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noi Înfăptuiri care 
Întregesc bilanțul anul ui

Județele Bihor și Covasna 
raportează îndeplinirea planului

La 17 decembrie, oamenii 
muncii bihoreni au raportat în
deplinirea planului producției 
industriale marfă pe întregul 
an. Expresie a politicii înțelep
te a partidului nostru, indus
tria județului Bihor a înregis
trat, în. acest prim an al cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, un ritm de creștere de 
peste 12 la sută.

îndeplinirea înainte de ter
men a prevederilor la acest in
dicator a creat condiții ca să se 
realizeze o producție-marfă su
plimentară de peste 590 mili
oane lei. Ca urmare, vor fi li
vrate peste plan 38 000 tone 

' cărbune, 9 000 tone alumină cal
cinată, ciment, mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor, mo
bilier. confecții textile, ulei 
comestibil și alte produse.

Intr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean. Bihor al P.C.R. se 
spune :

Rezultatele bune obținute în 
industria județului sint rodul 
eforturilor creatoare depuse de 
oamenii muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
înfrățiți în idealuri și gînduri, 
angajați cu toate forțele in ma
rea întrecere pentru înfăptui
rea exemplară a obiectivelor a- 
•doptate de Congresul al XI-lea 
al partidului.

Și în viitor, colectivele de oa
meni ai muncii din- economia 
Bihorului se vor situa la ni
velul marilor sarcini ce le re
vin. din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului. în acest scop au fost e- 
laborate ample și cuprinzătoa
re măsuri pentru asigurarea în
deplinirii și depășirea obiecti
velor pe anul 1976. ca și pe în
tregul cincinal.

în. numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor acestor stră
vechi plaiuri românești, asigu
răm Comitetul Central, pe dum
neavoastră, mult stimate tova- 

. ră^le Nicolae Ceaușescu. că vom 
'’consacra întreaga noastră pu

tere de muncă și de creație 
transpunerii neabătute în viață 
a politicii de profundă clar- 

• viziune a partidului și statului 
nostru.

★

Oamenii muncii — români și 
maghiari — din județul Covasna 
au anunțat în ziua de 17 de
cembrie îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan Ia produc
ția industrială globală și marfă 
pe acest prim an al cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice.

Acest fapt permite colectivelor 
de muncă din industria județu
lui să obțină pînă la sfîrșitul a- 
cestui an o producție suplimen
tară in valoare de 171 milioane 
lei. materializată în 78 691 tone 
de cărbune. 10 000 mc cherestea 
de rășinoase. echipament elec
tric auto, confecții textile și alte 
produse.

într-o telegramă adresată C.C. 
a! P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de Comitetul ju
dețean Covasna al P.C.R. se 
spune :

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, acționînd cu 
înaltă responsabilitate comunistă 
pentru a transpune în viață 
sarcinile trasate de dumnea
voastră cu ocazia vizitelor de

lucru pe care le-ați efectuat în 
județul nostru, am obținut re
zultate semnificative în ceea ce 
privește reducerea cheltuieli
lor materiale. o îmbunătă
țire a caracteristicilor tehnico- 
economice și funcționale ale 
produselor. ridicarea nivelu
lui calitativ și competitiv al 
acestora, ceea ce asigură desfa
cerea în bune condiții, atît pe 
piața internă, cît și la export a 
produșglor industriei județului.

Vom depune toată priceperea 
și puterea noastră de muncă 
pentru transpunerea neabătută 
în viată a mărețului program 
adoptat de Congresul al XI-lea 
al partidului, aducîndu-ne și în 
continuare contribuția, în con
sens cu întregul popor, la edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie — România socia
listă.

Ritm 
pentru

în ultima decadă a lunii no
iembrie, la întreprinderea „Nep- 
tun“ din Cimpina, singura în
treprindere din țară profilată 
pe fabricarea reductoarelor și 
troliilor pentru ascensoare, so
sea un telex din partea între
prinderii „Semănătoarea" Bucu
rești. ,.Eram solicitați, ne r.ela- 
tează tînărul inginer Cristian 
Georgescu, locțiitorul secreta
rului comitetului U.T.C.. să li
vrăm suplimentar un lot de re- 
ductoare C-12 necesare echipă
rii combinelor ..Gloria". Noi o- 
norasem deja întreaga comandă 
prevăzută pentru luna noiem
brie. O scurtă analiză in atelie
rul unde se montează reduc- 
toarele C-12 și tinerii de aici 
au hotârit să se organizeze in 
cadrul unei echipe de montaj 
pentru a realiza reductoarele 
solicitate suplimentar".

— Dealtfel, ne spune tova
rășul Radu Filîțilă. inginerul 
șef al întreprinderii, cu acest 
tînăr colectiv de muncă, a că
rui medie de virstâ nu depă
șește 25 de ani, am reușit să 
atingem parametrii proiecfați 
în cadrul etapei a II-a de dez
voltare. cu un trimestru mai 
devreme. Ca urmare, pînă la 
sfîrșitul anului vom livra o 
producte' marfă suplimentară 
în valoare de 8 milioane lei. 
Mai mult chiar, există toate 
premisele ca sarcinile de plan 
prevăzute pentru fiecare produs 
și sortiment să se realizeze cu 
8 zile înainte de sfîrșitul anu
lui.

Desigur. obținerea acestor 
succese a necesitat muncă rit
mică. susținută, o temeinică or
ganizare a producției, eforturi 
la care, firește, o contribuție 
hotărîtoare și-au adus-o și u- 
teciștii, organizația U.T.C.

Astfel, tinerii specialiști din 
cadrul grupei de autoutilări au 
reorganizat secția de montaj în 
vederea folosirii cît mai efi
ciente a spațiilor productive, 
prin crearea depozitelor de ma-

înalt, producții sporite 
onorarea angajamentelor
teriale pe verticală. în acest fel 
a fost redată circuitului pro
ductiv o suprafață de peste 
300 m.p. Pe linia îmbunătățirii 
performanțelor tehnico-funcțio- 
nale ale produselor, tinerii spe
cialiști din atelierul de proiec
tare au asirhilat noi tipuri de

cialiști și muncitori de înaltă 
calificare, și-a propus și a reu
șit materializarea multor idei 
tehnice* menite să contribuie la 
îmbunătățirea tehnologiilor de 
lucru, la creșterea productivi
tății muncii. Dispozitivul de 
frezat arbori realizat de tînăruP

• 1976 - anul in care s-au atins, cu 90 zile mai devreme, para
metrii proiectați pentru cea de a doua etapă de dezvoltare a 
întreprinderii • O producție-marfă suplimentară in valoare de 
opt milioane lei • Conform estimărilor, planul va fi realizat la 
toate sortimentele cu opt zile înainte de sfirșitul anului • Nu
meroase inițiative și acțiuni de muncă patriotică ale organizației 
U.T.C. • Producția anului viitor — pregătită temeinic, gospodărește

reduct oare. La realizarea lor 
efectivă au contribuit deopo
trivă și uteciștii din atelierele 
SDV. prelucrări mecanice și 
montaj. Nu este, de asemenea, 
lipsit de interes să consemnăm 
și faptul că. in domeniul crea
ției tehnico-științifice. tinerii 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
au obținut rezultate deosebit 
de valoroase. Comisia de crea
ție tehnico-științifică a tinere
tului, formată din tineri spe

inginer Radu Haiducu reduce 
timpul de prelucrare a arbore
lui melcat cu aproape 30 la 
sută ; un alt utecist. inginerul 
Florin Vi$a. a conceput, pro
iectat și executat un dispozitiv 
de ascuțit freze melc, temă cu 
care iși va susține dealtfel, la 
cei numai 26 de ani ai săi. teza 
de doctorat. La fel. strungarul 
Ilie D. Ion, rectificatorul Petre 
Bălteanu. strungarul Eugen 
Horjea se numără și ei printre

cei preocupați continuu de a- 
plicarea raționalizărilor pentru 
modernizarea fluxurilor tehno
logice.

Așadar, un an bun, bogat în 
realizări pentru tînărul colectiv 
de muncă al întreprinderii 
.,'Neptun" din Cimpina. Dar, 
cum bunii gospodari își pregă
tesc de pe acum rezultatele vii
toare, asemenea preocupări se 
situează în aceste zile pe pri
mul plan. Astfel, baza mate
rială pentru producția anului 
1977 a fost asigurată. Semifa
bricatele turnate și forjate au 
fost deja procurate, in așa fel 
încit din primele zile ale anu
lui viitor să se lucreze intr-un 
ritm corespunzător sarcinilor și 
obiectivelor stabilite. S-au pus 
in funcțiune noi utilaje, strun
guri semiautomate pentru roți 
și arbori pinion dotate cu 
SDV-urile necesare asigurării 
unei exploatări la capacitatea 
maximă. De asemenea, in ca
drul „Politehnicii muncitorești 
pentru tineret" au fost califi
cați in meseriile de bază ale 
întreprinderii — strungari, fre
zori și lăcătuși — 67 tineri 
muncitori.

DAN VASILESCU
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FAPTE ȘI DATE DIN CARTEA 
DE MUNCĂ A TINERILOR

Experiența fruntașilor— 
generalizată in toate

unitățile agricole
Lucrătorii ogoarelor 'din județul Dolj — unul din cele mai pu

ternice bazine agricole ale țării — au obținut în acest an realizări 
de seamă in domeniul creșterii producției și al eficienței econo
mice. In legătură cu experiența acr/mulată, cu perspectivele dez
voltării agriculturii în anul viitor, ne-am adresat tovarășului ing. 
DUMITRU TOADER* director adjurjct al Direcției agricole județene.

— De la bun început, doresc 
să remarc că producțiile mari 
înregistrate pe ogciarele doljene 
sint efectul unorf măsuri teh- 
nico-organizatorice care au con
tribuit substanțial la întărirea 
economică a unităților, precum 
și a hărniciei deosebite a coo
peratorilor, mecanizatorilor și 
specialiștilor. Baza tehnico-ma- 
terială s-a îmbogățit simțitor, 
numai In 1976, suprafețele iri

gate au crescut cu 4 500 ha, nu
mărul tractoarelor a sporit cu 
420; am beneficiat, de asemenea, 
de 420 combine Gloria, care 
adăugate la zestrea de mașini 
existentă au contribuit la des
fășurarea în bune condițiuni a 
campaniilor. De asemenea, s-a 
urmărit întărirea fermelor ca 
nucleu al producției, prin orga
nizarea și specializarea pe zone 
de favorabilitate a culturilor,

precum și prin introducerea 
acordului global și a venitului 
minim garantat. Au fost extin
se o serie de culturi tehnice de 
înaltă rentabilitate, soiuri și hi
brizi productivi, în raport de 
resursele pedoclimatice și eco
nomice ale unităților. S-a întă
rit colaborarea între unitățile 
S.M.A. și C.A.P. prin organiza
rea sectoarelor unice de meca
nizare, evidențiindu-se în acest 
fel responsabilitatea tuturor lu
crătorilor de pe ogoare pentru 
soarta recoltei.

— Cum s-au materializat aces
te măsuri?

— Efortul general, trebuie ex
primat numai prin producțiile

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare în pag. a III-a)
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CU LUMINĂ 
PE MÎINI

MINERILOR VĂII JIULUI
Simt mirosul piinii în cărbunele ud. 
Ca în scoici marea străbună-o aud. 
Columnă-n adîncuri. Duh din sudoare 
Smulge efigia, prin mîini, înspre soare. 
Vale a plângerii fost-ai cîndva : 
Azi ești grădină bogată. A mea. 
Jiul cu negre priviri își aduce 
încă aminte de vîlve și cruce. 
Ridică-ti doar ochii, privește cum 
Intră în inima țării un drum, 
Intră în plinea cea mare a țării 
fructele soarelui și mării.
Bucură-te. Ieșim cu lumină pe mîini 
dintr-un pămînt ce ne știe stăpîni,

EUGEN EVU
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La Ecran-club

ZIUA MAJORATULUI
Ieri, Ecran-ciubul din Capitali 

a gâzduit o emoționant* intîlnire 
a tinerilor din sectorul 7 care au 
devenit cetățeni majori. Cu aceas
tă ocazie, ei au primit vizita to
varășei Ecaterina Lazăr, autoarea 
cărții „Aveam 18 ani“, care le-a 
prezentat momente din lupta parti
dului in perioada grea a ilegali
tății, front in care au activat eroic 
mulți tineri comuniști. Un jurist 
a pus în atenția tinerilor dreptu
rile și îndatoririle ce le revin în 
calitate de cetățeni majori ai 
României socialiste, a răspuns În
trebărilor lor. Tn onoarea lor clu
bul a prezentat un frumos pro
gram artistic, cu concursul fanfa
rei Școlii militare de muzică, co
rului Liceului nr. 10, brigăzii ar
tistice a întreprinderii „Luceafă
rul “ (formații laureate ale Festi
valului tineretului bucureștean), 
al soliștilor și orchestrelor de mu
zică populară și ușoară ale Ecran- 
clubuluL Programul a continuat 
cu o seară de dans, desfășurată in 
atmosfera de entuziasm și veselie 
cum se cuvine virstei. (V. R.).

„MARINARII44
care nu părăsesc 

niciodată țărmul
„Sîntem deopotrivă construc

tori de nave și marinari" — imi 
declara zilele trecute, cu nere
ținută mindrie. lăcătușul Oțelea 
Nicolae. un tinăr de 24 de ani. 
din care șapte, ultimii, i-a trăit 
și muncit la Șantierul naval din 
Constanța, explicindu-mi apoi, 
pe îndelete, argumentele care 
stau la baza acestei opinii 
„Să luăm un exemplu — imi 
zice. în vară, nava „Bocșa" s-a 
întors din primul drum făcut în 
Australia. Noi n-am fost alături 
de navigatori în Oceanul Indi
an. n-am trecut printre insulele 
mișcătoare din Marea Iawei. 
nici de-a lungul Marii Bariere 
de Corali, n-am străpuns fur
tuni cu vint de forța 10. Dar noi 
Sîntem cei care am construit 
nava „Bocșa" și nouă nu ne 
este indiferent ce și cum con
struim. într-un fel deci, sinte
tic, noi am trăit toate acele 
momente. Le-am trăit antici
pat; am prevăzut adică tot ceea 
ce se poate întîmpla cu nava pe

întinderile de ape ; am proiec- 
tat-o și construit-o ținind sea
ma de toate aceste situații. Cei 
de pe mare au profesia lor, 
măiestria lor în arta navigației, 
față de care avem toată stima. 
Dar siguranța acestei profesii o 
garantăm. în ultimă instanță, 
noi. Exagerind puțin, aș spune 
că nu poți face minuni cosmice 
cu un aeromodel și nici stră
punge uraganul într-o luntre de 
pescar. De aceea, în numele 
acestei duble răspunderi ne nu
mim noi și marinari. în ceea ce 
privește ideea de marinar însă, 
adaug, nu te poți numi cu ade
vărat constructor de nave fără 
această credință, dincolo de a- 
ceastă răspundere".

Așadar, marinarii care fac va
poare. Am intilnit numeroși 
asemenea tineri la Șantierul 
naval din Constanța, oameni cu 
dublă răspundere, cu marea, 
conștienta răspundere a muncii 
lor.

Povestește Panait Ștefan,

secretarul comitetului de partid 
al șantierului : „Sîntem o uni- I 
tate veche, dar constructori na
vali noi. Șantierul, niște mo- ■ 
dește ateliere de reparații, a i 
luat ființă în ultimul an al vea
cului trecut. Prima „navă" șa- | 
lupa KD-35 (numele provine de 
la faptul că avea motor de trac- I 
tor) am construit-o abia în 1955. 
Cîteva pontoane-dormitor apoi, 1 
dteva șlepuri. în sfîrșit primele i 
cargouri de 1 920 tone. Din 1972, 
la indicația conducerii partidu- | 
lui, am trecut la construcția na
velor de mare tonaj. Practic, 
din acest an ne considerăm și 
noi cu adevărat constructori 
navali. A fost greu, nu este nici I 
acum ușor. Fără a avea expe
riențe intermediare am început I 
construirea mineralierelor de . 
55 000 tone. în paralel am mun
cit la extinderea șantierului (de

ION ANDREIȚA |
(Continuare in pag. a III-a) I

A CERCETA,
ASTĂZI

acad. Radu Voinea

Astăzi, a cerceta nu este o modă. A cerceta 
este o necesitate pentru că astăzi progresul teh
nic. progresul social e de neconceput fără aportul 
substanțial al cercetării științifice. A cerceta este, 
intr-un anume sens, o datorie de onoare pentru 
că fiecare popor este dator să-și aducă contribu
ția sa la tezaurul științei universale, la progresul 
omenirii. A cerceta este insă, mai mult decit 
atit : este, in primul rind, o datorie patriotică a 
fiecărui om de știință de a contribui la progresul 
poporului al cărui fiu este. Avem astăzi in țara 
noastră un impresionant potențial de cercetare 
științifică : savanți de renume mondial, oameni 
de știință cu frumoase realizări și cu o bogată 
experiență alături de tinerii entuziaști, deo
sebit de înzestrați, care așteaptă nerăbdă
tori startul in cursa către înălțimi, către 
culmile științei, către piscurile ei acope
rite insă de norii necunoscutului. Acest poten
țial, acest aur cenușiu, această inteligență ome
nească este poate bogăția cea mai de preț a țării 
noastre. Se cuvine deci ca ea sd fie folosită cu 
multă, cu foarte multă chibzuială. Mă gindesc, de 
exemplu, la cadrele didactice din invățămintul 
superior si la studenții din anii terminali care 
pot face minuni. Ei trebuie să atace și să rezolve 
probleme de vlrf, de avangardă ale cercetării, sa 
devanseze, așa cum se arată in documentele de 
partid, nevoile economiei și culturii noastre na
ționale. In această acțiune de utilizare optimă a 
potențialului științific din țara noastră și, in par
ticular. pe cel din invățămintul superior trebuie 
evitată de la început orice tentativă de forma
lism. A utiliza un potențial, de o asemenea cali
tate, pentru a soluționa probleme curente, echi
valează — iertată să-mi fie comparația — cu fo
losirea briciului pentru a ascuți. creioane. Cred 
că avem mult prea mult de cercetat, pentru a ne 
putea permite luxul de a irosi oricît de puțin din 
acest potențial prețios.

Sint ferm convins că, angrenate în rezolvarea 
unor probleme de mare anvergură științifică, ca- 
irele noastre didactice din invățămintul superior 
și studenții din anii terminali, intr-un înalt spi- 
rit && responsabilitate, vor putea dovedi prin rea- 
.izari concrete că merită pe deplin această în
credere.

ÎN PAGINA A IV-A

U N E LTi L

• CONDIȚIILE PROLIFERĂRII
• O GAMĂ LARGĂ

DE APLICAȚII
Uneori chiar sub acest titlu, alteori fiind vorba de tehnologiile 

sau materialele moderne ale secolului nostru, vom prezenta în 
această rubrică progresul tehnic așa cum se definește el prin 
realizările obținute și utilizările ce i se conferă in România, fără 
a face insă abstracție de contextul internațional. Si nu vom 
omite, ori de cite ori ovem prilejul, să arătăm că in prima linie 
se află înșiși tinerii.

Omagiu unui mare erou 
al neamului

MONUMENTUL LUI MIHAI VITEAZUL - operă a sculptorului Marius 
Butunoiu, dezvelit ieri in Piața „Mihai Viteazul" din municipiul Cluj- 
Napoca (relatarea solemnității dezvelirii monumentului in pag. a 5-a)
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Un poet al spațiului livresc

PRO ȘI ’CONTRAI

O inițiativa a Uniunii compozitorilor : 
CENACLUL TINERILOR INTERPREȚI 

DE MUZICĂ UȘOARĂ
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Eugen Simion
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STUDENȚII DIN TIMIȘOARA

PRO ȘI CONTRAI
.Imnurile neatirnării"

Un disc inedit
Haridea
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Debut radiofonic

RECEPTAREA MARILOR REPERE
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Finalizarea exemplară a planului pe 1976, pregătirea din timp a producției anului viitor

FAPTE Șl DATE DIN CARTEA DE MUNCĂ A TINERILOR

Ing. VASILE MORARU ȘTEFANIA BANCILA ONORIE VELISCA

----------------------------------------------

Din cronica întrecerii socialiste

Prin contribuția tinerilor

1N CEL DE-AL ZECELEA AN 
DE PRODUCȚIE- UN BILANȚ

Filatura de bum
bac din Slobozia 
care numără 5 ani 
de existență și a 
cărei medie de 
virstă nu depă
șește 22 de ani. a 
intrat în luna de
cembrie cu realizări 
edificatoare care i- 
lustrează o activita
te desfășurată de-a 
lungul întregului 
an la cote maxime 
de exigență. Or
ganizația de tine
ret a filaturii nu
mără 600 de mem
bri repartizați in 
toate secțiile fie 
că este vorba de 
secția de prepara
re a amestecului, 
de aceea a ma

șinilor de filat cu 
inele sau de secția 
finisaj. Cu privire 
la aceasta din ur
mă este de men
ționat faptul că 
din inițiativa co
mitetului U.T.C. ea 
a fost declarată 
secție model a 
muncii patriotice 
in sprijinul pro
ducției. Aceasta a 
însemnat. practic, 
participarea tineri
lor la prelungirea 
fiecărui schimb de 
pe mașinile 1. 2, 3. 
4 cu cite două ore 
pe zi. Roadele ini
țiativei n-au întîr- 
ziat să apară. 
Dacă menționăm 
că la nivelul celor

11 luni producția 
globală industrială 
înregistra o depă
șire de 4.78 mili
oane lei. dintre 
care peste 3 mili
oane realizate prin 
contribuția directă 
a tineretului, iar 
producția supli
mentară obținută 
de tineri înregis
trează cifra de 119 
tone de fire de di
ferite fineți, avem 
imaginea grăitoare 
a unui colectiv en
tuziast, preocupat 
permanent de ridi
carea nivelului ca
litativ și cantitativ 
al activității de 
producție. (Ileana 
Podolcanu).

BOGAT IN REALIZĂRI DE PRESTIGIU
„Ne aflăm, ne spune ingine- 

rul șef al întreprinderii, tova- 
rășul Eugen Sandu, în preajma 
celui de-al treilea : îndeplini
rea la 18 decembrie, deci cu 13 
zile înainte de termen a sarci
nilor de plan pe 1976. Aceasta 
înseamnă că, pînă la sfîrșitul 
anului, vom produce peste sar
cinile planificate. 45 milioane 
lei la producția globală și 103 
milioane Iei la producția mar
fă, livrînd suplimentar benefi
ciarilor noștri interni și externi 
1 600 tone sîrmă trasă. 1 400 
tone plasă sudată și 280 tone 
cuie".

Realizările raportate de har
nicul colectiv de muncă de la 
I.S.P.S. Buzău se datoresc în 
primul rînd. preocupării con
stante pentru creșterea con
tinuă a gradului de calificare a 
tuturor angajaților. pentru îm
bunătățirea organizării tuturor 
locurilor de muncă și a activi
tății de întreținere a mașinilor 
și utilajelor. Nu e lipsit de in
teres să consenfhăm și faptul 
că in această perioadă s-au a- 
similat în fabricație 4 noi ti
puri de electrozi de sudură și 
bande de aluminiu. Dacă adău
găm la toate aceste frumoase 
realizări și depășirea înregis
trată pe 11 luni la planul de 
export, avem o imagine com
pletă a modului în care s-a ac
ționat și se acționează pentru 
îndeplinrea exemplară a sar
cinilor de producție. Așa cum 
ne spunea tovarășul inginer 
șef. în mare măsură aceste 
realizări se datoresc muncii și 
activității tinerilor din între

prindere. Pentru că media de 
virstă a colectivului nu depă
șește 25 de ani, pentru că la 
I.S.P.S. Buzău activează o or
ganizație de tineret puternică, 
peste 50 la sută din angajați

ținem pe aceeași suprafață pro
ductivă, o producție de trei ori 
mai mare la trelifare și cu 75 
la sută mai mare la electrozii 
de sudură, comparativ cu cea 
realizată in anul 1970".

Tînărul colectiv de munca al întreprinderii de sirmă și pro
duse din sirmă Buzău a sărbătorit în acest an două eveni
mente. Primul, în luna septembrie, aniversarea a 10 ani de la 
intrarea în funcțiune a primelor capacități de producție ; a! 
doilea, atingerea și depășirea parametrilor proiectați in cadrul 
celor două noi secții productive.

fiind membri ai organizației 
U.T.C. Hotărîrile luate la nive
lul comitetului oamenilor mun
cii au fost operativ transmise 
organizației U.T.C., tinerilor, a- 
cordindu-se în acest an o mai 
mare atenție creșterii nivelului 
de pregătire al elevilor liceului 
industrial metalurgic al între
prinderii, cit și celor mai noi 
angajați. ..Numeroasele acțiuni 
de muncă patriotică în spriji
nul producției, ne spune ingi
nerul Vasile Moraru, secretarul 
comitetului U.T.C.. au contri
buit efectiv la îmbunătățirea 
acestor rezultate? Dacă ar fi să 
amintesc cîteva. m-aș referi 
desigur la cele organizate în 
secțiile trefilare și electrozi de 
sudură unde după finalizarea 
studiului privind folosirea efi
cientă a suprafețelor producti
ve, prin reamplasarea utilaje
lor. îmbunătățirea fluxurilor 
tehnologice și scurtarea căilor 
de transport, am reușit să ob

în cadrul secției mecano-e- 
nergetică, muncesc foarte mulți 
tineri. I-am cerut inginerului 
Virgil Rilea să ne relateze un 
fapt de muncă deosebit al ute- 
ciștilor.

„îmi este destul de greu. 
Pentru că noi, cei de aici, avem 
datoria să întreținem și să re
parăm toate mașinile, utilajele 
și instalațiile întreprinderii și 
in plus să executăm prin auto
utilare noi mașini și utilaje. La 
sfîrșitul lunii octombrie, efec
tuam probele tehnologice in 
secția cord metalic, secție ce 
intrase - în funcțiune cu -o lună 
înainte de termenul stabilt. Au 
apărut o serie de defecțiuni la 
una din liniile de fabricație. în 
afara înlăturării defecțiunii • a- 
veam și sarcina îmbunătățirii 
tehnologiei prin dotarea cu noi 
dispozitive ajutătoare fluxului 
productiv. Se impunea, deci, 
datorită volumului mare de lu
cru, oprirea instalației pe o pe

rioadă îndelungată. Datorită 
pasiunii și dăruirii cu care au 
acționat uteciștii Gh. Aldea, 
Petre Crivăț. Ene Marian, Gh. 
Moise, Toader Iordache, Gh. 
Cucu. Gh. Gilescu. Cornel Pas- 
cu. Florica Negrilă, Aurelian 
Văcăroiu, Costică Țicleanu și 
Octavian Manolache. am reușit 
să înlăturăm defecțiunea și să 
executăm dispozitivele necesare 
îmbunătățirii tehnologiei în mai 
puțin de trei zile. S-a muncit 
24 de ore din 24. fără între
rupere. Nimeni nu a plecat a- 
casă pînă cind instalația nu a 
fost pusă la punct".

Toți acești tineri de care a- 
mintea inginerul Virgil Rîlea 
au contribuit la realizarea prin 
autoutilare a unor mașini și 
utilaje de înaltă productivitate. 
Astfel. în cursul primului an al 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. la I.S.P.S. Buzău, au 
fost concepute, proiectate și e- 
xecutate, prin autoutilare, ma
șini și utilaje în valoare de 
peste 7 milioane lei. contribuind 
la reducerea substanțială a im
porturilor.

Așadar, 1976. cel de-al 10-lea 
an de producție la I.S.P.S. Bu
zău se dovedește a fi un an 
rodnic în care s-au obținut -re
zultate bune, pe măsura capa
cității tînărului colectiv de 
muncă, hotărit să-și îndepli
nească și în viitor exemplar 
sarcinile și obligațiile contrac
tuale.

DAN VASILESCU

• UN NUMĂR DE 23 DE 
UNITĂȚI INDUSTRIALE 
din județul Bihor au intrat 
in cea de-a doua jumă
tate a lunii decembrie cu 
prevederile de plan înde
plinite la principalii indica
tori pe întregul an. între a- 
cestea se află întreprinderile

înfrățirea, cea de confecții 
Oradea, textila Crișana, ex
ploatările miniere Voievozi 
și Dobrești și altele care, 
pină la 31 decembrie, vor 
livra suplimentar economiei 
naționale o producție în va
loare de peste 355 mili
oane lei. în atelierul de prelucrări speciale al întreprinderii „Electrotimiș" 

din Timișoara

EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR-GENERALIZATĂ

ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE
(Urmare din pag I)) 

obținute. La grîu, spre exem
plu, de pe cele 127 000 ha cul
tivate s-au recoltat în medie cu 
300 kg la ha mai mult .decît am 
planificat. Prin respectarea agro
tehnicii și organizarea campa
niei de seceriș în așa fel incit 
să se desfășoare cu maximă ra
piditate, unele unități coopera
tiste au realizat producții medii 
mari: „înainte“-Poiana Mare
5 900 kg, „Timpuri Noi“-Poiana 
Mare 5 200, Horețu Poienari 
4 810, Goicea Mică 4 807 kg. Și 
la porumb rezultatele sînt fru
moase: „Înainte“-Poiana Mare 
9 700 kg, Amărăștii de Sus și de 
Jos 7 300 kg boabe stas la ha. 
Cit privește cultura sfeclei de 
zahăr, anul 1976 s-a dovedit a 
fi deosebit de favorabil.

— Ce modalități de acțiune 
s-au concretizat însă în unită
țile slab dezvoltate economic? 
Cum sînt sprijinite pentru con
solidarea lor?

— Avem în această situație 33 
de unități, situate în special în 
zona de nord, pe dealuri. Am 
analizat cauzele și de aici s-a 
pornit. Concret, s-au repartizat 
aici culturi tehnice — plante 
medicinale, cartofi, legume, tu
tun ; au fost construite sere și 
solarii și s-au dezvoltat sectoa
rele zootehnice. Un ajutor pre
țios în asigurarea asistenței teh
nice pentru modernizare și fi
nalizarea investițiilor l-au adus 
unitățile industriale din județul 
nostru, care patronează aceste 
cooperative. întreprinderea de

celule electrice Filiași, spre 
exemplu, a participat la con
strucția a două grajduri mo
derne de pui la C.A.P. Frato- 
șița. Asemenea acțiuni au ini
țiat și „Electroputere", între
prinderea de tractoare și ma
șini agricole „7 Noiembrie", alte 
întreprinderi din Craiova. Aș 
menționa, tot în această pri
vință, contribuția tinerilor din 
județ, care, în perioada campa
niilor au fost prezenți pe ogoa
re într-un număr foarte mare, 
acolo unde s-a solicitat spriji
nul lor. Sînt însă aici și unele 
rezerve nefolosite, cum ar fi 
angajarea pe cont propriu a 
unor suprafețe pe care tinerii 
să efectueze toată gama de lu
crări pe parcursul anului. Fiind

— Pentru că anul agricol 1976 
se încheie în curind, ce preco
nizați pentru anul viitor?

— Al doilea an al cincina
lului revoluției tehnico-știin
țifice va aduce un spor can
titativ și calitativ de produc
ție. Lucrătorii ogoarelor dolje- 
ne se angajează să obțină 
ca recolte medii la ha 4 000 kg 
griu și 5 000 kg porumb. S-au 
definitivat, totodată, planurile 
pe ferme, structura culturilor, 
modalitățile agrotehnice. Dealt
fel, campania 1977 s-a declan
șat odată cu arăturile adinei, 
unde ne concentrăm în prezent 
atenția, dat fiind suprafețele 
mari pe care le avem de rea
lizat. Continuă pregătirile în 
sectoarele legumicole, pomicole 
și viticole, precum și lucrările 
de îmbunătățiri funciare. în ate-

Initiative valoroase, 
acțiuni eficiente 
de reducere a

consumurilor de metal
Prin profilul său, Șantierul 

naval Giurgiu este un mare 
consumator de metal. Iată de 
ce inițierea unor acțiuni de re
ducere a consumului de metal 
a devenit o preocupare a fiecă
rui loc de muncă. în cadrul lor 
sint cuprinși atît tinerii de la 
proiectare-tehnologie, cît și cei 
din secțiile prelucrătoare. Deci, 
practic, toți cei 750 de uteciști 
ai șantierului. Inițiativa lor „Să 
economisim cît mai judicios me
talul" constituie un- punct de 
plecare spre noi acțiuni concre
te. eficiente, mobilizatoare.

— O parte din acțiunile care 
vizează reducerea consumului de 
metal încep chiar de aici de la 
proiectare, ne declara inginerul 
Ernest Gris, șeful acestui com
partiment. O acțiune recentă 
este aceea a reanalizării albu
melor de croire și stabilirea unor 
dimensiuni și formate mai eco
nomicoase și aplicarea lor la 
atelierele de debitare. Comple
mentar acestei acțiuni, tinerii 
tehnologi și proiectanți au pro
pus înlocuirea unor piese for
jate cu piese laminate, înlocuire 
care se aplică deja pe scară lar
gă in construcția navelor cu 
propulsie și are un dublu avan- 
taj: scurtează la jumătate timpul 
de fabricație al pieselor și re
duce cu mult adausul de prelu- 
crare.

Dar activitatea tinerilor pro
iectanți și tehnologi nu se limi
tează doar Ia atît. Pentru anul 
viitor, planul de acțiuni privind 
reproîectarea tuturor reperelor 
prevede și folosirea pe scară 
mai largă a înlocuitorilor. Ast
fel. o serie de armături din 
bronz și alamă, materiale mai 
scumpe și mai greu de procu
rat. vor fi înlocuite cu armături 
din oțel și fontă, economisin- 
du-se astfel, la nivelul unui an, 
o cantitate de peste 6 tone ne
feroase. De asemenea. în locul 
lancheților din aluminiu vor fi 
utilizați pe scară largă lancheții 
din masă plastică, redueîndu-se 
astfel consumul de aluminiu cu 
4—5 tone anual.

Și totuși, proiectele elaborate 
de compartimentul constructor- 
șef, ajungînd în secții, oferă noi 
posibilități de economisire a me
talului. Legat de acest aspect,

tînărul Mircea Berbec, secreta
rul organizației U.T.C. con- 
strucții-corp, ne spune: „Am 
adoptat o nouă metodă de de
bitare și de croire, ambele cen
tralizate. în felul acesta putem 
aduce unele îmbunătățiri chiar 
față de situația din proiecte. 
Prin croirea la logatom — agre
gat de mare complexitate, de
servit de doi tineri: Emil Bălă- 
șoiu și Petre Georgescu — se 
economisește 20 zIa sută din 
consumul de tablă".

La nivelul producției anului 
viitor aceste economii vor avea 
o pondere deosebită dacă ne 
gindim la faptul că noua teh
nologie permite o reducere de 
metal în valoare de peste 25 000 
Ici la fiecare barjă de 1 000 sau 
1 500 tone. în cazul greiferelor, 
nave de mare capacitate și com
plexitate tehnică, reducerea de 
metal se va ridica la 14—15 tone 
pe produs.

— Lucrurile sînt cu siguranță 
realizabile, afirmă maistrul Ris- 
tea Bogoevici, de la secția corp- 
nave, întrucît proiectele revă
zute și îmbunătățite ale acestor 
produse au fost aduse deja la 
cunoștința șefilor formațiilor de 
lucru și chiar a lucrătorilor din 
secțiile productive. Unele din 
aceste proiecte, cum ar fi acela 
de reducere a adausurilor de 
prelucrare la piesele turnate din 
neferoase au și început să fie 
aplicate, anticipînd astfel, cu 
argumente dintre cele mai se
rioase, acțiuniie noastre viitoare.

Dar posibilitățile de reducere 
a consumului de metal nu au 
fost încă epuizate. De aseme
nea, și acțiunile sau inițiativele 
uteciste care vizează acest im
portant aspect al activității eco
nomice. O ultimă realizare în 
acest domeniu, și argument in
contestabil al permanenței aces
tui gen de acțiuni și inițiative 
uteciste, o constituie dispozitivul 
de strunjire verticală, conceput, 
proiectat și executat de mem
brii comisiei de creație tehnico- 
științifică din întreprindere, dis
pozitiv care reduce considerabil 
consumul de metal la prelu
crare.

PAVEL PERFIL

Aspect din hala de polietilenă a întreprinderii de mase plastice din Buzău
Fotografiile GHEORGHE CUCU

(Urmare din pag I))

la 4,5 ha la 67 ha suprafață), la 
înălțarea noilor hale, a ciocuri
lor uscate, a unor macarale de 
16—120 tone forță, cele mai 
multe realizate prin autoutilare. 
în aprilie, anul trecut, am lan
sat la apă prima navă de 55 000 
tone — „Tomis“. între timp, 
alte două asemenea vase — 
„Bocșa" și „Bicaz“ — au fost 
livrate flotei noastre comer
ciale. Trei se află incă în lu
cru : „Borsec“. „Birlad" și „Bo
toșani". Tot nouă ne-a revenit 
sarcina de înaltă onoare Și răs
pundere să construim primul 
vas de 150 000 tone, petrolierul 
„Independența". în prezent sîn- 
tem profilați numai pe con
strucția acestor genuri de nave 
de mare capacitate. V-am spus 
toate acestea pentru a înțelege 
mai exact saltul calitativ pe 
care au trebuit să-1 facă mun
citorii noștri, miile de con
structori navali care. în mai pu
țin de patru ani. și-au însușit o 
profesie pe drept cuvint nouă, 
de înaltă ținută tehnico-științi- 
fică. Afirmînd că media de 
vîrstă în șantierul nostru este 
de 22 de ani, nu fac decît să 
subliniez o dată în plus capaci
tatea de efort și inteligență, 
spiritul de răspundere ce carac
terizează pe deținătorii acestei 
profesii".

Un prim exemplu, însuși pri
mul interlocutor, tînărul Oțelea. 
Nicolae deopotrivă . „construc
tor de nave și marinar". El este 
șeful unei echipe alcătuite din 
22 de lăcătuși îl întreb ciți ti
neri are în echipă „Normal. 
23" — îmi răspunde. Și adaugă: 
„Cu mine, 23". Cel puțin insta
lațiile hidraulice de la vinciu- 
rile de ancoră și manevră tint

realizate de el și colegii lui de 
echipă. Iar pe mare, cit de mult 
ar fi vorba despre navigație, 
orice vapor are totdeauna ne
voie de o ancoră sigură !

Despre sudori se vorbește cu 
un respect aparte, deosebit, in 
șantier. Ei sint cei care execută 
lucrările de cuplare a diferite
lor bloc-secții, cei care dau, in

Petre, Stanciu Viorel, Vințilă 
Stelian. elevi ai liceului indus
trial, aflați aici in practică. 
„Cine rezistă mai mult de cinci 
zile — îmi spune unul din su
dorii de elită — înseamnă că 
este un caracter puternic, care 
nu se mai desparte de șantier, 
în ultimul timp noi n-am prea 
avut caractere de patru zile".

municipiu în întrecerea ute- 
cistă.

în imensa hală de construcții 
corp, pe un panou mare, la ve
dere : „în cincinalul 1976—1980 
obiectivul principal al secției I 
îl constituie realizarea și lansarea 
la apă a corpului navei-petrolier 
de 150 000 tdw „Independența" 
la data de 9.V.1977". Este lo
zinca mobilizatoare sub al cărui 
îndemn generos se desfășoară 
nu numai activitatea secției I, 
ci a întregului șantier. „Această 
sarcină de onoare — subliniază 
Tudor Iuliu, locțiitor al secreta
rului comitetului U.T.C. pe șan-
U

ultimă instanță, conturul știut al 
navelor. Fiecare trebuie să stă
pânească foarte bine toate ge
nurile de sudură: automată, în 
strat protector, sub strat de flux 
etc. Scafeș Ion. șeful unei 
echipe de sudori, îmi mărturi
sește că cea mai grea lucrare 
rămine totuși sudura manuală a 
cuplărilor. „Este vorba de me
serie. desigur, dar și de conști
ință. în primul rină de conști
ință. Aici, unde operațiile se 
execută individual, totul de
pinde de om, de răspunderea cu 
care muncește". Cum muncește 
Scafeș Ion? în șase ani de cind 
se află în șantier a cucerit toate 
cele șase categorii de încadrare, 
în 1974 i s-a încredințat condu
cerea echipei. în prezent are 26 
de ani și este cel mai virstnic 
membru al formației. Ceilalți — 
tot atiția vrednici urmași. Spi
ridon Mihai, Stroie Dumitru, 
Omer Geapar și Mărășescu Vio
rel — nucleul de bază — sînt 
sudori de elită. Alături de ei se 
formează, prin calificare la lo
cul de muncă. Sandu Alexan
dru și Pătru Gheorghe. Pe ur
mele „elitei" merg și Trandafir

vorba numai de probleme orga
nizatorice, sînt convins că aces
te loturi ale tineretului nu vor 
întîrzia să apară în anul viitor.

lierele S.M.A, campania de re
vizuire și reparare a tractoare
lor și utilajelor este în plină 
desfășurare.

Tineri fruntași ai ogoarelor
Printre mecanizatorii cei 

mai harnici din județul Bra
șov se numără și tînărul loan 
Popișter, de la secția nr. 3 a 
S.M.A. Feldioara. Datorită 
bunei pregătiri profesionale 
de care a dat dovadă, i-au 
fost încredințate 2 tractoare 
— U-650 M și L-400 — pre
cum și o combină C-12. Uti
laje moderne, de înaltă pro
ductivitate, dar și de o deo
sebită complexitate. Volumul 
de muncă încredințat, în va
loare de 120 mii lei, l-a reali
zat in proporție de 150 la sută, 
prin efectuarea la timp și de 
calitate a tuturor lucrărilor 
agrotehnice, stînd mărturie 
în acest sens producțiile mari 
înregistrate pe suprafețele

angajate în acord global. „Da 
fapt, ne spune tînărul loan 
Popișter, rezultatele nu îmi 
aparțin în întregime, pentru 
că lucrez împreună cu alți 6 
colegi, tineri la rindul lor, în 
cadrul unei echipe. Acum, 
spre exemplu, efectuez ară
turi adinei împreună cu 
Constantin Miclău, Ion Mati- 
făleanu, Emilian Mareș, pre
gătim patul germinativ de 
bună calitate al campaniei de 
insămințări din primăvară". 
Tînărul Popișter a reprezen
tat cu cinste județul Brașov la 
Faza națională a „Olimpia
dei mecanizatorilor", ocupînd 
locul I și cîștigind trofeul 
„Tractorul de aur" la catego
ria sub 30 de ani.

CARE 1

zile din Vizantea de Vrancea, 
dar hotărit să rămină aici de
finitiv, să-și facă un rost cin
stit în viață.

Vasul „Independența" repre
zintă, in ceea ce privește con
strucția de nave în țara noas
tră, expresia concretă a revolu
ției tehnico-științifice ce guver
nează actualul cincinal. Acestui 
obiectiv îi sint subordonate și 
cele mai multe din inițiativele 
organizației U.T.C. La sediul 
comitetului i-am întilnit pe 
cîțiva din uteciști consultin- 
du-se în vederea inițierii unor 
săptămîni-record și schimburi

V

ȚĂRMUL
Una din cheile acestui succes 

se datorește și faptului că șe
ful echipei este și secretar al 
organizației U.T.C. Se reali
zează astfel o armonioasă îm
binare a activității profesionale 
cu cea politică. Sesizind rezul
tatele, comitetul U.T.C. pe șan
tier a militat pentru extinderea 
acestei inițiative. La ora actua
lă mulți secretari U.T.C., mem
bri ai birourilor U.T.C., prin 
buna lor pregătire profesională 
au devenit șefi de echipă. în 
alte cazuri, uteciștii sint cei 
care, apreciind calitățile politice 
ale șefilor de echipă, i-au ales 
și în funcția de secretari U.T.C. 
Alături de Scafeș Ion îndepli
nesc cu cinste această dublă 
răspundere numeroși tineri, în
tre care Ionescu Mihai, Petcu 
Marian Țup Dumitru, Lazăr 
Vasile. Caracostea Nicolae, Ighi 
Gheorghe, Nurciu Enache. Echi
pele lor sînt adevărate nuclee 
de muncă și viață comunistă. O 
dovadă elocventă o constituie și 
faptul că în cincinalul trecut 
organizația U.T.C. de la șantie
rul naval a ocupat locul 1 pe

tier — încredințată nouă de că
tre conducerea partidului, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, canalizează energii 
și conștiințe, declanșează ini
țiative". La bordul viitoarei 
nave, care prinde contur cu fie
care zi, cu fiecare ceas de mun
că, discutăm cu unul din șefii 
celor 12 echipe care lucrau în 
această zi, tînărul Lazăr Vasile, 
secretarul organizației U.T.C. 
nr. 10. „Pentru mine, pentru toti 
cei 15 membri ai formației, 
faptul că lucrăm la realizarea 
acestei nave înseamnă, dincolo 
de actul propriu-zis al muncii, o 
înaltă mîndrie patriotică". îi 
cunosc astfel pe cîțiva din cei 
care asigură montajul unor pie
se grele de peste 100 tone, pe
reți transversali, punți princi
pale, capabile să reziste valu
rilor. vînturilor, timpului. An
ton Traian, Salaoru Cornel, 
Nistor Constantin, Lepădatu 
Ion, Demonstene Ion, deși ti
neri, au ani de vechime in me
serie. Alături de ei se formea
ză, muncitor și tînăr comunist, 
și prislea al echipei, Petroiu 
Toader, coborît de numai 20 de

de onoare, menite să grăbească 
ritmul de execuție a acestui 
gigant maritim. în dialog efici
ent, concret cu ei se afla și 
Stoenescu Ioana, președintele 
Consiliului tineretului muncito
resc al comitetului municipal 
U.T.C. împreună au hotărit și 
înființarea unei politehnici 
muncitorești, in cadrul căreia 
un accent important se va pune 
pe stimularea capacității de 
creație tehnică a tinerilor. Su
gestiv este însuși faptul că din 
cele nouă propuneri de invenții 
și inovații pe acest an, șase a- 
parțin tinerilor. Inginerii tineri 
Matei Nicolae, Girgilian Sergiu, 
Simionescu Virgil, Tiron Eugen 
au realizat, sau sînt în curs de 
realizare, inovații de mare va
loare pentru producție. Ca în
totdeauna între fruntași, meca
nicul Tudor luliu, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C 
a făcut o inovație care se apli
că deja în tot șantierul. „în în
trecerea „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice — 
îmi spune locțiitorul de secretar

— sîntem 3 799 de tineri. Cu si
guranță, vom obține succese de 
seamă. Cincinalul acesta va 
însemna însă și o revoluție în 
oameni, în conștiințe. Acestei 
laturi, a formării noastre ca ti
neri comuniști, a educării in 
spiritul trăsăturilor omului nou, 
organizația U.T.C. îi acordă o 
maximă atenție.

La una din danele șantieru
lui, nava „Birlad". Era prevă
zută a se realiza în trimestrul 1 
al anului viitor, dar constructo
rii s-au angajat s-o livreze be
neficiarului încă in acest an. 
Dealtfel, vasul arată aidoma ce
lor cu care ochiul nostru s-a 
obișnuit cel puțin din fotografii. 
Acum se fac ultimele retușuri și 
finisări. Tînărul Timofticiuc 
Mihai, șeful unei echipe de in
stalatori, verifică încă o dată 
împreună cu colegii Costea Le
onida, Roșu llie Badea Nicolae 
întreaga tubulatură a navei. 
Mecanicii Topai Marin. Vișan 
Grigore, Șerban Gheorghe. Pe
tru Alexandru Fătu Constantin, 
care au montat motorul princi
pal (circa 500 tone de tehnică în 
stare să dezvolte peste 17 000 de 
cai putere) testează acum — 
printr-un fel de electrocardio
grame — inima de oțel însu
flețit. In sfîrșit, electricianul 
Mărcuță Ion instalează ultimele 
proiectoare Au loc așa- numite
le probe de casă Vasul va fi 
luat apoi in primire de către pi
lotul Rubdnschi Constantin, sin
gurul marinar cu brevei din 
șantier care-l va manevra 5—6 
zile în c.adrul probelor de mare. 
Pe navă, in acest interval de 
timp, in roluri de marinari — 
constructorii : lăcătuși, meca
nici, electricieni, care vor ur
mări,^ piesă cu piesă comporta
rea întregului angrena}. După 
care vor reveni la posturile lor 
de muncă,. in incora solida a 
țărmului. însoțiți de aceeași du
blă răspundere : pentru nașele 
ce le construiesc, pentru sigu
ranța meseriei de marinar.
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• O unealta complet necunoscuta, chiar neimaginatâ în urma 

cu numai doua decenii, tinde sâ intre in cotidian • La I.F.A. se 
ține strîns pasul cu evoluția pe plan mondial, iar jumătate din
tre cei care au această ambiție sînt tineri • Deși n-a sfărimat 
munții, laserul i-a ajutat pe constructorii de la Lotru sâ avan
seze mai repede • O deschidere cu diametrul cit un fir de păr, 
in cele mai dure metale, se poate realiza numai cu instalația 
laser ce funcționează la I.C.P.T.C.M. • La Tg. Mureș, cu laserul 
se fac intervenții chirurgicale de mare finețe © Unde învață ti
nerii despre aceste unelte universale și aplicațiile lor ? lată o 
întrebare la care nu găsim un răspuns satisfăcător nici in pro
gramele de învățâmînt, nici in laboratoarele școlare • între or
goliul de a folosi fără eficiență o tehnică costisitoare și refuzul 
categoric „justificat" prin teama de necunoscut, se situează 
mulți beneficiari cu o receptivitate pe măsura realizărilor I.F.A. 
• Un program integrat de cercetare pentru perioada 1976-1980 
va asigura o mai puternică proliferare a laserilor in economia 
națională.

RU LLA
Mal tnttf cuvintul a desemnai 
' simplu efect obținut în labo- 

--tor. Anterior anului 1960 cîțiva 
rcetători americani și sovietici 

Townes, Basov, Prohorov) au 
" 'coperit că se poate obține un 
: scicul de radiație cu lungime 

undă submilimetrică prin 
.citarea unor atomi sau mo- 
cule, a cărei urmare este tre-

• rea electronilor de pe orbite 
-ergetice mai înalte pe orbite

• -.ergetice mai joase și emisia 
iei radiații cu lungime de undă
respunzătoare acestei diferen-

• energetice ; emisie care în 
numite condiții poate fi între-

• -iută și amplificată. Ei au de- 
umit acest efect maser (de la

inițialele expresiei microwave 
? mplification by stimulated e- 
lission of radiation, adică am- 

: iificarea microundelor prin e- 
isia stimulată a radiației), l-au 

explicat teoretic și au prevăzut 
(tot teoretic) posibilitatea obți
nerii unor radiații în gama un
delor vizibile (ceea ce ar în
semna producerea de lumină 
r.aturală). adică a unui efect 
laser (light amplifier by stimu
lated emission of radiation — 
amplificator de lumină prin e- 
misie stimulată de radiație) ;

Trei aplicații In construcții, medicină, industrie 1 
primul laser a fost folosit, pentru Început, tn pa
ralel cu tradiționalul procedeu al firului cu plumb 
la Înălțarea celui mal înalt coș de fum din țara 
noastrâ (280 m la Termocentrala Turceni). Cu o 
instalație laser, similară celei din fotografia de sus, 
un adevărat „bisturiu", la clinica de chirurgie din 
I.M.F. Tg. Mureș se fac Intervenții chirurgicale 

pe ficat, deocamdată doar la animale.

Una din aplicațiile tip este cea de 
aliniere, care se bazează pe pro
prietatea de înaltă directivitate 
a fasciculului laser, a cărui îm- 
prăștiere este de numai 10 cm 
la distanta de 100 m de la sursa 
de emisie. Dar această diver
gență se poate face și mai mică 
prin folosirea unei lunete coli
matoare. Și astfel, eroarea de 
aliniere după un fascicul laser 
poate fi de numai 1 mm la 100 
m (sau 1 cm la 1 km). Despre 
aplicațiile bazate pe acest prin
cipiu, ne vorbește tînărul cer
cetător Marin Ristici. ..Primele 
instalații laser de aliniere au 
fost folosite la Lotru, pentru să
parea în linie dreaptă a unor ga- 
ierii cu lungimi de cițiva kilo
metri. Pină atunci, după fieca
re pușcare, topometrul făcea 
cite o măsurătoare pentru a da 
direcția de avans. Procesul de 
producție trebuia mereu între
rupt, iar tunelul ieșea cu burți 
și cu adîncituri care trebuiau, 
fie tăiate ulterior, fie umplute 
cu cantități destul de mari de 
beton. Cu alte cuvinte, produc
tivitatea era mai scăzută și con
sumul de materiale mai mare. 
Noi am montat un laser la in
trarea în galerie, după a cărui 
rază au înaintat continuu mine
rii. cițiva ani de zile, fără a fi 
necesară nici o întrerupere. La 
început, unii erau sceptici, in 
timp ce alții credeau că am 
adus laserul ca să excavăm roca. 
Pină la urmă toată lumea s-a 
lămurit asupra adevăratelor sale 
posibilități44. Apoi au urmat alte 
aplicații de acest gen. La Beia, 
lingă Brașov, un tunel de cale 
ferată se construiește după ace
eași metodă, iar la Turceni. co
șul de fum cu înălțimea de 280 
m. a fost aliniat pe verticală fo- 
losindu-se. in pbralel cu tradi
ționala metodă a firului cu 
plumb, un laser adaptat specia] 
acestor necesități. O experiență 
de aliniere s-a făcut și pentru 
stilpii de rezistență a unei noi 
hale industriale aflate în con
strucție in cartierul Militari- 
București. Precizia a fost mult 
mai bună, dar metoda n-a prins 
la constructori. ..Adevărul, re
cunoaște Marin Ristici. este că 
laserul folosit nu era adecvat 
scopului. Pentru astfel de apli- 

I cație ne trebuie un laser foarte 

S c
fapt pentru care. în 1964. au pri
mit Premiul Nobel. Totuși, pri
mul care obține acest efect ex
perimental în 1960 este america
nul Maiman : iluminat puternic 
cu lumină din regiunea verde 
a spectrului vizibil, un cristal 
de rubin a emis impulsuri de 
lumină roșie. Două fețe ale 
cristalului au fost făcute reflec
tante prin argintare. ceea ce a 
determinat funcționarea aces
tuia ca un rezonator și, impli
cit, obținerea unei radiații pu
ternic amplificate, caracterizată 
prin monocromaticitate (se emi
te pe o singură lungime de un
dă), coerență (menținerea con
stantă în timp a parametrilor 
undei), directivitate (se emite un 
fascicul fin care nu suferă im- 
prăștiere) și densitate mare de 
energie. Aceste proprietăți au 
deschis calea unor aplicații vas
te și senzaționale in cele mai 
variate domenii : în telecomuni
cații. tehnica măsurărilor, pre
lucrări mecanice, medicină, con
strucții etc. Problemele care se 
puneau din ’60 încoace nu mai 
erau de principiu, ci de diversi
ficare și continuă perfecționare 
a tehnologiei. în 1961 america
nii Javan, Bonnet și Heriot a- 

simplu și tot atît de ușor mane
vrabil precum teodolitul*'. Iată 
doar un exemplu care ne arată 
că beneficiarii pot influența ne
mijlocit cercetarea. Pentru vii
tor se prevede, de asemenea, u- 
tilizarea pe scară largă a lase- 
rilor de aliniere pentru așezarea 
conductelor de transport, pentru 
verificarea perpendicularității 
puțurilor de mină. ș.a.

Despre o altă clasă importan
tă de aplicații — este vorba de 
prelucrări tehnologice — îmi 
vorbește un alt tînăr cercetător. 
George Nemeș, care, chiar în 
dimineața cind mă aflam la
I.F.A.,  se pregătea să meargă la

O GAMA LARGĂ 
DE APLICAȚII

Institutul de cercetări și pro
iectări pentru tehnologia con
strucțiilor de mașini în scopul 
de a face una din reviziile pe
riodice ale instalației laser ce 
funcționează de aproape 2 ani 
în acest institut. Pentru prelu
crările tehnologice se folosesc 
două din cele patru proprietăți 
ale fasciculului laser : densita
tea mare de energie care, pro- 
ducînd o încălzire de sute de 
mii de grade, permite prelucra
rea unor materiale foarte dure 
și directivitatea care: spre deo
sebire de orice altă unealtă, 
permite prelucrări fine cu di
mensiuni de ordinul micronilor. 
Astfel, se pot face găuriri cu dia- 
metre între 5 microni și 1 mili
metru în materiale de grosimi 
variind între 10 microni și 4 mm. 
precum și suduri de materiale 
cu grosimi de la 10 microni pînă 
la 0.3 mm. Sînt lesne de dedus 
aplicațiile. Iată și cîteva exem
ple. în liniile tehnologice de la 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
și întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante Bucu
rești. au fost montate în locul 
unor filiere care veneau din 
import filiere prelucrate prin 
găurirea în materiale dure (car- 

nunțau realizarea unul laser ga- 
zos (cristalul de rubin este în
locuit cu un amestec de He-Ne). 
Un an mai tîrziu specialiștii de 
la Institutul de fizică atomică 
din București obțineau un efect 
laser asemănător. România nu
măr! n du-se. astfel, printre pri
mele țări din lume care au pui 
în funcție un laser. îar în con
tinuare. la intervale mici de 
timp, ei reușesc să urmărească 
întreaga evoluție a laserilor pe 
plan mondial. realizând rînd 
pe rlr.d laseri cu bioxid de car
bon (COJ. cu gaze nobile ioni
zate (argon), cu corp solid (pre
cum rubin sau ba-ă de sticlă cu 
neodin). $i să treacă, dincolo de 
faza de laborator. La producția de 
unicate sau de sene mic* a unor 
tipuri de laseri pe care ti putem 
găsi astăzi în dteva zeci de 
locuri din țară : pe șantiere de 
construcții. în Institute de cer
cetare și chiar în întreprinderi, 
in clinici medicale și institute 
de învățămint superior. Intr-o 
varietate destul de mare de 
aplicații. depinzînd in ultimă 
instanță de imaginația și pre
ocuparea beneficiarilor.

buri metalice, diamant) cu In
stalația de la I.C.P.T.C.M. în 
mod similar, se prelucrează diu- 
zele injectoarelor pentru diferi
te tipuri de motoare experimen
tate la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru automobile 
și tractoare din Brașov. Deși ne
folosite încă pe o scară mai lar
gă. microsudurile cu laser ar 
prezenta interes în domeniul 
mecanicii ultrafine și microelec
tronicii. ..Din păcate. îmi spune 
George Nemeș, foarte multi be
neficiari potențiali nu cunosc a- 
ceastă instalație, ceea ce se poa
te face cu ea și nici posibilită
țile noastre de a le construi, la 

cerere, instalații similare, uni
versale sau specializate. Am fost 
în centre industriale mari și a- 
vansate, la Timișoara. Cluj- 
Napoca, Brașov și am in- 
tilnit foarte puțini specia
liști care cunosc realizările 
noastre obținute in colaborare 
cu I.C.P.T.C.M. Pe de altă par
te. este tot atît de adevărat că 
mai avem de rezolvat unele pro
bleme. în special legate de creș
terea productivității și de asigu
rarea producerii în țară a unor 
componente cu uzură periodică, 
pentru a satisface două cerințe 
absolut justificate ale benefi- 
ciarilor44.

Gama aplicațiilor laserilor 
construiți la I.F.A. nu se rezu
mă nici pe departe la exemple
le relatate mai sus. Doar foar
te pe scurt ne vom mai referi la 
alte cîteva. fără a le epuiza însă. 
La Centrul de cercetări și pro
iectări „Electroputere44 Craiova, 
o instalație laser cu COj este 
folosită, deocamdată. pentru 
microproducție, la dezizolarea 
capetelor conductoarelor de cu
pru ce se folosesc la mașinile 
rotative. Am comparat treaba 
făcută de laser cu cea realizată 
prin metoda clasică de ardere

Interocțid radiației laser cu substanța este o expresie des 
tntilnită tn hmbaful d» specialitate. Iată, surprinse pe pelicula, 
dout imagini ale acestui fenomen care, nedespuiate de fantastica 
lor cromatici, ar face o serioasă concurentă unor artiști plastici.

Condițiile 
proliferării

I
I
I
I

Două concluzii «înt foarte evi
dente din ceea ce am realizat 
p’.nă acum : 1) Potențial, laserul 
are o mulțime de aplicații, iar 
găsirea și implementarea acesto
ra depinde în primul rind de 
utilizatori : 2) secția de laseri 
de la I.F.A. a acumulat o sufi
cientă experiență pentru a ține, 
și in viilor, pasul cu dezvoltări
le ce se întrevăd pe plan mon
dial. pentru a răspunde cit mai 
prompt unor cerințe ale benefi
ciarilor. chiar pentru a crea 
prin oferta sa astfel de cerințe. 
Căci, se pare, in momentul de 
față ne găsim în această fază, 
cind proliferarea, la seară încă 
relativ destul de redusă, se face 
nu atît ca urmare a cererii uti
lizatorilor. cit. mai ales, ca ur
mare a ofertei producătorului. 
Despre condițiile necesare pă
trunderii laserului In cit mai 
multe domenii am stat de vor
bă cu doi experimentați cerce
tători de la LF.A-. dr. Nicola* 
Comănieu fi dr. Virgil Var.lhx

— Acolo unde există oameni 
care știu rfte ceva despre laseri 
si doresc să fac* ceva cu aceș
tia. se găsesc ri aplicații si mo
dalități de rezolvare. Am ca 
doar ci te va exemple, fără a se 
înțelege cituși de puțin că sint 
doar excepții. Cei de la între
prinderea de mecanică fină si 
Fabrica de pompe au rezonat 
foarte bine și repede cu noi, 
cea de-a doua întreprindere a- 
j ungi nd în situația de a fi pri
ma in țară care dorește să-si 
facă un laborator propriu da 
testare nedistructivă a produse
lor sale cu ajutorul unei insta
lații laser. Excelent se colabo
rează cu I.C.P.C.T.M. care, după 
ce i-am furnizat o instalație 
realizată, de fapt în concepție 
comună, are un plan de cerce
tare și microproducție axate spe
cial pe folosirea acestei instala
ții. In scopul studierii și aplică
rii diferitelor procedee în con
strucțiile de mașini. De aseme
nea. Institutul politehnic Cluj- 
Napoca a găsit aplicații foarte 
interesante pentru un laser fur
nizat de noi. la realizarea căro
ra sint cuprinși chiar și studen
ții în activitatea de micropro

eu flacără și. cel puțin din punct 
de vedere calitativ, avantajul 
este net de partea celui dinții: 
el topește izolația atît cit tre
buie. lăsind-o în rest absolut in
tactă. La clinica de chirurgie 
a I.M.F. Tg. Mureș, un laser 
similar — care are insă un in
genios mecanism de manevrare 
a razei laser in orice direcție se 
dorește — este folosit, deocam
dată. pe animale, in chirurgia fi
catului. în cazul acestui organ, 
este singura metodă chirurgicală 
promițătoare, deoarece fiind pu
ternic și difuz vascularizat, ori
ce altă metodă clasică nu per
mite oprirea singerării. Bisturiul 
laser cauterizează instantaneu, 
la tăiere, aceste vase mici. Cer
cetătorul Cornel Axinte, care a 
construit laserul respectiv, îmi 
spunea că a asistat la o astfel 
de operație realizată pe șobolani 
de către dr. Marius Herman : 
..Din culoarea normală de ma- 
ron închis, datorată vasculariza- 
ției sangvine, o zonă de circa o 
jumătate de mm în jurul tăie
turii devine complet albă. Pină 
a se ajunge la folosirea in chi
rurgia umană, vor mai fi nece
sare anumite perfecționări. Din 
păcate, în ultima vreme contac
tele noastre cu colectivul care 
experimentează instalația la Tg. 
Mureș sint din ce în ce mai re
duse44.

Pe proprietatea de puternică 
coerență a fasciculului laser se 
bazează aplicațiile de holografie, 
cu utilizare în metrologie și in- 
terferometrie. Astfel, la Institu
tul de cercetări și proiectări pen
tru mașini unelte și agregate 
București se află în funcțiune 
un interferometru cu laser, un 
aparat destinat măsurării cu 
precizie a deplasării săniilor ma
șinilor unelte. El a fost testat 
in condiții industriale la între
prinderea de mașini unelte Ba
cău. în laboratoarele I.F.A. se 
realizează deja, pe bază de con
tracte cu diverși beneficiari, in- 
terferograme pentru evidenție
rea diferitelor proprietăți meca
nice, termice etc. ale materiale
lor și componentelor utilizate în 
diverse industrii, precum și pen
tru testarea nedistructivă a pro
duselor realizate la întreprinde
rea de mecanică fină și între
prinderea de pompe, ambele din 
București. 

ducție. Pe de altă parte, sînt și 
situații cind, odată furnizată 
instalația sau diverse aplicații, 
nu mai avem nici o știre de la 
beneficiari. Pentru Schela Vide
le am realizat in laboratorul 
nostru filtre pentru sonde. Mon
tate la una din sondele acestei 
întreprinderi, după doi ani ele 
se mai aflau în funcțiune (cele 
fabricate după metodele clasice 
trebuie înlocuite la fiecare 6 
luni). Au mai trecut aproape 
încă 2 ani și nu știm dacă be
neficiarii au renunțat sau vor 
sâ extindă procedeul.

— Ce trebuie făcut pentru a 
exista cit mai mulți oameni care 
sâ știe ceva despre laseri și care 
să vrea să facă ceva cu aceștia?

— Destul de multe lucruri. 
Mai Intii de toate, să explicăm 
că laserul trebuie folosit doar 
•colo unde se justifică. Uneori, 
vin la noi oameni care simt 
niște nevoi. dar cu ideea că la
serul poate rezolva tot. ca de 
pildă tăierea unor bucăți mari 
de grarut ori dislocarea rocilor. 
E su va înlocui nici măcar 
strungul «au sudura rtasică- în 
schimb, el va face ceea ce. la 
ora actuală. nu se poate realiza 
deloc, sau numai in condiții ne
corespunzătoare. prin procedeele 
tradiționale. Iar aceste lucruri 
trebuie deprinse încă din învă- 
țămintul liceal, nemaivorbind de 
cel superior. Nu ne gindim la 
facultățile de fizică și la liceul 
de fizică de pe platforma noas
tră (singurul din întregul nos
tru invătămînt preuniversitar 
care are in dotare un laser di
dactic). unde lucrurile stau bine, 
ci la toate celelalte categorii. 
Nu mai este suficient ca elevii 
și studenții să învețe doar cite 
ceva despre principiul teoretic 
al laserului. Ei trebuie să vadă 
un laser in laborator și mai 
ales să afle, in funcție de spe
cialitatea lor, la ce și cum poa
te fi folosit, cum să conceapă, 
să proiecteze și sâ realizeze in
stalații complexe in care laserul 
nu mai este decit o părticică, iar 
restul ține exclusiv de meseria 
lor. Și. fără îndoială, cu cit nu
mărul celor care știu ceva des
pre laser este mai mare, cu atit 
mai numeroși vor fi și cei care 
vor dori să-i folosească posibi
litățile. Deocamdată, noi ne gă
sim în situația de a face mereu 
demonstrații. Unele reușesc, al
tele nu. Le-am demonstrat ce
lor din industria textilă că pot 
face croiri, tiviri și alte operații 
în condiții mai economice. Au 
apreciat procedeul, dar nu i-am 
mai văzut. Am demonstrat, re
cent, la Herja. că este utilă fo
losirea laserului pentru contro
lul verticalității galeriilor de 
mină. Ne-am cîștigat un aliat în 
director, dar n-am putut con
vinge încă și centrala să în
cheie un contract. în situații de 
genul acesteia rezolvăm proble
mele oferind spre cumpărare lu
crul gata făcut.

— în acest domeniu de înce
put, este vizibil un proces obiec
tiv de diversificare. In același 
timp, ținind seama că posibili
tățile au totuși o limită, este ne
cesară o anumită concentrare a 
eforturilor. Cum se acționează ?

— Este firesc efectul de an
trenare spre nou pe care-1 pro
duc laserii în diferite domenii. 
Spre exemplu, vin stomatologii 
și ne cer laseri. N-avem înco
tro — și, fără a-i dezarma pen
tru viitor — trebuie să le spu
nem că acum, la noi în țară, 
prioritatea pentru aplicarea în 
medicină este în oftalmoscopie 
și chirurgie, singurele domenii 
în care nu se poate lucra cu 
alte mijloace. După Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. 
am revăzut din nou programul 
de cercetare și aplicare a lase
rilor, stabilind o concentrare și 
mai puternică pe cîteva direcții 
dintre cele mai importante pen
tru economia națională : dez
voltarea producției de laseri și 
aplicații pentru alinieri în con
strucții și alte domenii, pentru 
defectoscopia nedistructivă prin 
interferometrie holografică, pen
tru micr’oprelucrări în mecani
că și electronică, pentru regla
jul utilajelor în industria con
structoare de mașini sau în in
dustria metalurgică, astfel in
cit să ne aducem și noi aportul 
la îndeplinirea sarcinilor de va
lorificare în proporție de 85 la 
sută a oțelului și laminatelor, 
în felul acesta apreciem că 
vom putea scurta ciclul cerce- 
tare-aplicare cu circa 2 ani, 
creînd astfel și posibilități pen
tru abordarea într-un viitor mai 
apropiat a altor probleme.

VIRGIL SIMION

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

!
I
I
i

i

Praid — un viitor centru, urbanistic

Ministerul Educației și invățămîntului
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs
a următoarelor posturi didactice

1. Profesor la Catedra de re
țele electric*, Facultatea de E- 
nergetică la disciplinele : „Ali
mentarea cu energie electrică a 
Întreprinderilor industriale4* șî 
„Rețele electrice**, poziția 5 din 
statul de funcțiuni ;

2. Profesor la Catedra de E- 
lectronică aplicată, Facultatea 
de Electronică și telecomunica
ții. la disciplinele „Electronică 
industrială**, „Electronică fizică** 
și „Electronici aplicată in insta
lațiile termoenergetice**, poziția 
2 din statul de funcțiuni ;

3. Profesor la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini. 
Facultatea de Tehnologia cons
trucțiilor de mașini la discipli
nele „Tehnologia fabricării ma
șinilor" și „Tehnologia construc
ției mașinilor-unelte4*, poziția 4 
din statul de funcțiuni ;

4. Profesor la Catedra de Ma
șini agricole. Facultatea de Me
canică agricolă, la disciplinele 
„Tractoare44, „Tractoare pe șeni
le4* și „Tendințe moderne în 
construcția de tractoare și ma
șini agricole44, poziția 2 din sta
tul de funcțiuni;

5. Profesor la Catedra de Me
talurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor, Facul
tatea de Metalurgie la discipli
nele „Metalurgia nucleară**, 
„Tehnologia materialelor nu
cleare44, „Combustibili nucleari44 
și „Tehnologia elaborării aliaje
lor neferoase44, poziția 4 din 
statul de funcțiuni;

6. Profesor la Catedra de Or
ganizare și conducere industria
lă. Facultatea de Energetică, la 
disciplinele „Organizarea și pla
nificarea întreprinderilor44, „Or
ganizarea și conducerea între
prinderilor industriale44, „Siste
me informatice pentru conduce
re4* și „Organizarea și conduce
rea întreprinderilor electrotehni
ce**, poziția 3 din statul de 
funcțiuni:

7. Profesor ia Catedra de Me
talurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor. Facul
tatea de Metalurgie la discipli
na „Cristalografie-mineralogie4*, 
poziția 3 din statul de funcțiuni ;

8. Conferențiar la Catedra de 
Mașini electrice. Facultatea de 
Electrotehnică, la disciplinele 
„Proiectarea și construcția ma
șinilor4* și „Mașini electrice44, 
poziția 8 din statul de funcțiuni;

9. Conferențiar la Catedra de 
Mașini electrice, Facultatea de 
Electrotehnică, la disciplinele 
„Mașini și acționări electrice4* 
și „Mașini electrice speciale44, 
poziția 11 din statul de func
țiuni ;

10. Conferențiar la Catedra de 
Mașini electrice. Facultatea de 
Electrotehnică, la disciplinele 
„Mașini electrice44 și „Teoria și 
încercarea mașinilor electrice44, 
poziția 12 din statul de func
țiuni;

11. Conferențiar la Catedra de 
Măsuri și aparate electrice, Fa
cultatea de Electrotehnică, la 
disciplinele „Proiectarea și 
construcția aparatelor electrice44, 
„Statistică tehnică și fiabilita
tea44 și „Tehnologia de fabrica
ție a aparatelor electrice44, pozi
ția 4 din statul de funcțiuni;

12. Conferențiar la Catedra de 
Centrale electrice, Facultatea de 
Energetică, la disciplinele „Par
tea electrică a centralelor nu
cleare electrice44, „Partea elec
trică a centralelor termoelectn- 
ce“ și „Stații și posturi de trans
formare44, poziția 11 din statul 
de funcțiuni ;

13. Conferențiar la Catedra de 
Motoare cu ardere internă, Fa
cultatea de Mecanică, la disci
plinele „Motoare termice44, „Fia
bilitate44, „Construcția și calcului 
motoarelor cu ardere internă44, 
„Dinamica motoarelor cu ardere 
internă44 și „Motoare pentru au
tovehicule44. poziția 9 din statul 
de funcțiuni ;

14. Conferențiar la Catedra de 
Motoare cu ardere internă, Fa
cultatea de Mecanică, la disci
plina „Motoare pentru autovehi
cule44, poziția 10 din statul de 
funcțiuni ;

15. Conferențiar la Catedra de 
Mecanică fină. Facultatea de 
Mecanică, la disciplina „Meca
nisme și elemente constructive 
de mecanică fină44, poziția 4 din 
statul de funcțiuni ;

16. Conferențiar la Catedra de 
Material rulant, Facultatea de 
Transporturi, la disciplinele 
„Tracțiunea trenurilor44 și „Ma
terial rulant de cale ferată44, po
ziția 6 din statul de funcțiuni ;

17. Conferențiar la Catedra de 
Material rulant, Facultatea de 
Transporturi, la disciplinele 
„Material rulant și tracțiunea 
trenurilor44 și „Vagoane44, poziția 
7 din statul de funcțiuni ;

18. Conferențiar la Catedra de 
Autovehicule rutiere, Facultatea 
de Transporturi, la disciplinele 
„Organizarea și conducerea în
treprinderilor industriale și de 
transport auto44. „Organizarea 
producției și a muncii în între
prinderile de transport auto4* 
poziția 6 din statul de funcțiuni;

19. Conferențiar la Catedra de 
Metalurgie fizică, studiul meta
lelor și semiconductorilor, Fa
cultatea de Metalurgie, la 
disciplinele „Structura și ca
racteristicile materialelor semi
conductoare44, „Aliaje — semi
conductoare44, „Studiul metale
lor44 și „Metalurgia semiconduc
torilor44. poziția 9 din statul de 
funcțiuni ;

20. Conferențiar la Catedra de 
Calculatoare, Facultatea de Au

tomatică, la disciplinele „Siste
me de operare44. „Sisteme de 
prelucrare a datelor44, „Progra
mare44 și „Programare și infor
matică44, poziția 4 din statul de 
funcțiuni ;

21. Conferențiar la Catedra de 
Rezistența materialelor, Facul
tatea de Tehnologia construc
țiilor de mașini la disciplina 
„Rezistența materialelor44 pozi
ția 9 și 12 din statul de func
țiuni ;

22. Șef de lucrări la Catedra 
de Automatică II, Facultatea de 
Automatică, la disciplinele 
„Elemente de electronică și au
tomatică44, „Acționări și auto
matizări electronice44 și „Tehni
ca reglării automate44, poziția 16 
din statul de funcțiuni ;

23. Șef de lucrări la Catedra 
de Motoare cu ardere internă, 
Facultatea de Mecanică, la dis
ciplina „Termotehnică și mo
toare Diesel44, poziția 14 din sta
tul de funcțiuni ;

24. Șef de lucrări la Catedra 
de Educație fizică. Facultatea 
de Electrotehnică la disciplina 
„Natație44, poziția 19 din statul 
de funcțiuni ;

25. Șef de lucrări la Catedra 
de Rezistența materialelor, la 
Facultatea Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la disci
plinele „Rezistența materia
lelor44, „Mecanică și rezistența 
materialelor44 și „Vibrații me
canice44 poziția 22 din statul de 
funcțiuni ;

26. Șef de lucrări la Catedra 
de Calculatoare, Facultatea de 
Automatică, la disciplinele 
„Programarea calculatoarelor44 
și „Programare", poziția 11 din 
statul de funcțiuni ;

27. Șef de lucrări la Catedra 
de Tehnologie electronică și 
fiabilitate, Facultatea de Elec
tronică și telecomunicații, la 
disciplinele „Construcția apa
ratelor electronice și a calcula
toarelor**, „Construcția și tehno
logia componentelor electronice 
și mecanice** și „Construcția și 
tehnologia calculatoarelor elec
tronice4'. poziția 10 din statul de 
funcțiuni ;

27. bis. Asistent la Catedra de 
Organizare și conducere indus
trială, Facultatea Energetică, la 
disciplinele : „Organizarea și 
conducerea întreprinderilor44 po
ziția 32 din statul de funcțiuni;

28. Șef de lucrări la Catedra 
de Organe de mașini, Faculta
tea de Mecanică, la disciplinele 
„Organe de mașini și mecanis
me44, „Organe de mașini" și 
„Mecanisme44, poziția 13 din 
statul de funcțiuni ;

29. Șef de lucrări la Catedra 
de Geometrie descriptivă și de
sen I, Facultatea de Tehnologia 
construcțiilor de mașini, la dis
ciplinele „Desen tehnic44 și 
„Geometrie descriptivă și de
sen44, poziția 10 din statul de 
funcțiuni ;

30. Lector la Catedra de Eco
nomie politică. Facultatea Me
canică agricolă la disciplina 
„Economie politică44, poziția 19 
din statul de funcțiuni ;

31. Șef de lucrări la Catedra 
de Mașini agricole, Facultatea 
de Mecanică agricolă, la disci
plinele „Bazele cercetării expe
rimentale și încercarea mașini
lor agricole44, „Calculul și con
strucția mașinilor de lucrat so
lul, semănat și întreținerea cul
turilor", „Tendințe moderne în 
construcția tractoarelor și mași
nilor agricole". „Automatizări 
complexe în producția agri
colă44, „Tendințe moderne în 
construcția mașinilor și insta
lațiilor din zootehnie" și „Me
canica", poziția 11 din statul de 
funcțiuni ;

32. Lector la Catedra de Pe
dagogie și limbi străine, Facul
tatea de Transporturi la disci
plinele „Limba rusă" și „Limba 
română44, poziția 45 din statul 
de funcțiuni ;

33. Șef de lucrări la Catedra 
de Geometrie descriptivă și de
sen I, Facultatea de Tehnologia 
construcțiilor de mașini la dis
ciplina „Desen tehnic", pozi
ția 11 din statul de funcțiuni ;

34. Șef de lucrări la Catedra 
de Geometrie descriptivă și de
sen II, Facultatea de Mecanică 
agricolă la disciplinele „Desen 
tehnic" și „Geometrie descrip
tivă și desen44, poziția 10 din 
statul de funcțiuni ;

35. Lector la Catedra de Pe
dagogie și Limbi străine, Fa
cultatea de Transporturi, la 
disciplina „Limba română44, po
ziția 5,9 din statul de funcțiuni;

36. Asistent la Catedra Or
gane de mașini, Facultatea de 
Mecanică, la disciplinele „Or
gane de mașini44 și „Organe de 
mașini și mecanisme44, poziția 
23 din statul de funcțiuni ;

37. Asistent la Catedra de 
Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Facultatea de Tehnolo
gia construcțiilor de mașini, la 
disciplinele ..Toleranțe și mă
surători tehnice44, „Control teh*- 
nic“, „Ștanțarea și matrlțarea 
la rece44, „Tehnologia fabricării 
mașinilor44 și „Mașini-unele, to
leranțe și măsurători tehnice44, 
poziția 25 din statul de func
țiuni ;

38. Asistent la Catedra Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la dis
ciplinele „Tolerante și mă
surători tehnice44, „Control 
tehnic44 și „Tehnologia fa
bricării mașinilor44 poziția 26 
din statul de funcțiuni ;

39. Asistent la Catedra de 

Mecanisme, Facultatea Trans
porturi la disciplinele „Meca
nisme" și „Organe de mașini și 
mecanisme44, poziția 9 din statul 
de funcțiuni.

Candidați! la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu
rești, Splaiul Independenței nr. 
313, în termen de 30 de zile 
pentru posturile de profesor, 
conferențiar și șef de lucrări și 
15 zile pentru posturile de asis
tent, de la data publicării aces
tui anunț in Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere împreună 
cu actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic din R.S.R., publi
cată în Buletinul Oficial al 
R.S.R., partea I. nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va tine la recto
ratul Institutului politehnic 
București, în termen de 3 luni 
pentru posturile de profesor, 
conferențiar și șef de lucrări și 
respectiv 15 zile pentru postu
rile de asistent, de la data ex
pirării termenului de înscriere 
la concurs.

Cei care funcționează lntr-o 
instituție de lnvățămint superi
or sînt obligați să anunțe în 
scris rectorului sau directorului 
acesteia înscrierea la concurs.

Anunțul a fost publicat In 
Buletinul Oficial al R.S.R. par
tea a IlI-a, nr. 207 din 10 de
cembrie 1976.

LISTA ACTELOR NECESARE 
ÎNSCRIERII LA CONCURS!

I. Pentru posturile de profesor 
și conferențiar :

— Cererea de Înscriere — 2 
exemplare ;

— Memoriul de activitate di
dactică. științifică, tehnică In 
producție și socială — 4 exem
plare ;

— Lista lucrărilor publicate 
sau in curs de publicare — 
4 exemplare ;

— Lucrările de specialitate 
elaborate — 1 exemplar ;

— Autobiografia — 3 exem
plare ;

— Aprecierea activităților: di
dactică, științifică, obștească, 
tehnică în producție eliberată 
de șeful catedrei pentru cei din 
învățămînt sau de colectivul 
de muncă unde candidatul iși 
desfășoară activitatea, pentru 
cei din afara invățămîntului, în
soțită de o adresă semnată de 
secretarul comitetului P.C.R. 
(numai pentru cei din afara 
I.P.B.) și de către directorul in
stituției, în care să se mențio
neze că s-a obținut avizul favo
rabil al Comitetului județean 
al P.C.R. sau al Secretariatului 
Comitetului municipal al P.C.R. 
pentru cei din municipiul 
București, pentru înscrierea la 
concurs ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare și de 
pe anexa acesteia — 2 exem
plare ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de doctor docent sau 
doctor, în 2 exemplare ;

—- Adeverință de vechime în 
muncă cu precizarea funcțiilor 
în care a activat — 2 exem
plare ;

— în cazul în care diploma 
de studii superioare sau cea de 
doctor este obținută în străină
tate, se va depune traducerea 
legalizată de pe aceasta în 2 
exemplare, precum și copie le
galizată de pe adresa M.E.I. 
privind echivalarea acesteia.

II. Pentru posturile de șef 
de lucrări și asistent :

— Cererea de înscriere ;
— Copie legalizată de pe di

ploma de studii superioare și 
de pe anexa acesteia — 1 
exemplar ;

— Memoriul de activitate ști
ințifică, tehnică și didactică — 
3 exemplare ;

— Lista lucrărilor științifice 
publicate, sau în curs de publi
care — 3 exemplare :

— Lucrările științifice publi
cate — 1 exemplar ;

— Autobiografia — 2 exem
plare :

— Adeverință de vechime în 
muncă în care sâ se precizeze 
că s-a efectuat stagiul legal 
după repartizare — 1 exemplar;

— Copie legalizată de pe di
ploma de doctor — 1 exemplar;

— Aprecierea activităților: di
dactică. științifică, obștească și 
tehnică în producție, eliberată 
de șeful catedrei, pentru cei 
clin învătămînt, sau de colecti
vul de muncă unde candidaț il 
își desfășoară activitatea, pen
tru cei din afara învățămiirtu- 
lui. însoțită de o adresă sem
nată de directorul instituției și 
de secretarul comitetului P.C.R. 
(numai pentru cei din afara 
I.P.B.). în care să se mențio
neze că s-a obținut avizul favo
rabil al Comitetului județean 
al P.C.R. sau al Secretariatului 
Comitetului de sector al P.C.R. 
pentru cei din municipiul 
București, pentru înscrierea Ia 
concurs :

— în cazul în care diplomele 
de studii sînt obținute în stră
inătate. pe lingă traducerea le
galizată a acestora, se va de
pune și un exemplar de pe 
adresa M.E.I., privind echiva
larea lor.



AGEX1EI
TELEGRAMA

"V Președintele
I CEAUȘESCU, a

Republicii Socialiste România, NICOLAE 
trimis președintelui Consiliului Militar Suprem, 

șeful statului Niger, locotenent-coloncl SEYNI KOUNTCHE, urmă
toarea telegramă:

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Niger, vă adresez calde 
felicitări, precum și urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și pace poporului țării dumneavoastră.

Prezentarea filmului documentar „Povestire
despre un comunist*4 la ambasada U.R.S.S

ambasadorulVineri seara, ____________
U.R.S.S. la București, V.I. Droz
denko a organizat, la sediul 
ambasadei sovietice, prezenta- 

>rea filmului documentar „Po
vestire despre un comunist" 

- consacrat vieții și activității to
varășului L.I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

La vizionare au participat 
Vasile Șandru și Constantin 
Potingă, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior șl 
cooperării economice interna-

ționale. Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al Arma
tei, membri ai conducerii Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste și altor ministere, in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, Consiliului 
General A.R.L.U.S., oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid, de stat și pe linie ob
ștească. generali 
ziariști.

și ofițeri,

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală Mario Machungo, mi- 
r.istrul industriei și comerțului 
din Mozambic, care va participa 
la lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare econo
mică și asistență tehnică.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat un 
mesaj de felicitare ministrului 
afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Niger, căpitan 
Moumouni Djermakoye Adamou, 
cu ocazia sărbătoririi Zilei na
ționale a acestei țări.

Cu prilejul aniversării cente
narului nașterii lui Mohammad 
Aii Jinnah Quaid-e-Azam. înte
meietorul statului pakistanez, 
Institutul român pentru relați
ile culturale cu străinătatea a 
organizat vineri după-amiază. in 
Capitală, o manifestare cultu
rală.

A fost deschisă concomitent 
o expoziție de fotografii și cărți 
dedicată lui Mohammad Aii 
Jinnah.

Despre viața și însemnătatea 
activității lui Mohammad Aii 
Jinnah au vorbit prof. dr. do
cent Stanciu Stoian, secretarul 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S.. si 
S.A. Moid, ambasadorul Repu
blicii Islamice Pakistan la 
București.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artâ 
cultură, un numeros public.

Au fost de față membri 
corpului diplomatic acreditați 
țara noastră.

Si

ai 
în

CRONICA u.t.c.
In Capitală a început un 

schimb de experiență intre 
Uniunea Tineretului Comu
nist și Tineretul Liber Ger
man (F.DJ.) din R.D. Ger
mană pe probleme ale activi
tății tinerilor și organizații
lor de tineret din domeniu] 
industriei construcțiilor de 
mașini.

La Cluj-Napoca SOLEMNITATEA DEZVELIRII
MONUMENTULUI LUI MIHAI VITEAZUL

Locuitorii 
Napoca au 
marcabil și 
ment. Peste 
muncii din 
așezare românească — români, 
maghiari și de alte naționalități, 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 

■ atmeni de știință și artă — au 
WpaVticipat, cu sentimente de 
(înaltă mîndrie patriotică la so- 
' lemnitatea dezvelirii monumen
tului lui Mihai Viteazul, strălu
cită personalitate a istoriei noas
tre, erou al neamului în lupta 
pentru libertate și neatîrnare, 
marele voievod care a înfăptuit 
prima unire politică a celor trei 
țări românești.

Au luat parte Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului popular județean, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai»-unor or
ganizații de masă și -obștești.

Solemnitatea a fost deschisă 
de Constantin Crișan, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Cluj-Napoca al Partidului 
Comunist Român, primarul mu
nicipiului. A fost apoi dezvelit 
monumentul.

Act de cinstire și înaltă pre
țuire pe care Partidul Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă trecutului 
glorios, tradițiilor nobile ale lup
tei poporului român pentru li
bertate 
marilor 
și-au 
poporul 
nele sale, monumentul exprimă 

întreaga sa concepție ideea 
dnității naționale.

municipiului Cluj- 
trăit vineri un re- 

emoționant eveni- 
25 000 de oameni ai 

această străveche

națională și socială, a 
noștri înaintași care 

jertfit viața pentru ca 
să fie stăpîn pe desti-

de
Butunoiu. 

înconjoară 
turnată în

Amplasat în piața din cen
trul orașului ce poartă numele 
marelui voievod Mihai Viteazul, 
monumentul este realizat 
sculptorul Marius 
Basoreliefurile ce 
statuia ecvestră,
bronz, a marelui voievod. înfă
țișează momente din luptele 
victorioase ale domnitorului, in 
drum spre supremul ideal. Uni
rea. Pe frontispiciul monumen
tului sub sigiliul ce reprezintă 
unirea celor trei țări române, 
stă scris „Mihai Viteazul — 
1593—1601, domn al Țării Româ
nești, al Ardealului și a toată 
Țara Moldovei".

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit academicia
nul Ștefan Pascu. După ce a 
evocat personalitatea lui Mihai 
Viteazul, unul din cei mai mari 
conducători de oști. îndrăzneț 
ginditor politic al vremii sale, 
cel ce a reciștigat prin temeri- 
tatea-i neobișnuită independen
ta țării și a înfăptuit cu min
tea sa ageră și sabia sa vitează 
cea dinții unire a Țărilor Româ
ne sub aceeași cirmuire. 
bitorul a trecut în revistă 
cipalele momente din 
marelui voievod, care s-a 
pletit strins cu destinele 
porului român.

Opera lui Mihai Viteazul, a 
spus vorbitorul în încheiere, a 
constituit o inegalabilă forță și 
valoare ca pildă și îndemn in 
toate marile evenimente de a- 
tunci și pină astăzi. Ea a deș
teptat in poporul român sim
țul datoriei de a lăsa pentru 
viitorime această prețioasă

vor- 
prin- 
viața 

îm-
po-

ELEVII, COLABORATORI 
Al FILARMONICII

Filarmonica „George Enescu", in colaborare eu Liceul 
„Dimitrie Căntemir", prezintă in ziua de 19 decembrie, ora 19 
la Sala mică a Palatului, un concert vocal in cadrul festiva
lului „Cîntarea României" susținut de formațiile corale, so
liștii și corul Liceului „Dimitrie Căntemir".

Cu acest prilej invităm foștii profesori și elevi ai Liceului 
„Dimitrie Căntemir" să participe la această manifestare
artistică. ION FALCULETE

ZORILA CONSTAN
TIN. Liceul mecanic Dum
brăveni. jud. Suceava : 
„Deoarece in rubrica „Dc 
la om la om" așteptați 
de la cititori răspuns cu 
privire la superstiții și 
vrăjitorii, m-am hotării 
să vă scriu și eu o scri
soare. Sâ vedeți cum a 
fost. Venind la școală in
tr-o 
cițiva 
niște 
meie 
șofer 
neajunsuri, 
„pină 
minca dinii capul", 
in timp ce el stătea cu 
capul pe geam o altă ma
șină i-a retezat capul, 
implinindu-se astfel pro
rocirea femeii care avea 
darul prorocirii. l-am 
întrebat dacă ex cred in

Vestea pe care ne-o dați este îngrijorătoare și ea 
ar trebui să pună pe ginduri conducerea școlii și orga
nizația U.T.C. Acestea au datoria să se pună serios și 
de urgență pe treabă. Un om supus misticismului și 
superstițiilor e pe jumătate invalid, dezarmat în fața 
vieții- ?«la: ales cind e adolescent, în plin proces de 
formare. Vă mulțumim pentru curajul pe care l-ați 
avut scriindu-ne.

zi mai devreme, 
colegi discutau 

intimplări cu o fe- 
care, după ce un 
i-ar fi făcut niște 

x-a spus : 
diseară iți vor 

" Si

asemenea născociri și 
mi-au răspuns că cred și, 
chiar mult mai mult de- 
cit aceasta, am aflat că 
din toți colegii mei dc 
clasă nu este nici unul 
care să nu creadă și sin
cer să fiu îmi par? tare 
rău că printre toți cole
gii mei de clasă nu este 
unul cu concepții mai 
dezvoltate despre societa
tea in care trăiesc. Unii 
dintre colegii mei sint, 
cum se spune, pocăiți. 
Și-mi pare rău, pentru 
că ei refuză să vizioneze 
filme sub pretext că e un 
păcat. Sint și eu de ace
eași părere cu 
care a scris in
trecută despre superstiții. 
Ar trebui ca să mai fie 
la T.V. mai multe repor
taje pe această temă".

cititorul 
rubrica

zi și noapte numai la 
Mircea și sintem fericiți. 
Dar dacă acest vis fru
mos, pe cit de brusc s-a 
ivit, tot așa se va stinge? 
Ce sâ-i spun lui Radu? 
Că după patru ani feri
ciți petrecuți impreună 
m-am îndrăgostit de pro
fesorul meu de desen și 
el de mine? Pare incre
dibil, dar acesta e adevă
rul. Radu mi-a fost fra
te, prieten, m-a iubit (mă 
iubește și acum la fel), 
m-a ajutat la bine și la 
greu, m-a respectat... Știu 
că și acum sentimentele 
lui sint aceleași, orice 
s-ar intimpla, că ar face 
orice pentru mine.

găsit adevărata dragoste. 
Parcă prietenia mea cu 
Radu n-ar fi fost decît 
baza, pietrele de temelie 
ale drumului spre adevă
rata fericire, care 
învățat ce-i bine, 
rău, în ce oameni 
avea încredere și cînd te 
poți bizui pe ei. Mircea 
mă iubește și este un 
altfel de om. Mă simt ca 
și cum aș fi sacrificat 
dragostea lui Radu ca să 
ajung la Mircea. Am drep
tul oare ? Știu că Radu 
nu mi-ar reproșa cu o 
vorbă măcar trădarea mea, 
e prea bun ca s-o facă, 
dar am impresia că voi 
trăi mereu cu gindul că

m-a 
ce-i 
poți

jm- cu 
că-mi 

ajutor, 
elevi

moștenire, a istirit sentimente
le patriotismului, ale demnității- 
naționale, a înzecit puterile 
pentru înfăptuirea statuhii na
țional unitar. Prețioasa moște
nire este emsti'â n^ai mult ca 
oricind astăzi, cir.d. ca rezultat 
al victorie: socialismului pe pă- 
mintiil patriei noastre, unitatea 
statală a dobindit temelia de 
ne zdruncinat a unității întregu
lui popor român, indiferent de 
naționalitate, care strins unit 
în jurul Partidului Comur.irt 
Român desfășoară o intensă ac
tivitate pentru traducerea in 
viață a politicii îr.teme și ex
terne a parriduhr. de înflorire 
a României socialiste, de apă
rare" a păcii și dezvoltare a 
ur.ețlarț* colaborări intematio- 
nalew

După aolemnitatea dezvelirii 
statuii a urmat un spectacol e- 
vocator de sunet și lumină, la 
care și-au dat concursul actori 
ai operelor si teatrelor clujene, 
ai formațiilor artistice de ama
tori, plor. iert membri al găr
zilor patriotice, membri ai for
mațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei. militari.

difereai

iowe

să intru la facultate, 
a înțeles asta, pentru că 
mă iubește foarte mult, 
în acești ani. sprijinul și 
prezența lui, prietenia 
noastră au fost foarte im
portante și au însemnat 
mult pentru mine. Părin
ții mei țin foarte mult la 
el și cred că și ai lui la 
mine. Dar iată că acum 
citeva luni s-a intim plat 
ceva ce n-aș fi crezut 
niciodată câ se va putea 
intimpla. Deoarece vreau 
să mă pregătesc foarte 
bine pentru admitere la 
desen, l-am rugat pe fra
tele meu să-mi găsească 
un profesor de desen, da
ci e posibil un arhitect 
(fratele meu a terminat 
nr.ul trecut politehnica). 
Mi-a promis r*. după cite
va zile, a apărut cu un 
fost coleg de-al lui (de 
an), care a terminat anul 
trecut arhitectura. Am ho- 
tări: să facem de două 
ori cite două o-e pe sâp- 
tâmtnâ. Pe scurt, s 
îndrăgostit de el. La 
ceput am crezut 
prostie trecătoare.
m-aș fi putut crede ca
pabilă de așa ceva, cre
deam ci-l iubesc pe Radu 
(prietenul meu). Ceea ce 
este insă mai grav este 
câ fratele meu mi-a spus 
câ l-a întrebat pe prietenul 
Ini ce se-ntimplă cu el 
de-o vreme încoace si a- 
cesta i-a spus că s-a in- 
drăgostit de mine. ~ 
fapt, la următoarea 
mi-a spus-o chiar el. Eu 
am izbucnit in pHns. 
Eram fericită ca am găsit 
răspuns la sentimentele 
mele, dar H același timp 
foarte nenorocită. Mă 
gzndeam la Radu. Acum, 
indiscutabil, mă gindesc

de Ion Bâieșu

SPORT • SPORT
HANDBAL : Steaua calificată in sferturile de finală 

ale „Cupei campionilor europeni"
Asearâ in Palatul sporturilor 

și culturii din Capitală s-a dis
putat meciul retur de handbal 
dintre echipele masculine Steaua 
și H.B. Dudeiange (Luxemburg) 
din cadrul - -
ale „Cupei

optimilor de finală 
campionilor euro-

SPORTURILOR DI-• SALA
NAMO va găzdui astă-seară fi
nala competiției pe echipe pen
tru „Cupa F.R. Box“. în finală 
se vor lntilni echipele B.C. Brăi
la și B.C. Galați. Meciul va în
cepe la ora 18.

• A LUAT SFIRȘIT tradiționalul 
raliu automobilistic „Iarna rusă" 
care a măsurat peste 1 OM km. O 
frumoasă comportare au avut cela 
5 echipaje ale României : Ianco- 
vici-Vezeanu, Olariu-Nicolau, Ol-

in- 
ci e o

Nu

De
O'i.

peni". Handbalișrii somării au 
terminat învingători cu scorul 
de 32—17 (lă—8) cai:ficindu-s« 
pentru sferturile de finală.

în primul joc. Steaua ciștigase 
cu 28—11.

teanu-Scobal, Szentpali-GrlgorM 
și Szalai-Vință, care concurind pe 
mașini „Dacia 1300“ au reușit să 
încheie cu succes dificilul concurs. 
Automobiliștii români reprezen- 
tînd fabrica „Dacia“-P!teșu au 
terminat în clasamentul general 
pe locul trei, după echipajele 
„AZLK- și „I.J.-MAS-. La com
petiție au mai participat echipaje 
reprezentînd fabricile Skoda, 
Polski Fiat, Wartburg și altele.

• LA LAS VEGAS (Nevada) au 
început întrecerile celei de-a doua

nu mă va putea ierta 
niciodată și asta mă doa
re. Fratele meu spune ci 
e o prostie : dacă-l iu
besc pe Mircea și el pe 
mine, de ce-mi mai fac 
probleme ? Am eu oare 
dreptul de-al trăda pe 
Radu, chiar dacă eu și cu 
Mircea ne iubim ?

In speranța că nu v-am 
plictisit cu povestea mea 
(toate amănuntele au fost 
necesare), vi rog din su
flet să-mi dați un sfat, 
un ajutor sincer și pri
etenesc. îl aștept eu ne
răbdare1*.

__ t__ _________ ______onoare a alcătuit substanța 
a prea multor opere celebre ca să ne mai putem în
gădui, acum, vreo speculație pe marginea ideii. As
pectul moral al intimplării nu ml se pare, însă, lipsit 
de înțeles. De aceea mă și gindesc să las cititorilor 
posibilitatea de a discuta cazul și de a vă oferi, even
tual, sfaturile lor. Firește, 
eu părerea mea.

mai de aceea sint nenoro
cită. Mi simt vinovată, și 
chiar sint vinovată față 
de eL Dar acum Mircea 
e pe primul plan, pe el 
il iubesc. Radu a trecut 
oarecum pe fundal, el 
fiind îngerul meu păzi
tor, un prieten adevărat 
pe care soarta (poate) mă 
face să-l trădez, sâ-i tră
dez iubirea. îmi repet 
mereu că poate am fost 
niște copii, câ n-am fost 
capabili de niște senti
mente puternice (deși 
știu că n-a fost așa, cel 
puțin pentru Radu) câ 
abia acum, la 18 ani, am

Lupta dintre pasiune și

NICOLAE 
LEPADATU. 
Grupului județean 
pompieri. Brașov : 
cadrul curierului „1 
om la om" a fost publi
cată scrisoarea tovarășu
lui Sitaru Emanoil de la 
Liceul agricol Nedelea, 
județul Prahova. Proble
ma supusă discuției citi
torilor, indiferent de vir- 
stă, ai acestui curier, este 
binevenită. Intr-adevăr, 
așa după cum susțineți 
și dumneavoastră, ches-

OLIMPIU 
din cadrul 

i de 
„In 

,De la

la urmă am să vă spun și

tiunea superstițiilor nu e 
o glumă nici pe departe.

Am avut ocazia să ur
măresc citeva emisiuni la 
televizor in care erau 
prezentați cițiva „vrăji
tori** impreună cu cei pe 
care au reușit să-i ducă 
in eroare. Au fost insă 
puține, pe viitor sperăm 
câ tovarășii de. la Televi
ziunea română vor ține 
cont de propunerile noas
tre și vor prezenta mai 
multe asemenea emisiuni 
pe care le considerăm 
binevenite oricind.

grape a competiției Internaționale 
de :eniS „Challenge Cup“.

Partidele disputate in prima zi 
a turneului s-au încheia: cu ur
mătoarele rezultate: Manuel Oran- 
tes (Spania)—Die Sistase (Româ
nia) 7—5. 8—<, 6—4; Harold Solo
mon (S.U-A.)—Rod Laver (Austra
la) 6-X 6—4.

Asiăz:. Hie Năstase îl va Intîlni 
pe Harold Solomon, iar Manuel 
Orantes va Juca cu Rod Laver.

• ASOCIAȚIA EUROPEANA DE 
A~ LETISM a dat publicității stan- 
dardun’e de participare la viitoa
rea ediție a campionatelor conti
nentale pe teren acoperit, pro
gramate în zilele de 12 și 13 mar
tie 1977 la St. Sebastian (Spania).

Iată haremurile fixate de forul 
european: masculin: 400 m — 48” 
t/it: tM m — r50”5(10; 1 500 m — 
r«7”; 3M0 m — F; săritura 
înălțime — 2.16 m; săritura 
lungime — 7.70 m; săritura 
prăjina — 5,20 m; triplusalt 
16.10 m; aruncarea greutății 
18.80 m; feminin: 400 m — 54”8/10; 
BOO m — 2-08”; 1 500 m — 4’21”;
înălțime — 1.82 m; lungime — 
6.25 m; greutate — 17 m.

Pentru probele de 60 m plat șl 
10 m garduri nu sînt prevăzute 
haremuri, fiecare țară puțind par
ticipa cu cite trei sportivi.

în 
în 
cu

Brașov și un frizer, oa
meni cu părul cărunt. In 
momentul 
reapărut 
am luat 
observe, 
spună și 
a zis să 
lei fiecare că ne 
cum ne cheamă, ciți 
avem, meseria etc.
mai apucat să spună ni
mic că a fost prea tirziu. 
Cind am scos legitimații
le și le-am cerut bu
letinele au început să se 
scuze ba că le-au pierdut, 
ba că le-au lăsat acasă.

' Imobilizate fiind, am ce
rut să scoată tot ce au 
luat in decurs de două 
ore de la cetățeni. Ce 
credeți : suma de 4 803 
(da, da, nu am greșit!) 
lei, 82 de mici și, in sac, 
23 sticle de bere. Vreau 
să vă informez, dragi ci
titori, că la anchetă spu
neau : „Așa am învățat de 
la părinții noștri, cu ce 
să trăim și noi Tri
bunalul le-a dat și loc 
unde să lucreze și timp 
suficient pentru dezvăț. 
Se pune întrebarea cine 
e 1 ’ ‘
Ele, vrăjitoarele, sau 
cei care acceptăm 
viciile lor? Desigur 
noi în primul rînd. E ne
cesar să luptăm pe toa
te căile și cu toate mij
loacele noastre pentru 
descoperirea acestor șar
latani și stirpirea lor.

Un tînăr revizor-conta- 
bil din comuna Roșiile — 
Rm. Vîlcea a fost con
damnat la peste 2 ani în
chisoare pentru neglijen
ță în 
de a 
sumă 
Aude 
care, ________________ __
l-ar scăpa de pedeapsă. 
Victima ii calcă pragul, 
îl stoarce de ultimii bani 
dați de părinți, frați și 
rude și, cu lacrimi in ochi 
și părere de rău, se în
toarce fără să fi putut 
rezolva ceva. Ce-ar fi 
putut oare rezolva ? Ni
mic. Nici cind trece pra
gul penitenciarului și este 
prins cu diferite lucruri 
ciudate (luminări, ațe, 
pămint etc.), legate în ba
tistă nu îndrăznește să 
divulge pe vrăjitoarea 
(de pe strada Norilor din 
orașul Rm. Vîlcea), care 
îi luase toți banii. Acum, 
după ce și-a ispășit pe
deapsa în întregime, și-a 
dat seama că ce-a făcut 
a făcut greșit. Sincer mi-a 
mărturisit că regretă și 
că nici nu mai vrea să 
audă niciodată de aseme
nea escroci și escroace".

întru totul semnificativ și 
vrăjitorii și vrăjitoarele nu

Am să aduc la cunoș
tința cititorilor citeva ca
zuri la care am fost mar
tor ocular. Era ziua de 
23 august 1974, impreună 
cu un coleg ne-am de
plasat la Debarcaderul 
din Brașov, nu pentru a 
depista vrăjitori, ci pur 
și simplu de a ne petrece 
citeva ore la aer curat. 
Aici se aflau sute de oa
meni de toate virstele, 
așezați în grupulețe. 
Ne-am așezat și noi jos 
Ungă un grup de tineri 
format din patru perechi. 
Nu trecuseră de la sosirea 
noastră decit circa zece 
minute și, ca din pămint, 
răsar două femei cu două 
fetițe de vreo 6—7 ani. 
Imediat ne-am dat seama 
cine ar putea fi acestea 
și ce doresc. Se apropie 
de noi adresindu-se: „Ve- 
niți, copiii mei, la mama 
să vă dau cu ghiocul, să 
vă spună mama tot vii
torul". Zis și făcut. Cite
va cărți împrăștiate și 
cuvinte fără înțeles. Pen
tru asta a luat de la cei 
opt tineri exact 172 de 
lei, 4 sticle de bere și 8 
mici. îi venise rîndul a- 
cum colegului meu. De 
data aceasta schimbase 
stilul. îi spune colegului 
să scoată din portofel o 
sumă de bani (cit de ma
re) și să o țină strins în 
mină, să facă ce-i spune 
ea, deoarece „tu ești tare 
legat de farmece". Prie
tenul scoate cinci bancnote 
de 100 lei, și vrăjitoarea 
îi spune să rotească mina 
cum zice ea — eu priveam 
foarte atent la tot ce se 
petrecea — și sd zică 
după ea. Sincer să fiu 
n-am putut reține absolut 
nimic din tot ce spunea. 
La un moment dat ii zice 
să deschidă pumnul. Cînd 
colo, banii nicăieri. „I-a 
luat Dumnezeu pentru a 
te scăpa de farmecele ca
re s-au legat de tine". 
Banii unde dispăruseră ? 
In timp ce el rotea mina 
deasupra capului, ea ii 
spusese încet „desfă pum
nul", banii pică în poala 
largă a rochiei fetiției 
de șase ani care, instrui
tă, a știut să pindească 
momentul. Cer să-mi dea 
și mie, dar refuză 
că eu am păcate 
și că ii trebuie 
timp să mă spele 
Rînd pe rînd i 
42 tineri, fete și 
din care doi in 
mi-e jenă s-o spun și să' 
le dau numele, era — vă 
rog să mă credeți •— un 
maistru de la întreprin
derea de șuruburi din

Tot ce ne-ați spus este 
convingător. în sensul că .
vor dispare atita vreme cit vor exista oameni naivi 
și rătăciți în stare să creadă că un descîntec îi poate 
scăpa de o pedeapsă, o boală sau altă nefericire. 
Sigur, credulitatea enormă de care dau dovadă acești 
oameni este în mare măsură și un efect al ignoranței. 
Iată de ce spunem adeseori că ignoranța este nocivă...

zicînd 
multe 
mult 

de ele. 
păcălește 
i băieți, 

virstă.

Spectacol al gimnasticii
în Sala sporturilor din Cluj- 

Napoca au început vineri înainte 
de masă două mari competiții 
de gimnastică : Campionatul na
țional pe echipe al maeștrilor — 
feminin și masculin — și Cupa 
României la gimnastică sportivă 
și modernă. Aceste competiții 
au reprezentat pentru clujeni 
un adevărat festival al gimnas
ticii. Așa se explică interesul 
deosebit pentru aceste compe
tiții, rar suscitat de orice altă 
disciplină sportivă. O intîlnire 
directă cu Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, .Mariana 
Constantin, Anca Grigoraș, 
Alina Goreac. Gabriela Trușcă, 
Gabi Gheorghiu. Cristina Itu, 
Dan Grecu, Mihai Borș. Sorin 
Cepoi, Liviu Mazilu și alții re
prezintă o irezistibilă tentație 
pentru un număr mare de clu
jeni. Și pe bună dreptate pentru 
că niciodată poate Sala spor
turilor din Cluj-Napoca n-a 
adăpostit atîtea glorii ale spor
tului românesc și din lume, 
care ne-au umplut în atîtea rîn-

duri inimile de bucurie și spe
ranță. Putem și trebuie să re
marcăm în primul rînd tinere
țea concurenților, semn câ în 
cadrul fiecărui club se desfă
șoară o largă și temeinică ac
țiune de descoperire a noilor 
talente, și prezența în concurs 
a zeci și zeci de elevi și eleve 
aflati încă în primele clase ale 
școlii generale demonstrează că 
avem un izvor inepuizabil de 
talente a căror dezvoltare și 
maturizare se așteaptă de 
acum. E greu de ales un nume 
sau altul fiindcă multi din 
zecile de copii prezenți în acest 
concurs de mare anvergură vă
desc semnele îmbucurătoare ale 
talentului. Dar aseară, în Sala 
sporturilor, nimeni nu a avut 
sentimentul că la bîmă, paralele 
sau la sol se află copii. Sigu
ranța, îndrăzneala, grația, echi
librul s-au materializat într-un 
tot armonios, a cărui evoluție 
îți smulge aplauzele fără să 
vrei.

Sînt multe, foarte multe nume

in care 
in fața lor 
loc fără

am 
și 

să ne 
cerindu-le să ne 
nouă „de noroc", 
scoatem cite 25 

spune
ani 

N-a

principalul vinovat ?
—----- — noi

ser- 
că

serviciu și obligat 
restitui statului o 
de peste 20 000 lei. 
de o „vrăjitoare**, 

chipurile, declară că

românești
noi care, începînd de ieri sau 
poate mai dinainte, au început 
să urce pe drumul afirmării în 
gimnastică. Fiecare dintre clu
burile prezente la competiție — 
Dinamo București, Steaua, Poli
tehnica Cluj-Napoca, Școala 
sportivă 2 București, I.E.F.S., 
Univ. Oradea, Școala sportivă 
Tg. Mureș, Liceul nr. 33 Bucu
rești, cu echipe masculine ; 
Liceul de gimnastică din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Petrolul Ploiești, I.E.F.S., Farul, 
Dinamo, C.S.M. Cluj-Napoca, 
C.S.M. Baia Mare, Școala spor
tivă Sibiu, Știința Bacău, Liceul 
nr. 1 din București, cu echipe 
feminine, pot oferi revelații 
cum am avut atîtea în ultimul 
timp. Și încă din prima zi de 
întreceri, cînd s-au desfășurat 
concursurile băieților și fetelor 
pentru Cupa României, talentu
lui i se adaugă tenacitatea, do
rința de a învinge, dar mai ales 
hotărîrea de a adăuga gimnasticii 
românești strălucire.

IOAN RUS

SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" • SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI» • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI»

19. Pentru 
prima oară... 10

Duminică. 19 octombrie 1975, ora 14. Ultimii dintre spectatorii 
veniți să asiste la întîlnirea echipelor masculine de volei Viitorul 
Bacău și Rapid București părăseau Sala sporturilor, bucuroși de 
victoria formației băcăuane. Pe suprafața de joc. locul voleiba
liștilor / :sese deja luat de activiștii Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport. Stilpii și plasa de volei dispăruseră 
ca prin minune Locul lor a fost luat, treptat, de trambuline, 
aparate de gimnastică și numeroase saltele multicolore... La ora
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19, profesorul Nicolae Vieru, secretarul Federației române de 
gimnastică, a făcut ultima inspecție.

Pe uriașul dreptunghi verde-sticlos al sălii se înălțau zvelte 9 
aparate de gimnastică incadrind un superb covor verde, mătăsos, 
plasat chiar in centru. Fuseseră rinduite scaune pentru arbitri, 
lingă tabelele electrice de afișaj, abia finisate și verificate de 
cițiva entuziaști din Bacău. Campionatul republican de gimnas
tică al maeștrilor (cel mai mare concurs intern din acel an) putea 
începe !

...Luni, 20 octombrie, ora 9. într-o „Dacia 1100" — aflată în fața 
hotelului „Decebal" — au intrat una âte una toate cele șase 
componente ale echipei Liceului cu program special de gimnastică 
din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. La volan, antrenorul 
Beta Kâroli. După cinci minute, întreaga echipă — marea favo
rită a concursului — intra in sală pentru „prima luare de con
tact". Gimnastele de la Sport Club Bacău iși efectuaseră deja 
„încălzirea" sub supravegherea atentă a antrenorilor Mircea și 
Marina Bibere. Una cite una, au sosit apoi toate celelalte echipe 
feminine. După-amiază a fost rîndul băieților. Antrenamentele 
au continuat și marți pină seara tirziu

...Miercuri, 22 octombrie, ora 14. în sfîrșit, s-a intrat în at
mosfera concursului. Două mii de spectatori (deși televiziunea 
transmitea in direct meciul de fotbal Dinamo-Rapid) urmăreau 
„încălzirea generală" a gimnastelor. Ora 15,30. întrecerile au în
ceput. Feminin, seria I, exerciții impuse. Echipa Liceului de gim
nastică a intrat la sărituri. Prima concurentă, Călina Hosu, a ob
ținut o notă bună : 9.10 S-a „mers" apoi progresiv... Teodora Un
gureanu a obținut 9,70, cea mai mare notă din concurs pină in 
acel moment. Pe fondul aplauzelor, Nadia Comăneci obține 9,75. 
La celelalte trei aparate, fetele antrenorilor Marta și Bela Kâroly 
obțin numai note peste nouă, cele mai mari note fiind obținute de 
multipla campioană europeană Nadia Comăneci : 9,80 la paralele 
inegale și la sol.

în partea a doua a primei zile de concurs am renunțat deliberat 
la urmărirea evoluției băieților. Și aceasta pentru că atentia 
noastră s-a îndreptat exclusiv spre componentele a două formații 
feminine. Sport Club Bacău (pretendentă la un loc pe podium atit 
la echipe, cit și la individual compus, prin Gabriela Trușcă) și 
Dlnamo București, campioana republicană „en titre". Ambele 
echipe se prezentau in concurs marcate de absența (forțată de îm
prejurări) a gimnastelor cu numărul doi : băcăuanca Tatiana Pru- 
teanu și dinamovista Anca Grigoraș.

La paralele, Dinamo începe cu 8.25. Sport Club Bacău are un 
start mai bun : 8.40. Se merge aproape „umăr la umăr". Alina 
Goreac obține 9,65 la sărituri. Cu o săritură evident mai bună, 
Gabriela Trușcă obține „numai" 9,60. Cele două căpitane de echipă 
obțin note apropiate și spectatorii urmăresc cu interes deosebit 
pasionantul lor duel. Gabi Trușcă e în mare formă și, după exe
cutarea impuselor, urcase pe locul trei în clasament : 1. Nadia 
Comăneci 39,05 p ;2.Teodora Ungureanu 38,75 p ; 3. Gabriela Truș
că 37,95 p ; 4. Alina Goreac 37,85 p ; 5. Georgeta Gabor 37,60 p ; 6.
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Luminița Milea 37,25 p... Liceul de gimnastică avea cinci repre
zentante intre primele zece clasate !

Joi, 23 octombrie, ora 15,30 : exercițiile liber alese. Fiecare gim
nastă, fiecare gimnast a venit în concurs cu nota sa personală de 
originalitate, fantezie, grație, virtuozitate și risc. Duelurile Co
măneci-Ungureanu, Trușcă-Goreac, Goreac-Gabor se aflau pe 
prim-planul întrecerilor. Nadia obține 9,80 la sărituri și paralele. 
Teodora o urmează la mică distanță. La birnă, Nadia reușește un 
exercițiu sezanțional, încheiat la ieșire cu un splendid salt șurub 
de 720 de grade și arbitrele ii acordă nota 9,90. Ambiționată, Teo
dora Ungureanu încearcă un element de foarte mare dificultate, 
in premieră mondială ! Reușește perfect, dar se dezechilibrează 
după aterizare și„. cade de pe aparat (! !), obținînd doar nota 9. 
A fost desprinderea decisivă. La sol, evoluînd admirabil, Teodora 
obține 9,70. Dar Nadia, cu un exercițiu extrem de dificil și — 
mai ales — de o incredibilă precizie, reușește să smulgă arbitre- 
lor nota maximă : 10 !! ! Tăcere adîncă, preț de-o clipă, apoi 
sala irumpe intr-un asurzitor torent de aplauze. Pină și severa 
șefă a brigăzilor de arbitraj, conf. univ. Elena Firea, are fața 
luminată de zimbet. Momentul era dintre cele care nu se uită 
niciodată : pentru prima oară intr-un concurs de gimnastică fusese 
acordată NOTA MAXIMA !

„Conturile" pentru primul loc erau încheiate. Pasionantul duel 
pentru intiietate se incheiase cu victoria Nadiei Comăneci. Ră- 
minea duelul pentru locul trei. Gabriela Trușcă a luptat cu o 
admirabilă ambiție : numai note peste 9,45. Alina Goreac, în 
cursa ei de urmărire, obține două note foarte mari : 9.50 la 
birnă și 9,80 la paralele. Spre stupoarea tuturor, însă, gimnasta 
dinamovista se declară indisponibilă la sol, acuzînd o întindere. 
Se prezintă, totuși, la sărituri, unde obține 9,35. Gabriela Trușcă 
se afla deja in posesia medaliei de bronz. Clasamentul la in
dividual compus : 1. NADIA COMĂNECI 78,55 puncte, campioană 
republicană absolută (primul titlu cucerit de Nadia la senioare !), 
medalie de aur ; 2. Teodora Ungureanu 76,65 p, medalie de ar
gint ; 3. Gabriela Trușcă 75.85 p, medalie de bronz ; 4. Georgeta 
Gabor 75,65 p. 5. Luminița Milea 74,75 p... Printre primele unspre
zece clasate se aflau toate cele șase componente ale echipei Li
ceului de gimnastică !

în aceste condiții, titlul pe echipe nu-i putea scăpa acestei 
formații de excepție. 1. ECHIPA LICEULUI CU PROGRAM 
SPECIAL DE GIMNASTICA 379,15 p — medalie de aur, cam
pioană republicană ; 2. Dinamo București 360,30 p — medalie de 
argint ; 3. S.C. Bacău 356,00 p. — medalie de bronz... Au parti
cipat zece echipe. La festivitatea de premiere, toate cele șase 
componente ale echipei campioane au încăput pe prima treaptă 
a podiumului, deși aceasta avea o suprafață de numai 50 X 50 cm !

...Vineri, 24 octombrie, ora 16,00. Ultima — și cea mai frumoasă 
zi de concurs : finalele pe aparate. Se părea că gimnastele erau 
marcate de oboseala acumulată în zilele precedente, deoarece la 
sărituri notele n-au urcat peste 9,70. Dealtfel, cu această notă, 
Nadia și-a asigurat încă o medalie de aur : 1. NADIA COMĂNECI
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19,50 — campioană republicană ;2. Teodora Ungureanu 19,10 — me
dalie de argint; 3. Mariana Constantin 18,95 — medalie de 
bronz. 4. Gabriela Trușcă ; 5. Luminița Milea ; 6. Georgeta 
Gabor. începînd cu paralelele insă întrecerea devine mult mai 
disputată și spectaculozitatea concursului crește considerabil. Cea 
mai mică notă a fost 9,45. Trușcă urcă notele pină la 9,70. Ur
mează Teodora : 9,75. Nadia încheie concursul la paralele cu o 
evoluție care a provocat delir în tribune. Arbitrele se consultă 
intre ele timp de aproape un minut. Apoi apare nota : 9,95. Sala 
protestează vehement. Cei peste 2 500 de spectatori voiau să 
vadă un nou ZECE. Clasamentul la paralele : 1. NADIA COMA
NECI 19,75 — campioană republicană ; 2. Teodora Ungureanu 
19,40 — argint ; 3. Gabriela Trușcă 19,30 — bronz ; 4. Georgeta 
Gabor ; 5. Mariana Constantin ; 6. Luminița Milea.

Urmează birna. Deși handicapată de cădere, Teodora se califi
case în finală și era interesant de urmărit duelul ei cu Trușcă, 
pentru locul doi. S-a plecat „tare" : 9,60 pentru Georgeta Gabor. 
Aceeași notă este acordată și Gabrielei Trușcă. Teodora Ungu
reanu se întrece pe ea însăși, obține nota 9,90 (ca și Comăneci), 
dar primul loc îi revine detașat Nadiei : 1. NADIA COMĂNECI 
19,70 — campioană republicană ; 2. Teodora Ungureanu 19,25 — 
argint ; 3 Gabriela Trușcă 19,05 — bronz ; 4. Georgeta Gabor ; 
5. Marilena Neacșu ; 6. Iuliana Marcu.

în sfîrșit, finala de sol, așteptată cu mare nerăbdare. Va ob
ține Nadia o nouă notă maximă ? Sau Teodora va reuși să-i 
smulgă Nadiei ultimul titlu republican rămas in joc ? Evoluțiile 
finalistelor sint peste așteptări. Milea (mezina concursului) „scoa
te" 9,40. Se urcă pină la 9,55. Apoi, pe covor apare Nadia. Liniș
tea e din nou desăvîrșită. Evoluție fantastică. Exercițiul se apro
pie de sfîrșit :un torent, un senzațional dublu salt înapoi, și... la 
aterizare, picioarele îi alunecă, obligind-o să se sprijine în miini ! 
Arbitrele o penalizează sever : 9.40. Georgeta Gabor cucerește 
arbitrele cu expresivitatea ei : 9,70. Ultima din finală (și din în
tregul concurs) era Teodora Ungureanu. Un exercițiu de excep
ție, cu numeroase combinații originale, dificile și de mare efect : 
nota 9,90. Dorina era campioană a țării la sol : 1. TEODORA 
UNGUREANU 19,65 — campioană republicană ; 2—3 Nadia 
Comăneci și Georgeta Gabor 19,30 — medalii de argint ; 4. Maria
na Constantin ; 5. Gabriela Trușcă ; 6. Luminița Milea.

...Campionatele maeștrilor s-au încheiat ! E greu, chiar foarte 
greu să te împaci cu ideea că, începînd din acel moment, splen
didul festival de gimnastică (datorită căruia devenise neîncăpă
toare Sala sporturilor din Bacău) iși măsoară proporțiile și stră
lucirea doar în memoria participanților. O memorie care a uitat, 
poate, multe amănunte, dar care nu va putea să uite niciodată 
că, la acel campionat republican, NADIA COMANECI a obținut 
prima ei notă de zece !

, Episodul următor:
20. CEA MAI BUNĂ SPORTIVĂ A LUMII
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