveam nevoie urgentă de ajutor, pentru că singuri nu răzbateam. El ne putea veni dintr-un singur loc : de jos de la Bîlea-Cascadă, unde se aflau ofițerii Soare și Necula. Dar pentru aceasta trebuia să intrăm cu ei ih legătură, să le spunem in ce situație ne aflăm. Firele telefonice, însă, s-au rupt, Piei stația radio nu mai funcționa. Se insera. Am aprins torțe, am fixat de ele un bilet și le-am dat drumul cu funicularul. Cei de jos le-au văzut, dar n-au înțeles semnalul. Am tras torțele înapoi și biletul era la locul lui. Am produs citeva explozii, semnal de extremă urgență — dar n-a fost nici el recepționat. Viscolul devenea tot mai turbat. Acum nu ne puteam bizui decit pe noi înșine. Aveam răspunderea pentru viața a 180 de ostași. Venise noaptea și nu mai puteam întreprinde nimic. Stăteam cu toții treji în dormitoare, in stare de alarmă. Exact la miezul nopții am auzit urletul avalanșei...Cu aceste cuvinte ale locote- nentului-colonel Florian am început reportajul. Știm, deci, că în căderea ei avalanșa a distrus magazia de provizii, a spart geamurile și a pătruns in sala de mese și dormitoare, a scos grupul electrogen și stația radio din funcțiune și tabăra a rămas izolată, in întuneric. Trei ostași, care tocmai ieșeau după apă, au fost acoperiți. Doi dintre ei au fost salvați imediat. Al treilea insă dispăruse. Clipele vieții lui erau numărate. Să reluăm mai bine relatarea comandantului, de-acolo de unde am între- rupt-b :„Rațional vorbind, eram a- proape convinși că nu mai trăiește. Cum ziceam, trecuseră mai bine de 20 de minute de cind îl căutam. Dar, un dram de speranță mai nutream fiecarâ dintre noi. L-am găsit, abia după 33 de minute".Dar pentru că maiorul Dumitru Doran era cel mai aproape de locul în care a fost găsit tînărul acoperit de avalanșă 11 rugam pe el să povestească mai departe :„I-am degajat mai întîi uh picior, spune maiorul — și am vrut Să-l tragem afară, dar el și l-a retras înapoi. Am înțeles Spre surprinderea noastră că e Încă în viață și că nu e corect Să-l tragem de picior. Ar fi fost pericol să-i producem traume grave. Nu mai lucram cu lopețile ca să nu-1 lovim. Doar cu miinile goale îi dezgropam fiecare parte a corpului. L-am dus in dormitor, aproape ișl pierduse cunoștința. L-am frec- ționat cU zăpadă, cu spirt și jn citeva minute s-a trezit con ■ plet. Ne-a spus că a rezistat atit de mult deoarece a practicat alpinismul, are experiența munților și a avalanșelor. După ce a fost acopet-it nu și-a pierdut stăpînirea de sine, și-a făcut cum a putut loc cu miinile în jurul capUlui ca să poată respira ?1 $i-a fiXat in minte convingerea că va fi salvat <jit de curînd. Tînărul se numește Emil Bo- golea, și e de loc din Sibiu..."
SImRÂtA — 7 decembrie 1«T* 

PROGRAMUL 1
10,00 Micii meșteri mari ; 10,20

Film serial pentru copii : „Două
sprezece luni" (I). 10,50 Biblioteca 
pentru toți ; 11,35 Telecinemateca;
13.30 Telex. 13,35 Șapte cîntece de
George Enescu pe versuri de Cle
ment Marot. Interpretează Dan 
IordăcheScu ; 14,00 Magazin spor
tiv : • Sportul Studențesc —
F. C. Reșița (Divizia A). Transmi
siune directă de la Stadionul Re
publicii. • Ungaria — Elveția. 
Selecțitinl Înregistrate de la Szol- 
nok • Finala cupei cupelor la 
polo pe apă Ferencvaros Buda
pesta — Mladost Zagreb. Selec- 
țitihl înregistrate de la Budapesta;
16.45 Telex ; 16,50 Caleidoscop cul
tural-artistic ; 17,10 Răsună-n1
inimi marele îndemn — emisiune 
muzical-literară : 17.3b Teleglob :
Afganistan — file de istorie con
temporană ; 17,50 Vîrstele pelicu
lei ; 18.30 Spre comunism pășim 
— luminați de partid. Montaj li- 
terar-muzical-toregraflc; 19,00 Lu
mea copiilor ; 19,20 1001 de seri : 
Dinky : 19.30 Telejurnal • Teme
lii trainice pentru viitorul comuriiât 
ai patriei : 20.00 Teleenctclopedie :
20.45 Publicitate : 20.50 Film serial:
„Un șerif la New York" Episodul 
„Al eîticiiăa din cvartet" : 22.00
Telejurnal ; 22,10 Săptămîna spor
tivă ; 22.20 Intîlnlrea de sîmbătă 
seara... magazin muzical-dlstrac- 
tiv realizat de Alexandru BOcă- 
neț și Ovldlu Dumitru ; 23,00 în
chiderea programului.

DUMINICA — 8 decembrie 1974
PROGRAMUL I
8.30 Emisiunile zilei. 8.40 Crava

tele roșii. 9,35 Film serial pentru 
copii: DAKTARI. 10,00 Viața sa
tului. 11,15 Contemporanele noas
tre. „Prezente în toate sectoarele 
de activitate". 11.45 Bucuriile mu
zicii. 12.30 De strajă patriei. 13.00 
Album duminical. 15.30 Magazin 
sportiv. Finala ..Cupei Cupelor" la 
polo pe apă: Ferfencvâros Buda
pesta — Mladost Zagreb; Din ma
rile meciuri de box ale secolului.
16.30 Surprize Sub cupola circului...
16.50 Film serial: NEMURITO
RUL.. 17.40 Coloane ale istoriei. 
BANATUL — documentar. 18.00 
Cel mai bun... continuă. 18,55 RE
PORTER '74. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Săptămîna poîl-

tlcă internă șl internațională în 
imagini. 20.00 frlim artistic: SE 
IVESC ZORILE — producție fran- 
co-spaniolă — premieră pe țară. 
21,30 Disc ’74 — succese ale discu
lui românesc. 22.15 Telejurnal.

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Matineu simfonic. 

Concert al orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunii române. 20,00 Te
zaur de cîntec românesc. Arte în
frățite — muzica și poezia. 20.30 
Reportaj TV. Vocația omeniei. 
20,45 Farmecul muzicii. 21.15 Film 
serial: „Un șerif la New York".

LUNI — 9 decembrie 1974

18.00 Telex. 16.05 «misiunile săb- 
tămlnli. 16,15 Cințeo drag, munci

toresc. 18,30 Emisiune în, limbă 
maghiară. 19.00 Tribuna TV. Mum 
că și personalitate. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Toate for
țele pentru finalizarea cu succes 
a planului pe 1974. 20,00 Cincina
lul revoluției tehnico-științlfice — 
docurtierttar. 20.25 Roman foileton: 
„Umbra turnului" — producție a 
studiourilor de televiziune engle
ze. 21.15 Opereta cîntă tinerețea. 
21.30 Revista literar-artistlcă TV. 
Mitologii cotidiene. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17.35 Avanpremiera. 
17.45 Film Serial: „Legenda lui 
Stulpner" — producție a studiou
rilor de televiziune din R.D.G. 
18,40 Muzică populară. 19,00 Bucu-

reștlul azi. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Film serial pentru copii: „Daktarl" 
(reluare). 20.25 „La noi" — muzică 
uȘoără. 20,35 Reporter ’74. 21,00 Te
lex. 21.05 Telerecital Alexandru 
Giugaru.

MARȚI — 10 decembrie 1974 ,

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limbă germană. 9.00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
franceză. 10.30 Film artistic: „Ata
cul trenului cu aur" — producție 
a studiourilor cinematografice so
vietice. 12.05 Sublimul sentiment. 
12,15 „Trandafir făcea-te-al floare" 
— muzică populară. 12,25 Telex. 
16,00 Curs de limbă rusă. 16,30—

17,35 AgrOenciclopedia. 18.05 Mu
zica — emisiune de actualitate 
mtiricală. 18,30 Tragerea prohbex- 
pres. 18,40 Din țările socialiste. 
18,50 Familia. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Acțiuni, inițiati
ve pentru realizarea hotăririlor 
istoricului Congres. 20.00 Cu do
cumentele Congresului pe masa de 
lucru. 20,15 Telecinemateca. Mari 
ecranizări: „Și caii se împușcă, 
nu-1 așa?" — premieră TV. 22,10
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o Idee: Tra
ian Săvulescu. 20,30 Hei. păpuși, 
păpuși... Teatrul „Țăndărică" la
25 de ani. Relntîlnlre cu personaje 
îndrăgite. 21.15 Viața economică a

ROMULUS LAL

VINERI — 13 decembrie 1974

PROGRAMUL I

SĂPTĂMÎNA LA TELEVIZIUNE (7-14 decembrie)

17,00 Curs de limbă engleză. 17,80 
Telex. 17,35 Micii meșteri mari. 
Start spre cutezanță. 17,55 Legile 
țării, legile noastre. 18,05 Film se
rial pentru copil: ..Douăsprezecea 
luni". 18,35 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Fapte de azi 
temelii trainice pentru Înfăptuirea 
Programului partidului. 20,00 Do
cumentele Congresului al Xl-lea — 
prima pagină a revistei economice 
TV, 20,30 Istoria comediei: Renaș
terea snâhidlă. 22.10 24 dfe ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic: „Porumbelul" 
— producție a studiourilor japo
neze. 21,05 Cîntă azi înlreaga țară. 
21,30 Drumuri pe cinci continente.

Capitalei. 21,30 Telex. 21,35 Timp 
comunist. O ardere aparte... — 
poem muzical-literar-coregrafic. 
22.00 Telerama. Investigații în uni
versul citadin (III).

JOI — 12 decembrie 1974

PROGRAMUL I

TEHNICA AVANSATA, ESTETICĂ, FUNCȚIONA
LITATE...Iată principalele calități alte televizoarelor VENUS, OLIMP, ARIA — cu diagonala de 47 cm , OPERA, SATURN, DIANA — cu diagonala de 39 cm și ASTRONAUT — cu diagonala de 65 cm.Prezentate în casate furniruite, cu o liiiie modei-nă, asimetrică, televizoarele au o mare stabilitate in funcționare ; imagine și sunet de calitate.De vinzare și cu plita in rate lunare.

MIERCURI — li decembrie 1974

PROGRAMUL I

. 8,30 Curs de limbă engleză. 9,00 
Teleșcoală. 10.00 Curs de limbă 
rusă. 10.3n Film artistic: ..Făta
câre vinde flori" — producție a 
studiourilor cinematografice co
reene, 12,30 Telex. 13,30—15.15 Fot
bal: F.C. Reșița — A.S.A. Tg. Mu
reș (Cuna României). 10.00 Curs 
de limbă germană. 16.30—17,00 Curs 
da limbă franceză. 17,30 Telex.

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,5Q 
Evocări. Preludiul marii afirmări 
proletare — documentar. 18.05 Să 
ducem visul țării mâi departe! 
spectacol muzical-literar-coregra
fic. 18,35 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. Principalul 
acum — acțiunea, fapta! 20.00 Noi, 
această generație — emisiune con
sacrată marilor răsnunderi ale ti
nerel generații. 20.50 Ultimele se
crete ale lumii animalelor (I). 
21.30 Campionatul mondial de dan
suri Sud-americane. 22,10 24 de 
bre.

programul n
20,00 concertul orchestrei șirhfb* 

nice a Radiotelevlziunii. 22,10 LO- 
VENDAL — documentar.

FrOgraMuL i
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune In limba germană. 19.10 Tra
gerea Loto. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Succesele în întrecerea 
socialistă, semnătură colectivă pe 
Programul partidului. 20,00 Româ
nia de astăzi, de mtine — revistă 
soclâl-politlcă TV. 20,30 Mic con
cert de seară. 20,50 Film artistic: 
„Departe de Tipperary" — produc
ție a Casei de filme Numărul Pa
tru. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Film artistic : 
„Tentativa" — producție a studiou
rilor cehoslovace. Premieră pe 
țară. 19.10 Cîntece de ieri șl de azi. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Roman-foileton (reluare): 
„Umbra tumulul". 20,50 Publicita
te. 20,55 Portativ ’74. 21,35 Telex 
21.40 Cărți și idei. 22,05 Pagini de 
umor: „Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea".

SIMBATA — 14 decembrie 1974

PROGRAMUL I

10,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari. 10,20 Film 
serial pentru copii (reluare): 
„Douăsprezece luni". 10.50 Teleci
nemateca (reluare). 12.45 Artiști 
amatori în concurs. 13.00 Telex. 
13,05 Hochei pe gheață: U.R.S S. 
— Suedia. Transmisiune directă de 
la Moscova. 16,05 Ești țara mea. 
Un cîntec — ihuzică ușoară. 16.15 
Vîrstele peliculei — ctt de actua
lă este actualitatea filmelor noas
tre? 17,10 Baletul românesc con
temporan: Nuntă în Tara Hălma- 
jtllui. 17,25 Teleglob. 17.45 Baschet 
masculin: România — Olanda (re
priza a Il-a). 18,15 Viitor de aur 
tara noastră are... — soer-tscol 11- 
terar-muzlcal-coretraflc. 19.00 Lu
mea copiilor: „Cutia,cu sumrize". 
Emisiune-magazln. 19.20 moi de 
seri. 19.30 Telejurnal. T.â chemarea 
Congresului — râsbuns nr'n fante. 
20.00 Teleene’cUoped’s. 20.45 Publi
citate. 20.50 Film serial: „Omul șl 
orașul". Fugind speriată. 21,40 Te
lejurnal. 21,50 Săptămîna sportivă. 
22,00 întllnlrea de la ora 10... ma
gazin muzical-distractlv.
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Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Comitetului Central
al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Aflind cu bucurie de încheierea cu succes a celui de-al XI-Iea Congres al Partidului Comunist Român, de alegprea noului Comitet Central și realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al Partidului Comunist Român, vă exprimăm dumneavoastră, noului Comitet Central al Partidului Comunist Român, cele mai calde felicitări.Urăm eroicului popor român să obțină, sub conducerea Partidului Comunist Român in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi și mai mari victorii în înfăptuirea tuturor sarcinilor de luptă trasate de cel de-al XI-lca Congres al Partidului Comunist Român, in construcția socialistă și in lupta împotriva imperialismului și he- gemonismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

CHINEZ

Comitetului Central 
al Partidului Comunist RomânStimați tovarăși,Vă rugăm să transmiteți tovarășului Ceaușescu felicitările noastre frățești pentru realegerea sa în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Urăm tovarășului Ceaușescu. partidului român frățesc și poporului român mari succese in realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres.

pentru C.C. al P.C din Luxemburg 
DOMINIQUE URBANY președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rog să primiți cele mai vii felicitări și urări de activitate rodnică și de noi succese.

FRANCESCO DE MARTINO
secretar național al P S.I.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Coasta de Fildeș, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței Republicii Coasta de Fildeș, am deosebita plăcere să transmit, in numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului Ivorian prieten noi succese pe calea progresului și bunăstării.Amintindu-mi cu plăcere de intîlnirea și discuțiile avute cu Excelența Voastră. îmi exprim încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Coasta de Fildeș se vor dezvolta continuu in interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.Președintele Emiratelor Arabe Unite, ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Adresez Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia aniversării Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite.Urez Excelenței Voastre fericire personală și succes in activitatea pentru bunăstarea poporului dumneavoastră prieten.Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, RACHID SOLH, următoarea telegramă :Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, îmi revine deosebita plăcere de a vă adresa felicitări cordiale și a vă ura mult succes in înalta misiune care v-a fost încredințată.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente între Republica Socialistă România și Republica Liban se vor dezvolta în continuare, in interesul celor două țări, al colaborării și păcii internaționale.
Plecarea unor delegații

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist. RomânVă adresăm sincerele noastre felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român.Primiți solidaritatea revoluționarilor mexicani și un salut cordial.

Secretarul general al Comitetului 
Executio Național al Partidului 

Revoluționar Instituțional, senator

Ing. MIGUEL ANGEL 
BARBERENA VEGA

participante I
P.CVineri au continuat să părăsească Capitala delegații care au participat la lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român :Delegația Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Nguyen Van Tran, secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam ; delegația Partidului Comunist din Israel (RAKAH), condusă de Meir Vilner. secretar general al C.C. al partidului ; delegația Partidului Comunist din Venezuela. condusă de Jeronimo

PRIMIRE LA C.C.

AL P.C.R.Vineri dimineață, tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Chivu Stoica, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Asociației de prietenie româno-chineză, au primit delegația de activiști de partid și de stat din R.P. Chineză, condusă de tovarășul Tin Tao, directorul Direcției Relații Externe a Comitetului Revoluționar al provinciei Șandun, care efectuează o vizită de prietenie in țara noastră.La convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a participat Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Lu Ți -sin. însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. Chineze la București.

la Congresul
. R.Carrera, membru al C.C. al partidului.La plecare, oaspeții au fost salutați de Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Radu Bogdan, membru al C.C. al P.C.R.. adjunct al ministrului educației și învățămîntului, Dumitru Tur- cuș, membru în Colegiul Central de Partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Octavian Bărbulescu, ambasador în M.A.E.. de activiști de partid.

SOSIREVineri seara a sosit in Capitală o delegație guvernamentală chineză condusă de Li Cian, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, in vederea semnării Protocolului comercial pe anul 1975 între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.Pe aeroportul Otopeni, în în- tîmpinare a venit Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost prezent Lu Ți-sin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei R. P. Chineze la București și membri ai ambasadei.
PRIMIREIon Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit vineri delegația economică suedeză, condusă de Hans Svahn. secretar permanent in Ministerul Industriei, care a participat la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte româno- suedeze de cooperare economică, industrială și tehnică. In cursul întrevederii a fost subliniat interesul ambelor țări în dezvoltarea relațiilor economice pe multiple planuri, evidențiindu- se rolul Comisiei mixte în promovarea colaborării și cooperării industriale și tehnico-științi- fice între România și Suedia.

0 VIAȚĂ ÎNCHINATĂ LIBERTĂȚII, 
INDEPENDENTEI SI PROPĂȘIRII PATRIEI »După victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August, organizînd mari întruniri populare în Capitală și în toate județele țării, comuniștii, cel mai autentici reprezentanți ai poporului, demascau uneltirile partidelor burgheze, însuflețeau masele, le mobilizau la luptă. In moțiunile votate, oamenii muncii se angajau să participe activ la lupta pentru instaurarea unui guvern al Frontului Național Democrat — convinși că aceasta era unica soluție pentru a scoate țara din greul impas în care se afla.Lupta era aprigă. Simțind că pierd teren, că urmează să fie înlăturate de la cirma țării, forțele reacționare încercau să stăvilească acțiunile maselor. Pentru ca țara să pornească cu pași siguri spre democrație și progres social era imperios necesar să fie instaurat un guvern F.N.D, Partidul Comunist a subliniat răspicat că reacțiunea trebuie lovită cti forța întregului popor. In această atmosferă de efervescență revoluționară, de puternică afirmare a luptei maselor populare, în frunte cu partidul comunist, la 6 martie 1945 — expresie a voinței întregului popor român — a fost instaurat un guvern de largă concentrare democratică, primul guvern popular din întreaga istorie a României. Dr. Petru Groza devine președintele primului guvern democrat, misiune de înaltă răspundere în care va munci cu devotament și abnegație.„înflăcărat patriot, eminent om de stat și militant progresist" — așa cum îl caracterizează secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — dr. Petru Groza și-a închinat întreaga viață patriei și poporului român. Născut în anul 1884 în comuna Bă- cia din județul Hunedoara, crescut în spiritul aspirațiilor de libertate, independență și progres social ale poporului român, dr. Petru Groza s-a remarcat încă din tinerețe ca înflăcărat luptător patriot. încă din anii studenției a participat, alături de numeroși intelectuali ardeleni, la acțiunile pentru eliberarea Transilvaniei de sub dominația Imperiului austro-ungar, împotriva asupririi naționale, pentru egalitatea in drepturi a oamenilor muncii, fără deose

bire de naționalitate, și pentru idealul de desăvîrșire a statului național unitar român. în momentul realizării unirii Transilvaniei cu România a făcut parte din Marele Sfat Național constituit în 1918 la Alba Iulia, iar după înfăptuirea acestui act istoric a fost ales de cinci ori deputat în Parlamentul României și a ocupat de două ori funcția de ministru. Dezamăgit însă de demagogia politicienilor burghezi, demisionează din „partidul poporului" căutind, așa cum singur ne mărturisea, „o
90 DE ANI DE LA 

NAȘTEREA 
EMINENTULUI 
OM POLITIC 

dr. PETRU GROZA

nouă orientare care să corespundă intereselor reale ale poporului român". In anii crizei economice din 1929—1933, în plină afirmare și dezvoltare a luptelor muncitorești, declanșate și conduse de partidul comunist, el se alătură din toată inima forțelor sociale înaintate ale țării. Sub conducerea sa a fost constituit în 1933 Frontul Plugarilor, organizație politică democratică a maselor țărănești, care avea să joace un rol important în cimentarea alianței dintre muncitori și țărani. Atașat profund cauzei pentru care lupta Partidul Comunist Român, dr. Petru Groza are meritul de a fi orientat activitatea organizației pe care o conducea pe calea arătată de partidul comunist, înțelegînd că numai în felul acesta puteau fi înfăptuite idealurile fierbinți ale țărănimii de a se smulge de sub asuprirea exploatării burghezo-mo- șierești. Aflat în miezul evenimentelor politice, el militează activ împotriva primejdiei fasciste și a înfeudării țării de către Germania hitleristă, se ridică deschis Împotriva Dictatului fascist de la Viena, iar în 

anii războiului în care România, împotriva voinței sale, a fost tîrîtă alături de Germania hitleristă, participă intens la activitatea forțelor patriotice în frunte cu P.C.R. pentru răsturnarea regimului antonescian. pentru scoaterea țării din război și alăturarea ei la coaliția anti- hitleristă. Pentru atitudinea sa a fost arestat și condamnat la închisoare.Răsturnarea dictaturii mili- taro-fasciste și eliberarea României de sub dominația hitleristă au deschis calea unor profunde transformări revoluționare, naționale și sociale în țara noastră, calea asigurării deplinei independențe și suveranități naționale, a făuririi de către poporul român a propriului său viitor. Partidul Comunist a acționat cu hotărîre pentru realizarea unor profunde reforme sociale revoluționare. pentru lărgirea libertăților democratico și apărarea intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor. Un rol important a avut in acest proces instaurarea primului guvern cu adevărat democratic din istoria țării — guvernul revoluționar democratic cu pronunțat caracter muncitoresc- țărănesc. Acesta a fost un eveniment esențial în dezvoltarea cu succes a revoluției democrat- populare, în transformarea revoluționară a societății românești. Identificîndu-se întru totul cu politica profund patriotică a P.C.R., dr. Petru Groza, aflat în fruntea acestui guvern, a participat cu înflăcărare la a- prigele bătălii sociale pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru cucerirea deplină a puterii politice și economice, pentru refacerea economică a țării. Timp de șapte ani. în care a îndeplinit funcția de președinte al guvernului, și apoi ca președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, funcție în care a activat pînă la sfirșitul vieții, dr. Petru Groza și-a consacrat întreaga capacitate, putere de muncă și energie creatoare pentru înfăptuirea liniei politice a Partidului Comunist Român de făurire a socialismului în patria noastră cu convingerea fermă că această politică corespunde întru totul celor mai înaintate idealuri și năzuințe ale poporului nostru.
A. VASILESCU

(Urmare din pag. I) turistică și tir, auto-moto- karturi, radiotransmisiuni, mo- delism — alte zece. Un loc important, așadar, l-au ocupat taberele cu profil aviatic. Taberele au fost conduse decătre activiști ai comitetelor județene U.T.C., pregătiți in acest sens, și de către comandanții de aerocluburi, care au asigurat — împreună cu instructorii lor — pregătirea teoretică și de specialitate a elevilor. Procentul cel mai mare — circa 80 la sută — a orelor destinate acestei activități a constituit-o pregătirea teoretică și practică, concepută în așa fel încit la sfirșitul perioadei de tabără, toți elevii să fie capabili să primească brevetul de pilot plano- rist, pilot motorist sau parașu- tist. Bilanțul este mai mult de- cit încurajator : au fost brevetați 1 763 de elevi, fete și băieți, restul din cei 2100 dovedin- du-se inapți pentru această activitate, ori s-au autoeliminaț pentru nerespectarea codului m "icii și al disciplinei. Este, de asemenea, relevant faptul că toți elevii participanți au fost avansați In funcția de comandanți de grupă, capabili de a conduce în acest an. în școlile lor, grupele și detașamentele la orele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Trebuie remarcat faptul că a- ceste tabere s-au bucurat de un larg ecou și o fierbinte adeziune în rîndurile participanților, care au executat exemplar pro

gramele. Aceasta se explică poate și prin faptul că este pentru prima dată cînd. în țara noastră, se organizează de către C.C. al U.T.C. asemenea tabere, cu o durată mai mare (30—45 zile) și cu perspectiva pregătirii tinerilor în profil aviatic, creîndu-se posibilitatea ca în următorii ani școlile de ofițeri activi și de rezervă de aviație să aibă o bază de selecție mult mai largă, precum și posibilitatea de a promova din rîndurile celor mai dotați și ta- lentați sportivi de mare performanță care să reprezinte țara noastră, cu brio, în confruntările internaționale. Așadar, se reconsideră o activitate atît de utilă societății actuale, abandonată mulți ani în mod nejustificat.Despre tinerii participant! la Aceste tabere, despre programele de activități, am scris. în perioada funcționării lor. de mai multe ori. în ziar. In acest moment de bilanț fructuos, apreciind la justa lor valoare, inițiativa șl rezultatele deosebite înregistrate, am vrea să menționăm și unele neajunsuri care s-au ivit și au impietat, pe alocuri, asupra desfășurării normale a programelor, deficiente evidențiate odată cu organizarea acestor acțiuni de mare amploare. Facem acest lucru din dorința sinceră de a se rezolva, de către factorii de răspundere, neajunsurile întîmpinate, astfel îneît aerocluburile să nu mai fie nevoite ca, în viitor, să se confrunte cu o serie de anoma

lii. Datele pe care Ie furnizăm drept argumente sînt culese de la fața locului, se bazează pe opiniile exprimate de comandanții aerocluburilor din București — Nicolae Buciumeanu, Ploiești — Nicolae Petrașcu, Brașov — Nicolae Conțu și pe o mai amplă discuție avută cu tovarășul colonel Nicolae Făgă- daru, comandantul Aeroclubului Central Român (A.C.R.), care a
AEROCLUBURILE...

sprijinit, într-un mod decisiv, taberele organizate de C.C. al U.T.C.Principala problemă care se pune, și care trebuie rezolvată, este aceea a numărului restrins de instructori. Aerocluburile au fost surprinse descoperite din acest punct de vedere. A fost nevoie ca odată tinerii sosiți în tabără, să fie repartizați în grupe, In funcție de instructorii existenți. Așa se face că în loc de 25 de tineri, într-o serie, cîțj ar fi fost normal să primească un instructor, acesta a fost obligat să lucreze cu 50. Grupele de parașutism au fost și mai numeroase : cite 170. în două serii, la un instructor. Evident. în asemenea condiții procesul instruirii, al acumulării cunoștințelor teoretice și practice, a verificării gradului de însușire, este mult îngreunat. Dacă apreciem 

ca fiind foarte importantă această activitate, să asigurăm și cadrele de specialitate necesare. Un impediment este și acela al repartizării, în teritoriu, al aerocluburilor, puncte de mare a- tracție și interes pentru tineri, în paranteză fie spus, acestea funcționează tot anul, ele sînt frecventate de tineri de diferite vîrste și preocupări, nu numai în perioada vacantei de vară.

cînd se organizează taberele U.T.C. pentru elevi. Pentru Moldova, Dobrogea și estul Munteniei există un singur aeroclub — cel de la Iași. Nici unul în Banat. „Condiții pentru a înființa noi aerocluburi — ne spunea Nicolae Făgădaru, comandantul A.C.R., — adică instructori, unele materiale, există mai cu seamă în Sibiu, Arad, Suceava și Oradea. Am propus, în repetate rînduri, înființarea lor, însă nu ne-a luat nimeni în considerare". Intr-adevăr, după cîte am constatat, nu se poate invoca nici lipsa instructorilor voluntari : avem, în multe orașe, oameni bine pregătiți, dintre foștii piloți de clasă, însă rațiuni care ne scapă, fac ca aceștia să nu fie admiși la instruire. Lipsește, apoi, materialul de zbor, de construcție modernă. De 3 ani de zile se solicită 3 planoare de 

performanță și nu se găsește o posibilitate pentru a le achiziționa ca și sportivii noștri să participe la confruntările internaționale de anvergură. Lipsesc, de asemenea, parașutele de performanță. De mai multă vreme nu participăm cu regularitate la campionatele mondiale, iar cînd ne prezentăm la startul întrecerilor, obținem rezultate mediocre. Anul acesta, la C.M. de parașutism, din 31 de țări participante ne-am situat. în clasament, pe locul 11. Nu putem fi de acord cu o asemenea reprezentare într-un sport în care altă dată dețineam supremația mondială. Oricum, tradiția glorioasă a aviației românești trebuie onorată și pe acest plan. Este important să fim campioni mondiali la popice — unde participă vreo 8 țări — dar calitățile fizice și morale ale tineretului nostru ne îndrituiesc "să așteptăm performanțe valoroase în sporturile aviatice. Tot ?în privința înzestrării aerocluburilor noastre cu materiale și aparate corespunzătoare unei activități în plină ascensiune, trebuie să arătăm că nu avem suficiente avioane AN-2 pentru parașutism — unele din ele nici nu funcționează — pentru cele 8 secții existente. „Le dirijăm în toată țara — ne spunea comandantul A.C.R. Dacă sînt condiții atmosferice neprielnice se poate întîmpla ca tinerii dintr-un aeroclub să aștepte zile în șir ca să-și poată îndeplini un punct din program". Penurie de mijloace 

există și In ce privește baza de antrenament la sol : trenajoare, scări progresive, bărci și roți acrobatice etc. Activitatea în zborul cu motor este, de asemenea, stînjenită. Aerocluburile nu dispun de stații de radio. Ca să ne dăm seama în ce măsură a prejudiciat activitatea din tabere absența acestora, vom menționa, potrivit celor afirmate de comandanții aerocluburilor, că mai bine de jumătate din uteciștii prezenți în tabere ar fi putut să zboare la simplă comandă dacă ar fi existat aceste stații de radio-emisie pentru a- sigurarea unei legături permanente între sol și aparat, și mai presus de orice, pentru asigurarea securității zborului. După cum nu pot fi neglijate instrumentele pentru investigațiile meteorologice. Uneori pentru a afla cum va fi vremea se recurge la telefoane, nu răspunde nimeni la stații, se pierde timp, se dă peste cap programul de zbor. Și o ultimă observație : tinerii care îmbrățișează această activitate se plîng că nu găsesc material documentar, cursuri, manuale pentru aviație. Nu se editează. în acest domeniu, nimic. Se pare că și schimbarea apartenenței aerocluburilor — au trecut de la C.N.E.F.S. la M.A.N. — a produs o schimbare de optică și atitudine — ca să nu spunem de responsabilitate — din partea unor factori. Nu trebuie, nicidecum, scăpat, însă, din vedere că aerocluburile au nevoie și de altceva în afară de... aer !

A APĂRUT

„ERA SOCIALISTĂ" NR. 23DECEMBRIE 1974 '
A APĂRUT:

OlAmOTELEȘCOALAA APĂRUT culegerea metodică de texte, exerciții și îndrumări metodice, „Radio- teleșcoală", editată de Revista de pedagogie cu concursul compartimentului emisiunilor Radioteleșcoală din cadrul Radioteleviziunii Române. Auxiliar al programelor de radioteleșcoală, culegerea cuprinde programul și textele emisiunilor-lecții de TVSI, îndrumări metodice pentru cadrele didactice care integrează disciplinele : biologie, fizică, tehnologia metalelor, chimie, geografie, pregătire tehnico-productivă, exerciții pentru cursurile de limbi străine, probleme date la concursurile de admitere in invățămîntul superior. Prima culegere „Radioteleșcoală" mai include programul emisiunilor de Radiofo- notecă școlară pe anul de in- vățămint 1974—1975, planul tematic ai emisiunilor Radioteleșcoală pe luna decembrie 1974, materiale și alte
informații cu privire la realizarea și valorificarea emisiunilor cu caracter didactic.Culegerea „Radioteleșcoală" se află de vinzare la toate oficiile de difuzare a presei din țară.

ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST"

B-DUL MUNCII 256,

SECTOR 3 BUCUREȘTI, Tramvai : 23, 24 — Mașina : 79, 100

CAUTĂ URGENT
Muncitori calificați in meseriile ;
Turnători-formatori; Oțelari ; Curățitori; Forjori; Lăcătuși; 

Sudori electrici și autogeni; Găuritori-filetatori; Macaragii; 
Strungari; Frezori; Rabotori; Mecanici locomotivă; Conducători 
auto; Manevranți; Operatori pentru Oficiul de Calcul.

Muncitorilor pentru meseriile de turnători-formatori, oțelari, 
curățitori și forjori (nefamiliști), li se asigură cazarea în că
minele întreprinderii.

Muncitorilor necalificați, pentru meseriile de curățitori și for
jori, cu o retribuție de 1 738 lei lunar, li se asigură cazare și 
masă contra cost.

Muncitori .necalificați pentru calificare prin cursuri de 
scurtă durată de 6—8 luni în meseriile :

Strungari; Frezori; Sudori; Lăcătuși — studii 7—8 clase. 
Găuritori-filetatori; Turnători-formatori — studii 4—8 clase. 
Virsta de la 17—40 ani. exceptînd persoanele născute în anii 

1954—1955.
Muncitorii încadrați pentru calificare vor fi retribuiți cu 1 193 

lei lunar pe perioada școlarizării.
De asemenea recrutăm tineri pentru calificare prin ucenicie 

la locul de muncă cu durata de școlarizare de 2 ani pentru 
meseria de turnător-formator.

Virsta 16 ani. studii 8 clase șt se asigură cazare și masă 
contra cost

Informații zilnic între orele 7—15,30 la Biroul Evidență Per
sonal. telefon 43 04 40, interior 1856 și Biroul Invățămînt, te
lefon 43 04 40, interior 1704.

CONCEDII RECONFORTANTE 

ÎN LUNA DECEMBRIE PRIN 

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din întreaga țară o- 
feră locuri la tarife reduse 
pentru odihnâ în stațiunile 
Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Poiana Brașov și în celelalte

stațiuni balneoclimaterice 
din țară, cu cazare în vile 
și hoteluri, pînă la data de 
20 decembrie a.c.

Tot pînă la această dată 
s-au pus în vînzare și bilete

pentru cură balneară în sta
țiunile : Balvanyos, Borsec, 
Călimănești-Căciulata, Co- 
vasna, Eforie Nord, Hercu- 
lane (hotel), Moneasa, Man
galia (noul sanatoriu bal
near), Sîngeorz, Slănic Mol
dova, Sovata, Tușnad, Vatra 
Dornei, Vîlcele.

Posesorii biletelor de o- 
dihnă sau cură balneară 
beneficiază și de o reducere 
cu 50% la tariful de trans
port pe C.F.R. sau I.T.A.

Din stațiuni se organizea
ză numeroase și atractive 
excursii în împrejurimi.

Procurarea biletelor se 
face de la toate OFICIILE 
JUDEȚENE DE TURISM din 
țară și de la filialele între
prinderii de turism, hoteluri 
și restaurante din București.

PUBLITURISM

SPECIALIȘTI DIN TOATE 

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Un amplu material de studii, analiză, meto
dologie, schimb de experiență, informatică și 

documentare în publicațiile editate de :

- ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

- ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE Șl 
POLITICE

- MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMTN- 
TULUI

Pentru abonamentele pe anul 1975, adresa- 
ți-vă din timp oficiilor P.T.T.R., factorilor poștali 

și difuzorilor de presă din întreprinderi și insti
tuții.

Consultați Catalogul presei editate în Repu
blica Socialistă România.

UNIVERSITATEA
POPULARĂ 
BUCUREȘTI

CASA DE CULTURĂ 
SECTORUL I 

anunță :
Deschiderea unor noi 

cursuri de :
- DACTILOGRAFIE

(metoda „oarbă"- 
științifică cu toate 
degetele).

- LUCRĂRI DE SE
CRETARIAT TEHNIC

- COSMETICĂ
- BALET Șl GIMNAS

TICĂ (copii)
- CHITARĂ Șl ACOR

DEON
- CROITORIE 
-ENGLEZĂ - pre

școlari —
- FORMAȚII ARTIS

TICE (muzică ușoa
ră, populară, bri
gadă).

Informații la Casa de 
Cultură Sectorul I.
- str. Slătineanu 
Nr. 16 - TELEFON :
11 98 68
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Conferința pentru securitate COLABORARE IN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U
V

și cooperare în Europa RODNICA
ROMANO-EGIPTEANA

Acord general asupra naturii și obiectivelor coo
perării între țările europene și țările mediteraneeneîn grupul de lucru al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, însărcinat cu elaborarea declarației privind Mediterana, s-a realizat, in ultima perioadă, un acord general asupra naturii și obiectivelor cooperării și țările mediteraneene neparticipante la între țările europene conferință.Texțele elaborate pun în evidență posibilitățile și interesul țărilor participante de a intensifica și diversifica cooperarea e- conomică, schimburile comerciale. cooperarea industrială și tehnico-științifică cu țările din Bazinul Mediteranei, asigurîn- du-se, pe această cale, dezvoltarea tur or luluiîn lucru s-a trecut principiilor care la baza relațiilor dintre continentului din bazinul mediteranean neparticipante la lucrările conferinței. în acest context un mare număr, de delegații, printre care cele ale Franței, Italiei, Maltei, Iugoslaviei, României, Spaniei, Bulgariei, U.R.S.S. au subliniat importanța asigurării unui climat de pace și cooperare între țările europene și cele din zona Mediteranei, preocupări subliniate de altfel și în documentele înaintate conferinței de. către țările mediteraneene neparticipante.Discuțiile și schimburile de

economică continuă a tu- țărilor și ridicarea nive- de trai alcontinuare, popoarelor lor. in grupul de la examinarea trebuie să stea țările european și cele

vederi în problemă și adoptarea unui text in care se preconizează că țările participante vor dezvolta relații de bună vecinătate cu țările mediteraneene neparticipante la conferință, in conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, prevederi care stau, de altfel, și la baza relațiilor dintre țările europene. în timpul discuțiilor, mai multe delegații au arătat că ar fi util ca în documentul privind Medite- rana să se facă referire și la alte documente ale Națiunilor Unite, cum ar fi declarația asupra principiilor de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea dintre state. De asemenea, s-a exprimat rința includerii de referiri declarația de principii și documente politico-juridice se elaborează la conferință. A- ceste probleme continuă să se afle în atenția grupului de lucru și există preocuparea generală pentru elaborarea și adoptarea unor prevederi prin care documentele menționate să fie reflectate in declarația asupra Mediteranei.

legătură cu această au permis redactarea

Cooperarea economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și R. A. E- gist cunoaște o continuă dezvoltare și diversificare, oferind noi dovezi ale telor ei fructuoase, avantajoase.Zilele acestea, de de asamblare a tractoarelor de la Heluan a companiei „EI Nasr Automotive Manufacturing Co", a ieșit cel de-al 3 000-lea tractor U-650. Tot în aceste zile, a început asamblarea unui nou Iot de tractoare de același tip, livrat de întreprinderea de comerț exterior „Universai- Tractor".

rezulta- reciproc
pe linia

PROTESTE iMPOTRIVA
REGIMULUI DE LA SEULAcțiunile de opoziție față de actualul regim de la Seul și a legislației prin care a- cesta caută să se mențină la putere continuă in diferite forme în Coreea de Sud.Astfel, 57 de deputați ai principalului partid de opoziție — Noul Partid Democratic — au pătruns . in sediul Parlamentului sud-coreean, într-o perioadă în care nu aveau loc dezbateri, și și-au declarat intenția de a rămîne acolo un timp nedefinit în semn de protest față de refuzul regimului „președintelui" Pak Cijan Hi de a renunța la actuala constituție antidemocratică. întocmită în anul 1972, in condițiile legii marțiale îndreptate Împotriva unor activități pretins „subversive" — de fapt proteste firești față de guvernarea antipopulară — această așa- zisă „constituție" îi permite șefului regimului sud-coreean să rămînă la putere un timp nelimitat și îi acordă, practic, puteri dictatoriale.Această acțiune a grupării politice Ncivil Partid Dempcratic survine imediat după o altă acțiune protestatară a aceluiași partid. în cadrul căreia deputății săi au boicotat sesiunea parlamentară menită să „legifereze" un buget corespunzător politicii antinaționale a autorităților de la Seul.

BEIRUT: Vot de

do- și la alte care

• CAMERA Comunelor a votat, joi, reînnoirea pentru o nouă perioadă de șase luni a legislației excepționale in Irlanda de Nord, permițîndu-se, astfel, deținerea în continuare, fără judecată, a persoanelor suspecte.Adoptată in 1973 pentru o perioadă de un an, această legislație a trebuit să fie prelungită, in iulie anul acesta, datorită tulburărilor din Ulster, pentru încă șase luni.Guvernul britanic s-a pronunțat, totodată, pentru retragerea trupelor din Irlanda de Nord numai după încetarea prezentei campanii va avea, totuși, ducere treptată cestor trupe.
de violențe ; se in vedere o re- a efectivelor a-

ÎNCEPEREA DEZBATERILOR ASUPRA PUNCTULUI 
PRIVIND CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. ÎN VIAȚA 

INTERNAȚIONALĂ, INITIAT DE ROMÂNIAIn plenara Adunării Generale a O.N.U. au inceput, vineri, dezbaterile asupra punctului intitulat „Creșterea rolului O.N.U. in menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în promovarea normelor dreptului internațional in relațiile dintre state".Dezbaterile asupra acestei inițiative românești au la bază raportul secretarului general al O.N.U. conținînd propuneri, sugestii și idei avansate de statele membre pentru întărirea capacității de acțiune a organizației în cimpul vast al relațiilor politice ale lumii contemporane, precum și un proiect de rezoluție pe această temă, elaborat de România, căreia i s-au alăturat, pînă astăzi, alte 41 de state în calitate de coautoare.Proiectul de rezoluție evidențiază necesitatea concertării eforturilor tuturor statelor pentru sprijinirea sporirii rolului, activității, influenței și prestigiului Națiunilor Unite în lume. Totodată, documentul cere statelor să avanseze secretarului general, pînă la 30 iunie 1975, propunerile lor vizînd mijloacele de creștere a eficienței și eficacității, precum și a responsabilității O.N.U., și propun înscrierea acestei probleme pe agenda provizorie a următoarei sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U.Dezbaterile au fost deschise de locțiitorul șefului delegației României, ambasadorul Ion Datcu, care a relevat că O.N.U., cu structura sa universală, oferă fiecărui stat, mare sau mic, posibilitatea de a-și aduce propria contribuție la examinarea și soluționarea problemelor de interes comun care privesc pacea, securitatea și bunăstarea tuturor națiunilor.Actuala sesiune, a arătat vorbitorul, trebuie să stabilească cadrul examinării concrete a sugestiilor și propunerilor avansate de state și prezentate plenarei de către secretarul general. în context, reprezentantul român a propus ca Adunarea

Generală. precum și celelalte organe principale ale O.N.U., să examineze, in cursul anului următor, propunerile referitoarela îmbunătățirea funcționării șl eficacității lor. Vedere generală a barajului hidrocentralei de la 
mari din tară.

Krasnoiarsc, una din cele mai

re-
cu

Grecii vor trebui dumi
nică să se pronunțe pen
tru viitoarea formă de 
stat: monarhie sau 
publică. Reîntîlnirea
urnele, la scurt timp du
pă alegerile parlamen
tare, a declanșat o pu
ternică efervescență în 
viața politică a țării.

Referendumul grec
pe scurt

Vineri au continuat, la Rambouillet, convorbirile dintre Valery Giscard d’Estaing, președintele Franței și Leonid Brejnev, secretar general al

CONVORBIRILE 
SOVIETO-FRANCEZE

C.C. al P.C.U.S., consacrate extinderii colaborării bilaterale, informează agenția TASS.în aceeași zi, Valery Giscard d’Estaing și Leonid Brejnev au semnat • Acordul de colaborare economică dintre Franța și U.R.S.S. pe perioada 1975—1979.

oale părea paradoxal, dar referendumul asupra formei de stat a dezlănțuit mai multe pasiuni și a dus Ia oconfruntare mai ascuțită decît bătălia politică ce a precedat scrutinul parlamentar. Competiția electorală menită să desemneze pe deținătorii mandatelor de deputați s-a desfășurat într-o ambianță de calm și moderație. De astă dată, atmosfera este mai incinsă, spiritele mai agitate și au fost chiar cazuri cind duelul argumentelor a cedat locul unor ciocniri soldate cu răniți.Printr-un consens s-a stabilit ca fruntașii partidelor politice să nu se angajeze in campania pentru referendum. Oamenii politici de primă mărime, vedetele scenei politice, au fost solicitați să nu-și expună punctele de vedere pe micul ecran sau la tribunele adunărilor pu-

blice. Misiunea de a pleda o cauză sau alta a revenit mili- tanților comitetelor republicane și monarhiste. Se încearcă, astfel, să se evite o divizare a țării în problema „republică sau monarhie", o divizare cu consecințe mai ales pentru o seamă de formațiuni politice. Se știe, de pildă, că primul ministru a permis aleșilor partidului său, „Noua democrație" (care deține o majoritate largă în parlament) să voteze potrivit propriei convingeri. Dar parlamentarii „Noii democrații" au fost, totodată, sfătuiți să nu se pronunțe public in legătură cu opțiunile lor. Unii observatori apreciază că această decizie, ca și insistența premierului pentru „neutralitatea partidelor" în actuala campanie, trebuie pusă în corelație directă cu existența u- nor poziții deosebite printre a- depții „Noi democrații". Indicația de a se evita luări de poziție publice este menită să camufleze această realitate.în pregătirea referendumului și-au făcut apariția numeroase „comitete de cetățeni". Instanțele judiciare supreme au recunoscut 23 comitete republicane și 5 comitete regaliste. Dar, observa FRANCE PRESSE, comitetele ce sprijină monarhia par să dispună de mijloace financiare mai importante și nu există sat în care să nu-și fi deschis „permanențe". Partidele politice care au obținut 43 Ia sută <’ voturi la alegerile din noiembrie se pronunță pentru republică. Liderul de centru G. Ma- vros a recomandat corpului e- lectoral să opteze pentru republica prezidențială „care constituie o democrație autentică". Forțele de stingă au o atitudine clară : pentru republică. Ilias

Iliou, președintele E.D.A., a a- firmat că „gruparea republicanilor include majoritatea co- vîrșitoare a poporului grec, cu- prinzind și o parte importantă a forțelor partidului „Noua democrație», care sint antimonarhiste. Această majoritate reală trebuie, insă, să fie exprimată și la urne".Ex-regele Constantin s-a a- dresat alegătorilor, promițind să respecte voința lor suverană. Corespondentul din Atena al a- genției FRANCE PRESSE afirmă că fostul rege „n-a fost convingător" și că „discursul său a fost primit de omul de pe stradă cu scepticism". Desigur, se afirmă în capitala greacă, decizia urnelor rămine deschisă o- ricărui rezultat, deoarece atitudinea alegătorilor de la sate este incertă. O altă sursă de incertitudine ar fi, după aceleași surse, electoratul feminin. în aceste condiții se explică masiva campanie dirijată de cercurile pro-monarhiste cu deosebire in mediul rural. Agenția REUTEr se referă, însă, la un sondaj de opinie publică care prezice că majoritatea grecilor se va pronunța împotriva restaurării monarhiei. în cazul in care poporul grec va opta pentru republică, cele mai mari șanse de a fi a- les președinte provizoriu le-ar avea fostul premier Canelopou- los — afirmă agenția TANIUG.La Atena se amintește că actualul referendum nu este primul din istoria greacă menit să hotărască soarta regalității. De astă dată, intervenind după o perioadă complexă, in împrejurările create de restabilirea libertăților cetățenești, verdictul urnelor este așteptat cu un firesc interes.

• LA MOSCOVA s-au desfășurat recent lucrările celei de-a IX-a ședințe a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare teh- nico-științifică, la care au luat parte reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. in Comitet și delegația R. S. F. Iugoslavia, in conformitate cu acordul dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
• Plenara 
C.C. al P.M.S.U• PLENARA lărgită a C.C. al P.M.S.U., care a avut loc, joi, la Budapesta, a dezbătut și a- doptat, la propunerea Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., Directivele planului de dezvoltare a economiei naționale și ale bugetului de stat pe anul 1975, precum și raportul privind directivele planului cincinal.• MINISTRUL energiei e- lectrice al Republicii Socialiste România, Nicolae Mă- nescu, a făcut, în perioada 4—6 decembrie, o vizită in R.S. Cehoslovacă. Cu acest prilej, el a purtat convorbiri cu ministrul cehoslovac al industriei metalurgice și al construcțiilor de mașini grele, Zdenek Pucek, și a fost primit de Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului R.S. Cehoslovace. In cadrul întil- nilor, desfășurate intr-o atmosferă prietenească, au fost discutate probleme referitoare la relațiile reciproce in domeniile energeticii și construcțiilor de mașini.

EUGENIU OBREA

ITALIA - Aspect de la o 
recentă manifestație a agri
cultorilor organizată în spri
jinul revendicărilor lor eco

nomice.

noul guvern
încredere pentru

Parlamentul libanez a semnat, joi seara, epilogul crizei de guvern declanșată, Ia 25 septembrie, prin prezentarea scrisorii de demisie a premierului Ta- kieddine Solh, acordînd votul său de încredere noului cabinet prezidat de Rachid Solh. Pentru învestitură au votat 66 de deputați, 14 s-au pronunțat împotrivă și 2 s-au abținut, 16 fiind absenți.Demisia premierului Takied- dine Solh, survenită cu 10 săp- tămini în urmă, a provocat o criză guvernamentală de durată, rezolvată dificil, după ce precedentul prim-ministrul desemnat, Saeb Salam, a eșuat in încercările sale întreprinse între 3 și 21 octombrie de a forma noua echipă ministerială.Numit la 24 octombrie în funcția de premier, Rachid Solh a reușit ca, in decurs de o săptă- mînâ, să găsească o formulă viabilă de cabinet — aprobată la 31 octombrie de președintele

Suleiman Frangieh — cu care s-a prezentat în fața Camerei Deputaților pentru a obține votul de învestitură. O lună mai tîrziu, noul premier a prezentat în fața Parlamentului programul guvernului său, format din 18 miniștri, punînd accentul pe problemele legate de apărarea suveranității și independenței naționale, a integrității teritoriului, solidarității cu celelalte țări arabe, relațiilor internaționale ale Libanului și abor- dind o serie de probleme de ordin intern care-și cer o rezolvare urgentă, ridicarea provinciei Liban-sud, rămasă în urmă din punct de vedere economic și social, în comparație cu celelalte regiuni libaneze.Dezbaterile pe marginea declarației guvernamentale, la care au luat cuvîntul numeroși deputați, au conturat de la început! o opoziție organizată a grupărilor de centru-dreapta.

• TIMBRE FALSE MAI SCUMPE DECIT CELE AUTENTICE. 
In cadrul unei licitații, un colecționar sud-american a obținut 
22 000 de lire sterline pentru o colecție de mărci poștale ialse, 
sumă enormă, pe care nu ar Ii Incasat-o dacă timbrele respec
tive ar fi fost autentice. Explicația acestui paradox : timbrele 
false erau „opera" Iui Jean de Sperați, unul din cei mai celebri 
imitatori ai primelor timbre emișe in fostul Imperiu Britantic. 
• FIDELITATEA CANINA NU SE DEZMINTE. De trei ani, un 
cline refuză cu încăpățînare să părăsească o piață din orașul 
englez Bradford on Avon. Oamenii din împrejurimi 11 tratează cu 
simpatie : unul i-a construit un adăpost, alți ii aduc mîncare. Se 
zice că „Wlnston" și-ar fi pierdut stăpînul intr-un accident de 
automobil petrecut in acest loc. Cuprins de frică, Wlnston fu
gise Apoi a revenit, așteptlnd răbdător ca stăpînul să se reîn
toarcă • UN GHEȚAR DE 50 000 DE ANI: Un ghețar subteran 
din epoca ultimei glaciațiunl a fost descoperit de cercetători de 
la Centrul mediteranean de speologie într-o zonă din Alpl, la 
frontiera franco-italiană. Acest ghețar, avlnd grosimea de 80 me
tri și o temperatură constantă, apropiată de zero grade Celsius, 
este situat în adinca prăpastie Scarasson. El reprezintă o măr
turie de netăgăduit a glaclațlunii care a avut loc acum 50 000 de 
ani și suscită, în consecință, un interes deosebit printre specia
liști. • AUTORITĂȚILE ITALIENE AU CERUT guvernului el
vețian restituirea unei sculpturi aparținînd lui Michelangelo, care 
a fost transportată clandestin în Elveția. Este vorba de un frag
ment din sculptura „Pietâ Rondanini", la care renumitul artist 
lucra în momentul morții sale. Prețiosul obiect a fost sustras 
din muzeul Sforza, din Milano. • PRIN VALORIFICAREA 
ENERGIEI SOLARE, Japonia ar putea realiza de 150 de ori mai 
multă energie declt obține In prezent pe baza petrolului. In ca
drul programului „Lumina solară" se prevede construirea cîtorva 
centrale electrice solare. Prima ar urma să intre în funcțiune în 
1985, avînd capacitatea de 10 000 kW. Vor fi realizate, apoi, alte 
hellocentrale cu o putere de pînă Ia 2 000 000 kW. Programul 
„Lumina solară" acordă, de asemenea, o atenție deosebită și cer
cetărilor în domeniile geotermlel, gazificărli cărbunelui, utili
zării energiei mărilor șl oceanelor. Oamenii de știință niponi îșl 
pun mari speranțe In utilizarea hidrogenului, care, Intr-un viitor 
apropiat, după părerea lor. ar trebui să înlocuiască petrolul și 
să devină principalul izvor de energie.

în analele Pieței comu
ne rar poate fi întîlnită o 
suită de contacte — 
la nivelul cel mai înalt 
- asemenea celor care 
au avut loc în ulti
mele zile. Dacă luăm în 
calcul și vizitele neaștep
tate (cum a fost cazul 
primilor miniștri ai An
gliei și Belgiei sosiți la 
Paris) ne putem forma o 
imagine a importanței 
acordate de țările Co
munității Economice Eu
ropene reuniunii la ni
vel înalt de la începutul 
săptămînii viitoare, ce 
urmează a fi găzduită 
de președintele Franței, 
Valery Giscard 
taing.

Dosarele complicate 
ale „celor nouă"

• GUVERNUL mexican a elaborat un program pe cinci ani pentru construirea de locuințe, destinate păturilor sărace ale populației, din fondurile statului. După cum relevă agenția Prensa Latina, într-o primă etapă, programul prevede dezvoltarea urbanistică a 3169 de localități.
• Schimb de opinii 
iugoslavo-chinez

d’Es-

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, produsul național brut american se diminuează de patru trimestre consecutiv. Reducerea, calculată pe întreg anul, atinge 4 procente. Tot pentru prima dată (din 1947) prețurile la produsele cu ridicata s-au majorat in octombrie cu 2,3 la sută, stabilind un record de 27,6 Ia sută în acest an. încă odată, pentru prima dată în ultimele decenii, industria americană de automobile — considerată „inima" industriei naționale — parcurge o etapă dificilă : Chrysler, Ford și General Motors au anunțat în ultimele luni, de nenumărate ori, închiderea unora dintre uzinele lor, reducerea drastică a producției, concedieri masive, de ordinul zecilor de mii de muncitori pentru mai multe luni sau chiar pe perioade nedeterminate. Astfel, corporația „Chrysler" din Detroit și-a închis 5 uzine de asamblare, a concediat 70 500 salariați (două treimi din perso

nal) și va produce doar 35 000 mașini, în loc de 85 000 ; „General Motors" a lăsat fără slujbă un număr de 50 000 muncitori, iar „Ford" — 10 425. Fenomenele de stagnare pe care le cunoaște, în prezent, industria de auto-

torilor de automobile. „E- conomia americană — scria NEUE ZURCHER ZEITUNG — se găsește într-o fază de recesiune inflaționistă. Și indiciile conjuncturii actuale demonstrează fără putere de tăgadă că nu există nici

desprinde dintre rinduri speranța nutrită de unii comentatori pentru o re- inviorare a situației in primul trimestru al anului viitor, evoluția din ultimele trei luni, cel puțin, le-a înșelat așteptările. Mai mult pesimism

S.U.A.: Deteriorări in economie
mobile sînt puse pe seama majorării prețurilor la desfacerea automobilelor, scăderea vinzărilor și creșterea prețurilor la materiile prime. într-o situație precară asemănătoare se găsesc și alte ramuri industriale : construcțiile n-au reușit de cițiva ani să iasă din impas, petrochimia și siderurgia au inceput să resimtă dificultățile generate de reducerea comenzilor din partea construc-

o bază pentru prognoze optimiste". „Stagnarea persistă și șomajul crește, întunecate sint și perspectivele" — aprecia NEW YORK TIMES. Tot mai frecvent apar semne de îngrijorare sub titluri mari in presa americană. Statisticile ocupă tot mai mult spațiu : pe coloane întregi este prezentată situația dintr-o ramură industrială sau alta. Dacă la sfirșitul verii cititorii americani mai puteau

decît oricind. In fața u- nor bilanțuri negative, experții americani în e- conomie și finanțe nu par să găsească măsurile și remediile eficiente de combatere a fenomenelor de „stagflație" din economie și sint tentați să „se reîntoarcă la controale" — cum observa ziarul elvețian NEUE ZURCHER ZEITUNG, adică la controale ale prețurilor și salariilor. Climatul social este încărcat și introduce-

rea unor „controale" de acest gen l-ar înrăutăți. Greva celor 120 000 mineri care furnizează 70 la sută din producția de cărbune a S.U.A., declanșată la 12 noiembrie, a evidențiat hotărirea sindicatelor de a reînnoi contractele colective de muncă pe baza Unor acorduri cu patronatul care să țină seama de revendicările muncitorilor. Deteriorarea situației economice reclamă de urgență găsirea unor remedii eficiente. Ele se lasă mult așteptate. Deocamdată, nimic promițător, în afara inventarierii „inamicilor" ; dacă pînă acum „inamicul public numărul unu" era inflația, a mai apărut încă unul : „inamicul public numărul 2“ reprezentat de importantul deficit bugetar care pe exercițiul financiar 1975 va fi — după trului— de lari.

ntensitatea telor care intilnirii din 9 și 10 decembrie, relevînd importanța problemelor ce vor fi a- bordate, arată, in același timp, existența unor esențiale deosebiri de poziții între „cei nouă", în ceea ce privește activitatea viitoare a Pieții comune, modul de găsire a unor soluții pentru actuala criză economică exprimată prin inflație, stagnare economică, scumpirea prețurilor la petrol, creșterea șomajului.Reuniți la Charlemagne, sediul bruxellez al Consiliului ministerial, șefii diplomației din țările membre au discutat agenda ce va fi înaintată șefilor de guverne. După îndelungate dezbateri, miniștii de externe au însărcinat un „comitet ad-hoc“ să facă un „sumar" de probleme, care să servească in cadrul conferinței ca o bază de discuții (A.F.P.). Documentul, pe de o parte, va fi consacrat ameliorării instituțiilor comunitare și cuprinde un preambul care de-

contac- premerg

finește strategia partenerilor in vederea apropierii globale a pozițiilor. Pe de altă parte, se examinează aspecte ale luptei împotriva inflației, măsuri pentru rezolvarea dosarului locurilor de muncă, politica regională și politica energetică. Tentativele de concertare a pozițiilor s-au îndreptat asupra unor aspecte mai concrete cum sint : procedura de adoptare a deciziilor majore Ia nivel comunitar, limitele de constituire și cheia de repartizare a fondului regional, poziția Franței in raport cu a celorlalți membri ai Pieței comune față de Agenția internațională a energiei — creată la inițiativa americanilor. Să a- mintim doar o problemă litigioasă și anume aceea a adoptării deciziilor. După cum se știe, o serie de state comunitare s-au pronunțat in favoarea abolirii dreptului de veto atunci cînd se iau hotărîri. Franța respinge acest punct de vedere, apreciin- du-1 drept o încercare de a limita suveranitatea fiecărui participant. în ceea ce privește fondul regional — de constituirea căruia Irlanda și Italia condiționează participarea la conferința din capitala franceză — se pare că s-a ajuns la un a- cord. Se prevede crearea unui fond de 1,4 miliarde unități de cont (o unitate de cont « 1,2(1 dolari) pentru o durută de trei ani, principalii beneficiari ur- mind a fi Irlanda, Italia și Marea Britanie. Sumele, in cazul cînd vor deveni operaționale, vor fi utilizate pentru dezvoltarea unor regiuni rămase în urmă din cele trei țări. Vor accepta șefii de guverne un sacrificiu financiar in plus perioadă cind se propagă suri de austeritate in toate tele Pieței comune ?Apoi o notă discordantă referă la cererea insistentă a guvernului britanic de a se revizui condițiile în care au fost stabilite contribuțiile Marii Britanii la fondurile comunitare. Reamintind că țara sa „plătește deja mult" pentru cheltuielile

într-o mă- sta-se

militare în Europa (300 de milioane de lire sterline), șeful Foreign Office-ului insista a- asupra reevaluării contribuției, ținindu-se seama de un argument in plus : ar fi inadmisibil ca un stat membru — a se citi Marea Britanie — al cărui produs național brut este inferior mediei comunitare să plătească mai mult decît alții. Britanicii susțin că fără o modificare a regulilor actuale privind contribuția lor la bugetul Pieței comune, Londra se va găsi, către anii 1980, cind se va încheia perioada de tranziție a aderării, în situația de a furniza 24 la sută din totalul bugetului comunitar, in timp ce produsul său național nu va ajunge să reprezinte decit 14 la sută din întregul produs brut comunitar. Wilson așteaptă un răspuns ferm la începutul săptăminii viitoare la această problemă pentru a putea pregăti parlamentul și opinia publică in vederea referendumului din toamna viitoare asupra condițiilor aderării. Reacțiile de pină acum la această revendicare au fost destul de reci. Rămine de văzut in ce măsură turneul fulger al premierului britanic la Paris, întreprins marți seara, a reușit să zdruncine intransigentele franceze...Cert este că, în unele probleme, reuniunea la nivel înalt va incerca, așa cum arăta ziarul L’AURORE să „concilieze ireconciliabilul sau să armonizeze puncte de vedere divergente a- asupra unor lucruri esențiale". Semnificative par și concluziile trase de agenția FRANCE PRESSE într-o relatare recentă: „Miniștrii au pus punct unui document spinos, conținînd numeroase paranteze pentru punctele litigioase. Acest document va servi ca bază convorbirilor șefilor de guverne. Ei vor trebui să reducă parantezele. Sarcina lor va fi dificilă, judecind după numărul de dezacorduri apărute In cursul lucrărilor pregătitoa- re .

• PREȘEDINTELE Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, l-a primit pe Iu Gian. adjunct al ministrului afacerilor externe al R.P. Chineze. Părțile au efectuat — cu acest prilej — un schimb de opinii privind ^z- voltarea relațiilor dintre f le două țări și și-au exprimat dorința de a promova legăturile de colaborare iugoslavo-chineze. A fost subliniat, totodată, faptul că vizita lui Iu Gian va contribui la o mai bună înțelegere între Iugoslavia și China.
• Declarația lui 
R. Denktaș• VICEPREȘEDINTELE Ciprului și lider al comunității turcești din insulă, Rauf Denktaș, a declarat, vineri, că viitorul negocierilor cu reprezentanții comunității grecești Cipru va depinde de felul vor evolua evenimentele întoarcerea arhiepiscopului karios in insulă, mina comunității speranța că va fi luția federalizăriiarătat Rauf Denktaș. că ciprioții greci nu măsuri care să ducă la o separare Irevocabilă a celor două comunități.

din cum după Ma-Noi întindem grecești în acceptată so- Ciprului — a Sperăm vor lua

IOAN TIMOFTE

aprecierile minis- de finanțe, Simon 8—10 miliarde do-
DOINA TOPOR

• IN CADRUL manifestărilor dedicate aniversării Zilei Republicii, în orașul Kas- hiwa, din apropierea capitalei nipone, s-a deschis, vineri, o expoziție de fotografii înfățișind realizări obținute de țara noastră în cei 30 de ani de la eliberare, precum și monumente de artă și cultură românești. Expoziția a fost organizată de Asociația de prietenie Japonia- România, împreună cu compania „Sogo Department Stores", cu concursul Ambasadei române la Tokio.

..Experimentarea lui ,,Soiuz-16“ și a sistemelor sale se desfășoară cu succes, am îndeplinit cea mai mare parte a programului" — a anunțat din Cosmos Anatoli Filipcenko, comandantul navei spațiale sovietice, in timp ce „Soiuz-16“ efectua cea de-a 66—a rotație în jurul Pămintului. Echipajul se pregătește pentru încheierea celei de-a cincea zile în spațiul extraterestru. în cursul zilei de vineri a continuat verificarea sistemelor automate ale navei. Au fost simulate procesele de cuplare și decuplare ale lui „Soiuz" și ,.Apollo".Experiența sovieto-americană de cuplare a navelor „Soiuz" și „Apollo" va începe la 19 iulie 1975 — anunță agenția T.A.S.S.Nikolai Rukavișnikov a anunțat că „sistemele navei „Soiuz" au fost verificate în diferite regimuri de zbor, nava puțind fi dirijată foarte bine, răspunzînd cu minuțiozitate la toate comenzile".Vineri au fost încheiate experiențele privind urmărirea metabolismului microbilor și proceselor de germinație ale plantelor superioare.
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Combinatul pollgraflo „Casa Sclnteli*.

• ÎN PREZENȚA reprezentanților guvernului de tranziție și ai Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), joi a fost inaugurat în Mozambic marele complex hidroenergetic de Ia Caborra Bassa. pe rîul Zambezi. Tehnicienii au in- chis primul tunel de derivație de pe malul sudic al rîu- Iui, incepind astfel rea unuia dintre . mari lacuri artificiale lume.mează ___ ___ _____de 250 km și o lățime de 38 km.Producția de curent electric a celor trei unități generatoare gigant ale barajului se așteaptă să înceapă in prima parte a anului viitor, iar aproximativ la mijlocul anului 1975 această producție va întră intr-un ritm constant.Noul și importantul centru energetic va reprezenta un sprijin serios in eforturile de edificare modernă ale tinăru- lui stat african.

umple- cele mai din care, în doi ani, ursă atingă o lungime
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