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• Industria județului Maramureș

• După cum rezultă din datele furnizate de Direcția locală 
de statistică, întreprinderile industriale din județul Maramureș 
au realizat înainte de termen sarcinile privind nivelul produc* 
ției marfă pentru perioada primelor nouă luni ale anului.

Potrivit calculelor, pînă Ia data de 1 octombrie se va obține 
O producție marfă de circa 140 milioane lei. Un asemenea 
succes echivalează cu realizarea a peste 95 la sută din ansa* 
jamentul asumat pe anul în curs.

• Întreprinderea de prefabricate din beton 
Bîrcea, județul Hunedoara

• Colectivul întreprinderii de prefabricate din beton din 
Bîrcea, județul Hunedoara, care a hotărit să realizeze cincina
lul în 4 ani și jumătate, a îndeplinit cu mult înainte de ter
men sarcinile de plan pe 9 luni, precum și angajamentele 
anuale asumate în cinstea celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării republicii. Pe baza rezultatelor de pină acum, este 
de așteptat ca, pînă la sfîrșitul lunii septembrie, acest colectiv 
de niuncă să obțină o producție suplimentara in valoare de 
peste 12 000 000 lei. Concomitent, au fost întreprinse acțiuni in I 
direcția sporirii eficienței economice. .Va se explică faptul i 
că în primele 8 luni ale anului cheltuielile planificate la
1 000 lei producție marfa au fost reduse cu 31 lei. iar saloarea 
beneficiilor obținute peste plan însumează mai mult de 
4 000 000 lei.

• Trustul de construcții locale — Oradea

• Trustul de construcții locale Oradea și-a îndeplinit cu 
10 zile mai devreme sarcinile de plan pe primele trimestre ale 
anului. între altele, au fost realizate 840 de apartamente, ate
lierele Stațiunilor de mecanizare a agriculturii de la Ținea și 
Batar și alte lucrări. Pină la sfirșitul lunii septembrie, con
structorii orădeni vor realiza peste sarcina de plan un volum 
de lucrări în valoare de 7 milioane Iei și vor consemna eco
nomii evaluate la 75 tone ciment și peste 78 mc material 
lemnos.

• Industria locală Orăștie

• Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de in
dustrie locală Orăștie, una din cele mai mari unități de acest 
fel din județul Hunedoara, au îndeplinit planul anual de pro- ‘ 
ducție cu 3 luni și jumătate înainte de termen. Calculele esti
mative arată că ia finele lunii decembrie se va realiza o pro
ducție globală suplimentară în valoare de peste 24 milioane 
lei.

(Agerpres)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL•»

NICOLAE CEAUSESCU
■5

Tovarășul Zăng Zun Thek, conducătorul 
delegației guvernamentale economice

din Republica Populară Democrată Coreeană

PENTRU PARTICIPANT»
LA ÎNVĂTĂMÎNTUE

POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.
ÎN CURÎND, prin paginile Scînteii tinere

tului, secția de propagandă și cultură a C.C. 
al U.T.C. va pune la dispoziția propagan
diștilor și cursanților care urmează formele 
de învățămînt politico-ideologic organizate 
de U.T.C. PRIMELE CONSULTAȚII din ca
drul celor patru cicluri tematice de studiu.

Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 
împlinește 70 de ani

Scrisoarea
de felicitare
adresată
de Comitetul
Central
al Partidului, 
Consiliul
de Stat si
Consiliul

TINERI.
CU TIATE 
FORȚELE 
LA CULES!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al PrezidiuluTPerma- 
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, a 
primit, vineri, 22 septembrie, pe 
tovarășul Zâng Zun Thek, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, președintele 
părții coreene în Comisia inter- 
guvernamentală consultativă în 
problemele relațiilor economice 
și tehnico-științifice dintre Re
publica Socialistă România și 
R.P..D. Coreeană, conducătorul 
delegației guvernamentale eco
nomice care se află în ‘ ‘
noastră.

Au participat tovarășii

țara

a_____ . Ion
Pâțan,*" membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia inter-

guvernamentală consultativă, 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, precum și 
Radu Constantinescu, vice
președinte. al Comisiei guverna
mentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică.

Oaspetele a fost însoțit de Li 
Ghi Sen, vicepreședinte al Co
mitetului pentru relații econo
mice externe, Bang Ki long, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, membri ai delegației, 
precum și Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Cu prilejul întrevederii, con
ducătorul delegației guverna
mentale coreene a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu din 
partea tovarășului Kim Ir Sen 
calde urări prietenești, de să
nătate și fericire, împreună cu 
urările de noi succese adresate 
poporului român în opera de 
construire a socialismului în țara 
noastră.

Mulțumind pentru salutul și 
urările 
Nicolae 
rîndul

adresate, tovarășul 
Ceausescu a transmis la 
său tovarășului Kim Ir

Sen un mesaj de cordialitate și 
prietenești urări, de noi sueeese 
în construcția socialismului în 
R.P.D. Coreeană.

In cursul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru re
lațiile strînse de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Mun
cii din Coreea, dintre cele două 
țări și popoare, împreună cu 
convingerea că aceste raporturi 
se vor dezvolta pe mai departe 
în interesul ambelor popoare și 
al tuturor forțelor antiimperia
liste, slujind cauzei generale a 
socialismului și păcii.

In cadrul convorbirii s-a efec
tuat o informare reciprocă pri
vind activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide 
și a avut loc un schimb de pă
reri asupra unor probleme ale 
vieții internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

de Miniștri 
ale Republicii
Socialiste
Romania

(Continuare în pag. a Il-a)

în Galați reporterul nostru a întilnit

GOSPODARI PREOCUPAȚI
DE SOARTA RECOLTEI

O dimineață însorită, căldu
roasă. Am pornit și pe teren 
fără un traseu bine stabilit, să 
vedem cum șînt folosite orele 
sau clipele prielnice pentru re
coltat. Un prim popas la I.A.S. 
Șendreni. La sediu îl găsim pe 
tovarășul director al întreprin
derii, inginerul V. Butincu, a- 
bia întors de pe cîmp.

— Am recoltat pînă în pre
zent peste 60 la sută din pro
ducția de legume, ne spune 
dumnealui. Sîntem pregătiți să 
intensificăm ritmul dar astăzi 
pînă la ora aceasta nu ne-am 
putut desfășura toate forțele, 
terenul fiind mult prea moa
le. Făcîndu-se însă timp fru
mos, din oră în oră ne vom 
lărgi frontul de lucru pe r.m 
parcele.

Sîntem totuși nedumeriți de 
faptul că conducerea întreprin
derii vrea să folosească doar 
forțele proprii și nu a solici
tat și astăzi elevii de la cele 
trei școli care trebuie să-și 
desfășoare perioada de practi
că aici. „Se vor înnoroi44 ne 
spune tovarășul director. Apre
ciem cum se cuvine grija con
ducerii I.A.S. Șendreni pentru 
elevi, dar ei pot totuși, au do- 
vedit-o, să lucreze bine și în 
condiții mai puțin prielnice.

Pornim mai departe și ne o- 
prim la cooperativa agricolă 
de producție din comuna Piscu. 
Ne e dat să constatăm că aici 
se lucrează mult mai intens. 
Au ieșit la recoltat struguri 400 
de elevi și 200 de cooperatori, 
iar la recoltat legume 200 de e- 
levi și 150 de cooperatori, a- 
proape toți tineri.

— Elevii și tinerii din comu
nă lucrează foarte bine, deși 
astăzi trebuie să recunoaștem

nu e deloc ușor, ne declară 
Nicolae Pîntecan, președintele 
cooperativei. Noi le-am spus că 
sîntem hotârîți și stă In pute
rile noastre să terminăm cam
pania de recoltare din această 
toamnă cu o lună mai devreme 
față de anul trecut și ne bucu
răm câ ei r.e-au înțeles și 
r.e-au sărit in ajutor cu mult 

Avem o recoltă bu
nă, în unele parcele de vie ob
ținem producții record, cite 
9 000 kg struguri la hectar, si 
de aceea facem totul ca sâ nu 
se risipească nimic.

După rum se vede la C-A.P. 
Piscu e mult mai exact apreci
ata capacitatea elevilor de a 
contribui la stringerea recoltei 
și de aceea și rezultatele sînt 
altele : floarea-soarelui a fost 
recoltată, la sfeclă s-a dat bă
tălia pe ultimele 5 ha, la po
rumb și vie sînt condiții sâ se 
încheie campania în jurul da
tei de 1 octombrie. §i aceste 
rezultate au fost obținute în 
ciuda faptului că aici coopera
tiva dispune de un număr in
suficient ce brațe de muncă 
Cu atit mai mult merită deci 
a fi apreciați tinerii coopera
tori ca Stan Ancuța. Drăguța 
Radu. N. Stoica, Dumitra Stan. 
Angheluța Anton, care își de
pășesc zilnic normele, sau cei 
600 de elevi care lucrează aici 
alături de părinții și frații lor 
mai mari.

In continuarea raidului nos
tru ne oprim la întreprinderea 
Agricolă de Stat Ivești. Intrăm 
în vie pe terenul fermei nr. 
12, unde lucrează 150 de elevi

ION CHIRIC

(Continuare in pag. a ll-a)

iubite tovarășe Maurer
Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea 

vîrstei de 70 de ani, să-ți aducem un fierbinte 
salut tovărășesc din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri, să te feli
cităm din toată inima și să-ți adresăm cele mai 
bune urări de sănătate, viață lungă și fericire.

Dorim, cu acest prilej, să dăm expresie înal
tei stime și prețuiri deosebite pe care ți le 
poartă partidul si întregul popor pentru înde
lungata și rodnica activitate desfășurată în 
mișcarea revoluționară, pentru hotărirea și pa
siunea cu care te-ai devotat slujirii nobilelor 
idealuri de libertate și progres ale națiunii 
noastre, cauzei înfloririi și prosperității Româ
niei. Patriot și revoluționar înflăcărat, pro
fund atașat celor mai vitale interese ale po
porului român — al cărui fiu de nădejde ești — 
ai participat activ, încă din anii grei ai ilega
lității, la lupta proletariatului din țara noastră, 
a Partidului Comunist, pentru înlăturarea re
gimului burghezo-moșieresc de exploatare și 
asuprire, pentru făurirea unei lumi mai bune, 
mai drepte pe pămintul patriei ; prin ardoarea 
și abnegația cu care ți-ai pus cunoștințele și 
puterea de muncă în slujba acestei mărețe 
lupte ai dat un înalt exemplu de înțelegere a 
marilor comandamente ale dezvoltării revolu
ționare, progresiste a țării, demonstrind prin 
întreaga-ți activitate că drumul intelectualității 
noastre nu poate fi altul decit acela pe care 
merg în strînsă alianță clasa muncitoare, țără
nimea, masele muncitoare din România — dru
mul arătat de Partidul Comunist Român^ în 
rîndurile căruia ai intrat și in care ai văzut 
întruchipat tot ceea ce arc mai înaintat, mai 
demn și mai valoros conștiința acestui popor.

în anii de după Eliberarea țării ai militat cu 
entuziasm și înflăcărare, alături de ceilalți to
varăși din conducerea partidului

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

Mult
pentru instaurarea și consolidarea puterii popu
lare, pentru edificarea orînduirii noi, socialiste, 
în muncile de înalta răspundere ce ți s-au 
încredințat, prin activitatea desfășurată, în
deosebi după Congresul al IX-lea al partidu
lui, ai adus o contribuție deosebit de prețioasă 
la elaborarea și înfăptuirea în practică a poli
ticii noastre interne și externe, la soluționarea 
cu succes a complexelor probleme ale dezvol
tării economice, culturale și sociale a țării, la 
afirmarea tot mai puternică a rolului condu
cător al Partidului nostru Comunist în întreaga 
societate ; în spiritul profundului internaționa
lism ce caracterizează politica partidului și sta
tului nostru, ai acționat neobosit pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării cu țările so
cialiste și cu celelalte state ale lumii, pentru 
întărirea solidarității cu partidele comuniste și 
muncitorești frățești, cu forțele antiimperialiste 
de pretutindeni, pentru promovarea nobilelor 
idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare.

Apreciem în mod deosebit pasiunea cu care 
muncești în prezent pentru transpunerea în 
viață a vastului program stabilit de Congresul 
al X-lea și de Conferința Națională a parti
dului în vederea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a accelerării progresu
lui material și spiritual al întregii țări. Iți do
rim în continuare multă putere de muncă și 
multă sănătate spre a putea încununa cu noi 
și noi succese activitatea rodnică pe care o des- 
fășori în fruntea guvernului României socia
liste și în conducerea partidului nostru, pentru 
progresul și prosperitatea patriei, pentru bună
starea șî fericirea întregului popor.

La sărbătoarea împlinirii a 7 decenii de viață, 
îți transmitem, scumpe tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer, un călduros și din inimă „La mulți 
ani!“statului,Și

semnul unui apro

piat eveniment
ADUNAREA DE

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

de activiști ai Partidului

PRODUSUL
de ACULIN CAZACU

• ACTUALITATEA
PENTRU

TINERET

două țări. Evo- 
moment remarca- 
relațiile româno- 

Com-

în cursul după-amiezii 
vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, 
condusă de tovarășul Iang 
Ciun-pu, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, secretar adjunct 
al Comitetului provincial Liao
ning al P.C. Chinez, membru al 
Biroului Permanent al Comite
tului revoluționar provincial, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Cîrcei, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
Van Țen-iuan, însărcinatul cu

afaceri a.i. al R.P. Chineze la 
București.

Cu prilejul întrevederii, con
ducătorul delegației a transmis 
salutul prietenesc adresat de 
tovarășii Mao Tzedun și Ciu 
En-lai, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis. tovarăși
lor Mao Tzedun și Ciu En-lai, 
din partea sa și a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, un cald 
salut, cele mai bune urări.

In cursul convorbirii s-a dat 
o deosebită apreciere relațiilor 
strînse de prietenie și colabora
re statornicite între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză, între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, în
tre cele două popoare frățești, 
exprimîndu-se convingerea că 
ele servesc construcției socia
lismului în cele două țări, cau
zei socialismului în lume. S-cî 
relevat însemnătatea deosebită 
pe care a avut-o pentru dez
voltarea acestor relații vizita

delegației române de partid și 
guvernamentale conduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
efectuată în 1971 în R.P. Chi
neză, convorbirile dintre con
ducătorii de partid și de stat 
ai celor ’ " ‘ ”
cînd acest 
bil dintre 
chineze, reprezentanții 
binatului Petrochimic din Pe
kin, Șantierului Naval din Șan- 
hai, comunei Populare Ma Lu 
și ai constructorilor Podului de 
la Nankin — membri ai dele
gației — au transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu urările 
și salutul cordial al comuniști
lor și tuturor .oamenilor muncii 
din aceste unități pe care le-au 
vizitat oaspeții români în vara 
anului 1971. La rîndul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
transmis din partea sa și a to
varășei Elena Ceaușescu urări 
de noi succese, multă sănătate 
și fericire.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

IN NUMĂRUL
DE AZI

IN PAG. III
• Activitatea organi

zațiilor U.T.C. sub

ALEGERI

De curînd, Secretarul general al partidului nostru a criticat 
aspru tendința de umflare artificială a procentelor produc
ției globale, manifestată la unele întreprinderi prin mutarea 
și înregistrarea repetată a produselor fizice. S-a disociat clar, 
fără echivoc, intre existența reală a produsului și înregistrarea 
formală a acestuia. Problema este fundamentală și vădește 
o neprecupețită grijă de gospodar. Critica, fermă și viguroasă. 
a închis în sine un ecou dinspre mase, dinspre acel labora- 
tor '.rnen.s a' facerii socialismului la ascultarea și consultarea 
căruia sînt chemate toate forurile de conducere, făcînd și 
mai plină evidența democratismului rinduielilor noastre. Auto
ritatea produsului este mai presus decit hirtia (sau - și acesta 
nu este un simplu plural - hirtiile) care il dovedește (sau îl 
dovedesc). Se pune stavilă unui anume gen de birocrație 
economică, păgubitoare ca orice birocrație, dar păgubitoare 
la avuția națională și la buzunarul comun. Se trag liniile tu
rului de forță ale realismului economic, singurul in măsură 
să ne așeze în rînd cu noi înșine și să ne dea certitudinea 
a ceea ce facem.

Am înțeles actualitatea șî justețea criticii făcute, gîndindu- 
mă de îndată la toate produsele muncii noastre, indiferent 
de domeniul anume, căruia ne consacrăm. Pentru că oriunde

(Continuare in pan. a ll-ai
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Tovarășul Mcolae Ceausescu a primit
pe tovarășul Zăng Zun Tliek, conducătorul 

delegației guvernamentale economice 
din Republica Populară Democrată Coreeană

(Urmare din pag. I)

După convorbire, • tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe tovarășul Zăng Zun 
Thek.

Au participat tovarășii Ion - 
Gheorghe Mau’ret, GheOrghe 
Pană, Ion Pățan,; Ștefan Andrei, 
Teodor Marinescu/șeful Secției 
Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R., Corneîi'u Mănescu, mi
nistrul afacerilor. externe, Ni- . 
colae Agachi,- ministrul indus
triei metalurgice, ~ Gheorghe 
Oprea, consilier la C.C. al 
P.C.R., membri ai conducerii 
unor ministere economice.

Au luat parte membrii dele
gației guvernamentale econo
mice din R.P.D. Coreeană și 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
acestei țări la București.

In toastul rostit cu acest pri
lej, tovarășul* NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Aș dori să exprim încă o dată 
satisfacția conducerii noastre 
de partid și de Stat pentru re
lațiile bune dintre România și 
R.P.D. Coreeană, dintre parti
dele noastre. Vizita pe care de
legația din R.P.D. Coreeană o 
face în România pentru discu
tarea problemelor colaborării 
economice este, de altfel, o ex
presie a acestor bune relații.

Intre partidele și țările noa
stre s-au dezvoltat și se dez
voltă relații rodnice. Vizita pe 
care am făcut-o cu un an în 
urmă în țara dumneavoastră, 
convorbirile cu tovarășul Kim 
Ir Sen și ceilalți conducători 
de partid și de stat au con
tribuit la evidențierea de noi 
posibilități în vederea extin
derii colaborării în multe do
menii de activitate. Sper 
că vizita și convorbirile pe 
care le aveți acum în țara 
noastră vor duce la concreti
zarea măsurilor necesare în ve
derea realizării obiectivelor 
care le-am stabilit pînă în 1975, 
împreună cu tovarășul Kim Ir 
Sen.

Este deosebit de important să 
dezvoltăm colaborarea și coo
perarea în producție, să extin
dem conlucrarea între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată- Co
reeană pentru a asigura dez
voltarea mai rapidă a fiecărei 
țări, construcția' cu succes a 
socialismului în țările noastre.

Doresc să menționez și cu a- 
cest prilej colaborarea bună 
care există și în domeniul re
lațiilor dintre partidele noastre, 
în activitatea internațională pe 
care o desfășurăm — ceea ce 
corespunde atît intereselor po
poarelor noastre cît și interese
lor generale ale socialismului, 

‘ale forțelor antiimperialis’e.
Am salutat cu satisfacție ini

țiativa tovarășului Kim Ir Sen, 
a conducerii de partid și de 
stat din R.P.D. Coreeană. în di
recția unificării pașnice a Co
reei. România va face totul 
pentru a acorda sprijinul său 
înfăptuirii acestui obiectiv deo
sebit de important.

în general. noi considerăm 
că dezvoltînd relațiile dintre 
țările noastre socialiste, acțio- 
nînd pentru intensificarea re
lațiilor dintre toate țările socia
liste și cu toate forțele antiim- 
perialiste, ne aducem contribu
ția la dezvoltarea vieții inter
naționale în direcția Înfăptuirii 
unor relații noi, bazate pe ega
litate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității 
naționale, pe avantajul reciproc.

Ne- bucură mult realizările 
dobîndite de poporul R.P.D. Co
reene în dezvoltarea sa ecor.o- 
mico-socială, în construcția so
cialistă șj-i urâm sâ obțină 
succese tot mai mari, sub con- 

. ducerea partidului său de a- 
vangardă.

Doresc să ridic aceșț pahar 
șl ."să' urez poporului coreean 
prieten succese tot mai mari 
pe drumul socialismului, pe 
drumul unificării Sudului 
Nordul, pe drumul unei vieți 
fericite și ’prospere.

Toastez pentru dezvoltarea 
tot mai largă a colaborării din
tre partidele și popoarele noa
stre.

în sănătatea tovarășului Kim 
Ir Sen,

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor !

Răspunzînd tovarășul ZĂNG 
ZUN THEK a spus :

Vreau să mulțumesc, înainte 
de toate, tovarășului N’ico’.ae 
CeaușeseH, deosebit de căldu
ros pentru primirea care ne-ați 
făcut-o. Delegația noastră, încă 
din primul moment al sosirii 
sale în România, s-a bucurat 
de o primire și un tratament 
deosebit de călduros din par
tea partidului, guvernului dum
neavoastră șî poporului român 
și în prezent își desfășoară ac
tivitatea din plin.

Cu prilejul vizitei mele I? 
România, am avut posibilitatea 
să văd în țara dumneavoastră 
cum întregul popor depune e- 
forturi susținute pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor ce
lui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și ale 
recentei Conferințe Naționale a 
partidului. Faptul câ poporul 
român este strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român și 
depune eforturi susținute pen
tru transpunerea în practică a 
sarcinilor care-i stau în față 
arată clar că el este ferm în
crezător în viitor. In timpul vi
zitei mele în România am avut 
posibilitatea să văd numeroase 
succese ale poporului român. 
M-am bucurat sincer de succe
sele pe care le-a obținut po
porul român, ca și poporul co
reean, și vă doresc succese și 
mai mari în activitatea dum
neavoastră viitoare.

în prezent, poporul coreean, 
sub conducerea înțeleaptă a to
varășului Kim Ir Sen, depune

eforturi pentru îndeplinirea 
înainte de :er?nen a planul’JLÎ 
de șase ani. Poporal nostru ob
ține succese importante pe linia 
transpunerii în practică a in
dicațiilor tos a cașului Kim lr 
Sen de unificare pașnică, inde
pendentă și suverană a patriei 
noastre.

Poporul român sprijini întru 
totul aceasta luptă pe care o 
desfășoară poporul nostru, a- 
ceas:a pornind de Ia principii
le internaționalismului proletar. 
Sprijinul dumneavoastră tovă
rășesc, comunist. revoluționar 
reprezintă pentru noi un im
bold in lupta și activitatea pen
tru perioada viitoare.

Noi acordăm o deosebită pre
țuire relațiilor dintre popoare • 
coreean și român. Ta aceiași 
timp, vă adresăm cele mai cal
de mulțumiri pentru sprijinul 
care ni-i acordați. Am veni: In 
-România pentru a avea con
vorbiri cu lepstagnțp^H guver
nului domnea, nestră in proble
mele colaborării dintre guver
nele țârilor noastre oe plan e- 
conomic. Vizita pe care o fa
cem noi aici nu reprezintă alt
ceva declt o transpunere în 
practică, și noi am dori ca a- 
ceasta sâ fie la un nivel cit mai 
înalt, a indicațiilor pe care .ni 
le-a dat stimatul nostru tovarăș 
Kim Ir Sen, precum și dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în direcția întăririi 
colaborării noastre pe plan e- 
conomic. Eu sînt ferm convins 
că activitatea care o ducem iu 
prezent se va încheia cu suc
ces și își va aduce contribuția 
la întărirea generală a relații
lor de colaborare și prietenie 
dintre țările noastre.

Mulțumindu-vă încă o dată, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
dumneavoastră, tovarășe Ion 
Gheorghe Maurer. precum și 
celorlalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a Româ
niei, vreau să ridic acest paha- 
pentru întărirea prieteniei si 
colaborării dintre partidele 
noastre, pentru întărirea cola
borării dintre țările noastre.

în sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Ceaușescu,

In sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Maurer.

In sănătatea dumneavoastră, 
stimați tovarăși români.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o 
ambianță prietenească.

Primire la președintele 

Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis
te România, Iox Gheorghe 
Maurer, a primit vineri, ducă- 
amiază. la Palatal Co-zflixiiui 
de Miniștri, pe secretarul gene
ral al Ministerului Afacerilor 
Externe al Austriei, dr. Walter 
Wodak.

La primire, care s-a desfi
gurat într-o atmosferă de cor
dialitate, a participa: Vasâe 
Gliga. adjunct al zhsyivI
afacerilor externe.

*
Secretarul general al Minis

terului Afacerilor Externe al

(Urmare din pag. I)

să existe o finalitate și o producție. Și oen- 
acolo unde se durează valori motenc e. ci 

nasc cele spirituale sau umane, aceeași grijă

FOTO-ANCHETA NOASTRĂ După
(unde nu prea sint)

Ilfovului (de unde n-are

legume, la piață 
și in grădinile 

cine sâ le culeagă)Trei tablouri sugestive și explicațiile de rigoare
— Nu este nici e scuză. Legume sint in cimp multe și ia fel 

de frumoase ca fi in august Piața ar putea fi mai mult âacit
naestukitA
- De ce nu le ara, totuși, dm belșug î
—■ Pentru câ...
Și Nrcoloe Băjenaru, directorul Centrului Bolintinul din Vale 

din codrul LP.VX.F. IMov, ne iartă in grădinile citarea unități 
agricole.

GĂISENI: A plouat și aici, 
dar oamenii, atașați intere

selor obștii, n-au stat 
cu mîinile în sin

In prîKa mHate, la Găi- 
y>-- ic aut&camiOQ tocșxai 
pleca cu marfă spre Bucu
rești : 1 500 kiLgrarr.e ardei 
gras. R» kilograme vinete și 
50G kilograme de roșii.

— Deși a plouat, încă de 
dimineață 10S de oameni au 
intrat la recoltări, ne spunea 
inginerul Oscar Bolemann. 
S-au apărat de ploaie cu

coifuri din folie de polietiie- 
-â. Au rec citat acroape zece 
tone de .arzâ și Încă pe atf- 
tea roșii și ardei. Sperăm că 
pînâ în seară sâ expediem 
pieței cel puțin trei auto
camioane de legume. Tot sa
tul lucrează acum la grădină.

In spusele lui, inginerul 
Bclemar.n nu exagera cu ni
mic.

FLOREȘTI: Pînă cînd vor mai crește acești 
copii harnici, cooperatorii trebuie să-și caute 
urgent un gospodar. Pentru că ce fel de
președinte este cel pe care-l rabdă inima 

să-și petreacă aceste zile în circiumă...
La Florești, ardeiul gogoșar are aspect de ex

portat in expoziție. De pe zece hectare s-a re
coltat. pini a um, doar o cantitate de cinci 
tone ('?) Restul așteaptă mina gospodarului. Și 
tot aici, cam jumătate din rodul roșiilor cul
tivate pe 25 de hectare se află în cîmp, iar la 
vinete. 80 la sută din producție așteaptă cule
gătorii. Tn cîmp se află acum aproximativ 500 
de tone de legume. Inginera Florica Nicolaescu 
are lacrimi In ochi cînd ne arată frumusețea 
de ardei și roșii nerecoltate pentru că în ulti
mele patru zile conducerea cooperativei a di- 
recținnat spre grădina de legume cel mult cite 
15 oameni Unde sînt ceilalți ? La porumb, la 

| culesul viilor de pe loturile personale, la piață 
. unae-și comercializează legumele produse (ni- 
i meni nu știe unde ? !) sau la bufetul din sat 
. (ieri la orele 12 cam 40 de bărbați — între 

care și președintele cooperativei agricole. Păun 
J Z. Pană și inginerul șef al C.A.P.. Ion Călărași 
■ se luotau cu sticlele de bere). Tn cîmp însă, 
î la grădina de legume, singurii culegători erau 
| rei 102 elevi de la «coala generală îndrumați 

de fgrmierâ și profesorul C-tin Stere. T-am 
fctigrafiat. imaginea a\!nd — am dori — da
rul sâ convir.gâ pe cei în măsură să intervină 
operativ pentru... recompensarea indiferenței 
dovedită în pierderea unor atît de important? 
bunuri materiale.

acționăm trebuie 
tru că nu numai 
și acolo unde se

. pentru produsul efectiv ne este solicitată și trebuie să ne a 
solicităm noi înșine, făcind din responscbî itate atribut ai 
actelor pe care le executăm.

Nu o dată judecata asupra produselor umone, asupra pro
duselor educației este substituită prin evidența scriptică a 
planurilor de muncă educativă, umflate și avind ce'- rețelei 
incontestabile. Se discută mult, in unele școli sau facultăți, 
despre ce s-a întreprins pentru formarea tiner or dincolo de 
analiza comportării efective a acestora. Produsul de data 
aceasta cel uman, este un fel de variabilă relativ inairerentă 
Produsul integral, luat in întreaga lui ființă colectivă pentru 
că despre un caz sau altul de abatere de la c se c •■-3 se 
discută adesea- mult, dar nerevelotor pentru starea educațio
nala a colectivelor. Produsul acesta nu este palpat nu este 
adus în cimpul observației nemijlocite. Rămine undeva, ca o 
entitate intuită, în spatele unor hirtii ce cuprind planuri pe 
care o anume reprezentare inversă le socotește a fi practic 
echivalente cu scopurile pe care ele inseie le inserează.

Se confundă intenția cu realizarea, se substituie unei reali
tăți proiectul acesteia. Vorbeam cindva, tot in colțul rezervat 
acestei rubrici, despre un anume „fetișism* al funcțiilor. Există 
și un „fetișism" al hirtiilor ce se vor doveditoare pentru con
ținutul empiric al verbului ,,a face". în umbra lui, pentru că 
efectiv aruncă o umbră densă, produsul este mascat de vor
băria despre el. O vorbărie turnată mai departe in scris și în
chisă între coperți de rapoarte. Mă duc, de pildă. ;ntr-o zonă 
anume și constat că, scriptic, toți copiii sint înscriși la școală 
dar, practic, dincolo de actul statistic „doveditor* sint destui 
cei care nu trec pragul școlii decit citeva sâptămini pe an. 
între producția rqpjă șj cea statistică o școlii se naște un de
calaj, -favorabil celei din urmă, cea formală. Miroase a pa- 

' gubâ acojo ,și faptul nu este pur și simplu suoărător, ci ana- 
1 cronic. Sau, pentru a da un alt exemplu, o anume acțiune 
' educativă, incwntmatâ de succes o dată, la o singură clasă, 
' îmi apare înregistrată rn planurile, dar numai in planurile, 
' mai multor dirigin-ți. Se difuzează, spre chilipirul aceleiași 
1 mentalități a pagubei, tipul de acțiune și nu acțiunea ca 
' atare. Se înregistrează, imitativ, în scripte rinduite pedant n
* sertare, un MblutfL.de. muncă fără acoperire în reolitate.
1 Practica dLstprsionării realității prin înregistrări fortuite ,r< 
s evidențe școj pul oase a imaginii noastre despre ceea ce tre- 
' buie și nu a ceea ce este are o arie destul de largă de ros-
* pindire. O arie tot mai intens bombardată de bateriile s rcro-

1 nizate ale responsabilității.' Un flux puternic al e:/_ —
‘ gospodăresc vine s-o măture și s-o curețe radical. S-ovem 

evidența ritmului și extinderii sale. O evidență realistă s 
‘ simplă, servitoare a adevărului, ce și-ar refuza cers~ect\c
* propriei exagerări și eșuări în fenomenul birocratic. Un fe- 

L nomen pe care, in fapt, ar ținti să-l înăbușe.

Austriei, dr Walter Wodak. 
care se af’â în țara noastră la 
invitația Minister ului Afacerilor 
Exteme, a fo»: primi: vineri 
de Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe

Secretarul genera! al M.A.E. 
al Austriei a avut, tn zilele de 
2! și 8 septembrie a.c_ convor
biri cu Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Cu acest prilej, s-a efectuat 
un schimb de păreri In legă
tură cu evoluția relațiilor bila
terale precum și asupra unor 
aspecte ale situației internațio
nale actuale, îndeosebi cu pri
vire la conferința pentru secu
ritate și cooperare In Europa.

La primire și convorbiri au 
participat W Magrutsgh, minis
trul plenipotențiar, șeful Direc
ției Europa de Est și Orientul 
Apropiat din Ministerul Afa
cerilor Externe al Austriei, Ru
dolf Bogner, însărcinatul cu a- 
faceri a i. al Austriei la Bucu
rești, precum și funcționari su
periori din M.A.E. al Republi
cii Socialiste România.

ÎNAPOIEREA 

DELEGAȚIEI 

ECONOMICE 

CONDUSE DE 

TOVARĂȘUL 

MANEA MĂNESCU
Delegația economică condusă 

de tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Eco
nomic, care a făcut o vizită în 
Belgia și Luxemburg Ia invita
ția guvernelor acestor țări, s-a 
înapoiat, vineri după-amiază, în 
Caoitală.

Din delegație au făcut parte 
*3varâșii Mihail Florescu, mi
nistru! industriei chimice, Va
sile Voloșeniuc, președintele 
Consiliului de administrație al 
Băncii române de comerț exte
rior, Cornel Mihulecea, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și Constan
tin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
oe.ni, delegația a fost salutată 
te tovarășii Emil Drăgănescu, 
icepreședinte al Consiliului de 

Miniștri, Florian Dănălache, 
ministrul transporturilor și tele-r 
.omunicațiilor, Nicolae Ecobes- 
. u, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alți conducă
tori de instituții centrale. A fost 
de față Lionel de Mey, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Belgiei la București.

GRĂDINARI: Cind acordul global
e aplicat după interesele unora... au cules o 

frumusețe de legume și 
ajung să vindă vrejuri!

Dar iată-ne și la coopera
tiva agricolă din Grădinari. 
De aici nici măcar un gram 
de roșii și ardei n-a fost li
vrat prin C.PV.L.F. Moti
vul : calitatea inferioară a 
producției. Intrăm în amă
nuntul lucrurilor. Contrar 
legilor în vigoare, la această 
unitate ardeiul si roșiile s-au 
lucrat în acord, prin înțele
gerea cu tovarășii din con
ducerea C.A.P., cooperatorii 
luînd 40 la sută din produc
ție — dar ceea ce era de ca
litate extra. Și, în timp ce 
membrii cooperatori comer
cializează produsele respec
tive la prețuri frumușele, 
restul producției nu poate fi 
valorificată decit prin indus
trializare la fabrica de con
serve. Pierderea pentru uni
tate este astfel cam de sută 
la sută.

Bariere artificiale în calea 
legumelor... Aceasta ar fi ex
presia care sintetizează cel 
mai expct cauzele „obiective 
ce explică lipsa unor sorti
mente de pe piață. Deși una
nim apreciată ca lucrarea cea 
mai stringentă din cîte se 
execută acum în agricultură, 
recoltatul legumelor jiu se 
bucură de aceeași atenție din 
partea consiliilor de condu
cere. Invacîndu-se ploaia și 
noroiul, oamenii nu sînt în
drumați către grădinile de 
legume ci înspre lanurile de 
porumb. Iar elevii școlilor nu 
sînt antrenați in activitatea 
din legumicultura unde ar 
putea obține randament 
maxim, ci în cu totul alte 
părți. Și, fiecare zi întîrziată 
Ia recoltări înseamnă pier
deri însemnate ’ Așteptarea 
zilelor frumoase pune în pe
ricol toată recolta de legu
me care se află acum în 
cîmp — la nivelul județului 
Ilfov fiind vorba cam de zece 
mii de tone Numai roșiile 
aflate în cimp însumează 
circa 3—4 mii de tone iar 
castraveciorii peste 1500 tone.

Un apendice pentru 
Direcția agricolă

Oare inginerul-șef Ion Că
lărași, tovarășul de chef al 
președintelui C.A.P. Florești 
n-are nici o răspundere pen
tru acest vagon de vinete 
care nu va mai ajunge ni
ciodată la piață, spre pagu
ba cooperativei și a noas
tră, a tuturor ?

Gospodari 
preocupați 
de soarta 

recoltei
— DE CE ȘOMEAZĂ VÎNZĂTORUL 

APROZARULUI DIN PIAȚA DECEBAL ?
— PENTRU CĂ I.P.V.LF. SE PREGĂTEȘTE 

DE ZIUA RECOLTEI!!
Din piețe lipsesc produsele 

legumicole și din alte cauze. 
Transportul se face cu multă 
întîrziere, iar oficiile de apro
vizionare ale Capitalei In loc 
să fie un regulator în distribu
irea mărfii, de multe ori se 
transformă într-o frînă. Pen
tru că autocamioanele venite 
din țară sînt îndrum^e să facă 
direct aprovizionarea unităților 
de desfacere, lăsînd într-un loc 
10—12 lădițe de ardei sau ro
șii, două sau trei sute kilogra
me de varză sau cartofi, iar a- 
poi, plecînd în căutarea altora 
unde descarcă tot atîtea legu
me, sînt întîrziate în mod cu 
totul nejustificat. Produsele se 
mai strică în cîmp, pen
tru că lipsesc mijloacele de 
transport. Tn raza Centrului 
Bolintinul din Vale, de pildă, 
numai săptămîna aceasta tim
pul staționat de autocamioane 
în Capitală echivalează cu 
sarcina transportată de 10 mij
loace de transport de capaci
tate medie. Apoi, în mod cu 
totul nejustificat, o parte din
tre produsele aduse de la uni
tăți sînt păstrate în stocuri în 
vederea „bunei aprovizionări 
de la Ziua recoltei11. Așa se 
petrec lucrurile cu fasolea us
cată — 50 de tone aflată în de
pozitul oficiului 4 al I.P.V.L.F., 
cu castraveciorii — circa o su

tă de tone aflați în illoxurile 
Capitalei, cu vinetele, cu cea
pa. Măsuri adoptate din como
ditate de către I.P.VX.F. Bucu
rești (director C. Manea, a că
rui semnătură se află pe foar
te multe circulare ajunse la 
unități prin care „aduce la cu

noștință că pînă la noi dispo
ziții nu se vor mai livra...**) 
care conduc la perturbări în a- 
provizionarea oamenilor muncii 
cu produse legumicole în zilele 
maximului efort (în gospodării) 
pentru conservare. Deși cîm- 

puL le oferă din belșug.

Fără îndoială, piețele trebuiesc aprovizionate, iar rodul cim- 
pului - obținut cu prețul unor eforturi deosebite depuse de-a 
lungul unui an — se cere superior valorificat. Succesul poate fi 
obținut cu o singură condiție : toate forțele sâ fie concentrate 
la strinsul recoltelor de ardei, castraveciori, de roșii, de fasole 
verde și de varză. Și, îndeosebi pentru elevi, pentru toți tinerii 
din sate, grădinile legumicole trebuie sâ devină in aceste zile 
șantiere de lucru. Iar organelor specializate in comercializarea 
legumelor li se cere sâ-și coreleze activitatea cu eforturile depuse 
de către legumicultori. *

GH. FECIOR U

(Urmare din pag. I)
de la Liceul din comuna Tudor 
Vladimirescu, ziua de muncă 
a început aici mai tîrziu, la ora 
10, dar cei 150 de elevi au și 
umplut cîteva remorci cu stru
guri.

— Deși am început mai tîr
ziu, ne vom îndeplini și astăzi 
normele, ne spune profesorul 
Toma Badiu. Elevii s-au obiș
nuit repede, așa încît acum nu 
mai rămîne nici unul sub nor
mă. S-a pornit o adevărată în
trecere între ei, toți lucrează 
cu multă tragere de inimă și 
credem că în aceste condiții 
ne vom îndeplini cum trebuie 
datoria.

E un timp frumos, cu un soa
re strălucitor dar sîntem ne- 
voiți sâ constatăm că pe aceste 
întinderi de vie ale fermei nr. 
12 lucrează totuși foarte puțini, 
doar cei 150 de elevi și 30 de 
muncitori zilieri. De ce ? Aici 
fiecare minut, fiecare ceas iro
sit duce la diminuarea produc
ției.

— Nu știam câ se poate lu
cra astăzi, ne spune, între timp, 
tînărul Ton Cojocaru, inginerul 
șef al fermei nr. 12. Și de a- 
ceea nu am trimis mașinile 
după muncitorii zilieri. în mod 
normal lucrăm cu 100 de mun-, 
citori zilieri dar azi avem nu
mai 30.

E cam nevinovată această 
motivare. Mai ales cînd vine 
din partea unui inginer șef. 
Dacă se scula la ora 5 dimi
neața își dădea seama că pe la 
ora 9—10 se poate intra în vie. 
Și ar fi dat dispoziție sâ fie 
trimise mașinile după munci
tori și s-ar fi lucrat altfel în 
această zi de 19 septembrie la 
I.A.S. Ivești, ferma nr. 12. Cum 
nu s-a întîmplat așa, tot ploaia 
e de vină...

Iată deci aspecte total dife
rite în 3 unități agricole dife
rite, dar în aceeași zi, în con
diții foarte asemănătoare. Pe 
traseul nostru am întîlnit fap
te grăitoare, demne de sem
nalat. Oameni care își organi
zează bine munca, dar și oa
meni care nu știu dimineața ce 
trebuie să facă la prînz. Ne-am 
bucurat că elevii își fac pe de
plin datoria, că munca lor. da
torită eforturilor depuse de 
Comitetul județean Galați al 
U.T.C. e bine organizată dar am 
constatat și multe neajunsuri, 
maj ales din partea unor cadre 
de conducere din I.A.S.-uri, 
care, fiind factorii cei mai in
teresați totuși nu prea se zbat 
să cîștige lupta cu timpul.

MblutfL.de
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Așadar, ne aflam în pragul unor noi adunan 
de dare de seamă și alegeri. Se apropie, deci, 
momentul cînd organizațiile U.T.C. vor încheia 
încă o etapa de munca și, așa cum se obiș
nuiește în asemenea ocazii, vor trebui să tragă 
linie,* socotind plusurile și minusurile înregistrate 
in activitatea susținută de la trecutele adunări 
incoace. Bineînțeles, uteciștii vor judeca felul in 
care și-au făcut datoria reprezentanții lor și, pe 
baza concluziilor desprinse, vor prelungi manda
tul încrederii lor tinerilor aflați acum in fruntea 
organizațiilor, ori, dimpotrivă, il vor oferi altora. 
Organizarea eficientă a ținerii adunărilor, ca și 
asigurarea că desfășurarea lor propriu-zisă se 
va constitui, prin contribuția activă a tuturor, în- 
tr-o analiză exigentă, responsabilă și combativă 
asupra a ceea ce s-a realizat sau nu, presupune, 
firește, o atentă și minuțioasă pregătire prea
labilă. Cu atît mai mult cu cit unul din obiecti
vele majore ale elaborării și prezentării dărilor 
de seamă, ale alegerii noilor organe de condu
cere în organizațiile U.T.C. constă in necesitatea 
de a deschide o perspectivă de viitor mai pro
pice îndeplinirii sarcinilor ce revin colectivelor de 
uteciști pe linia educării membrilor lor in spiritul 
idealului comunist de muncă și viață. Perioada 
pe care o traversăm este tocmai aceea in care 
trebuie să se facă, de către fiecare colectiv, 
pregătirile corespunzătoare unei bune desfășu
rări a adunărilor. Cum își propun organizațiile 
U.T.C. să răspundă comandamentelor amintite, 
în ce măsură atmosfera care trebuie să carac
terizeze adunările de dare de seamă și alegeri 
își face, deja, simțită prezența in rindurile tine
rilor, am intenționat să consemnăm in ancheta 
de față.

Activitatea 
organizațiilor U. T, C. 

sub semnul 
unui apropiat 
eveniment

ADUNAREA DE ALEGERI
Cu ce bilanț vă veți prezenta

la „ora

Pagină realizată de

TRAIAN GlNJU

Foto : AL. PRUNDEANU

Primii noștri interlocutori au 
fost membrii organizației 
U.T.C. nr. 4 din secția sculerie- 
strungărie-montaj a Uzinei me
talurgice din Bacău sau, cum 
sînt mai bine cunoscuți, uteciș
tii de la „atelierul tineretului*. 
Specificul situației a făcut ca 
pînă la urmă firul discuției 
purtate aici să-1 formeze bilan
țul activității, bilanț care, fără 
îndoială, va fi amplu evocat în 
apropiata adunare de dare de 
seamă și alegeri. A privi din 
acest unghi întîmpinarea eve
nimentului pare un lucrw cu 
atît mai firesc pentru tinerii 
din acest compartiment al uzi
nei, dacă ținem seama că organi
zația lor s-a constituit abia anu’ 
trecut, o dată cu secția unde 
muncesc astăzi.. De ac.eea,. via
ța organizației este inseparabi
lă de cea-a secției, fiecare re
zultat obținut în activitatea 
uteciștilor găsjndu-și un cores
pondent în primele succese în
scrise pe fișa de funcționare a 
secției. Și-pentru că, într-ade-

văr, existența organizației se 
măsoară mai pregnant ca ori
unde prin roadele acțiunilor 
întreprinse, ne-am oprit îm
preună cu cîțiva dintre mem
brii săi asupra acestui capitol, 
căutînd sâ-i descifrăm conținu
tul. să conturăm retrospectiva 
unei activități de un an de zi
le. Deci, cu ce bilanț vă pre
zentați în adunarea de dare de 
seamă și alegeri ? De drept, 
mai întîi i-am solicitat părerea 
lui Vasiliu ’ 
U.T.C.

„Cînd s-a 
zația ne-am 
acțiune în care era menționat 
ce vroiam să facem pentru a- 
nul care avea să urmeze. De
oarece în secție erau reparti
zați mulți tineri și se ceruse 
tuturor lucrătorilor sa depună 
toată stăruința ca lucrurile să 
meargă bine chiar de la înce
put, ne-am luat angajamentul 
să organizăm un „atelier al ti
neretului- cu întreaga organi
zație. Concret, înseamnă că 
noi ne îngrijim de curățenia 
locurilor de muncă și a mași-

Nicolae, secretarul

constituit organi- 
fâcut un plan de

nilor, că ne ajutăm între noi, 
tinerii, deoarece mulți de abia 
se inițiază în tainele meseriei, 
că economisim scule etc. Pu
țină vreme după prima aduna
re a organizației atelierul e- 
xista deja*.

Am văzut atelierul într-o zi 
oarecare, obișnuită, strălucind 
de curățenie, cu mașinile lus
truite de parcă atunci ar fi fost 
scoase de pe linia de fabricație. 
Pereții erau împodobiți cu lo
zinci și grafice, amintind în fie
care clipă de angajamentele 
colectivului, de acțiunile pe 
care le întreprinde. Atrăgîn- 
du-mi atenția asupra unei pan
carte, Costică Bunduc, unul 
dintre tineri, a reluat firul în
trerupt al dialogului început cu 
secretarul U.T.C.:

— Acolo stă scris că fiecare 
tînăr trebuie să lucreze o zi pe 
lună din sculele pe care singur 
le-a economisit. Este o treabă 
foarte bună, foarte utilă. Din 
păcate, la adunare vom fi ne- 
voiți să recunoaștem că— nu 
ne-am ținut în întregime cu
vîntul. Din cei 59 de uteciști, 5

Nicolae Vasiliu : ..Imediat după 
alegerile de anul trecut am con
stituit atelierul tineretului. La vii
toarele alegeri vom raporta cum 
a muncit el“.

Vacile Chitoșcă : „Anul acesta, 
cei mai mulți dintre noi și-au în
deplinit angajamentele. La anul 
trebuie să dovedim că lucrul aces
ta îl pot face toți“.

ucenicii 
de mare 
recondițio- 
refolosirea 
efectuarea 
de muncă I

au depășit cotele stabilite pen
tru consumul de scule. Ei sînt 
puțini față de numărul celor 
care au respectat ceea ce sta
bilisem inițial, dar se cheamă 
că tot n-a fost îndeplinit anga
jamentul. Doar era vorba de 
toți uteciștii, fără excepție.

Nu era singurul tînăr pe care 
l-am întîlnit și care a adoptat 
o atitudine la fel de exigentă. 
Arătîndu-mi-se un alt panou 
pe care, cu litere frumos cali
grafiate, stătea scris că în 1972 
organizația a hotărît să nu aibă 
nici un absent nemotivat, Va- 
sile Chitoșcă îmi spunea :

— Cam la fel stau lucrurile 
și în privința acestui angaja
ment. Cu tot ce am întreprins 
pentru a nu permite încălcarea

Iui, sînt 2 uteciști care au fă
cut-o pînă la urmă. Cînd am 
auzit de întîmplare, n-am știut 
ce să fac de ciudă. Din vina lor 
sîntem obligați ca la aduțiare 
să lungim și cu asta rubrica 
neîndeplinirilor.

Sînt însă, în registrul orga
nizației și acțiuni în totalitate 
duse la bun sfîrșit, față de care 
nimeni, nici tinerii înșiși, nu-și 
pot reproșa nimic, nici sub 
aspectul participării integrale a 
uteciștilor, nici sub cel al cali
tății și eficienței lor. In această 
categorie intră „zilele întreți
nerii utilajelor", inițierea sub 
egida organizației și cu con
cursul celor mai buni meseriași 
din rîndul tinerilor, a „strun- 
gurilor-școală" pentru însușirea

profesiunii de către 
din secție, acțiunea 
randament privind 
narea cuțitelor și 
suporților acestora, 
citorva mii de ore
patriotică. Și ca să fim pînă la 
capăt fideli felului în care ti
nerii își apreciază propria acti
vitate am reținut și punctul de 
vedere al lui Popa Ionică.

„Nimic de zis, de la consti
tuirea organizației am făcut u- 
nele lucruri, dar tot ne-au scă
pat altele. Ne-au lipsit 
multe acțiuni educative, 
am avut cîteva întîlniri cu ac
tiviști de partid. E prea puțin, 
însă, față de ceea ce voiam 
noi. Trebuie ca pînă la aduna
rea de dare de seamă și ale
geri, dar, cu deosebire, după 
ea să ne apucăm serios de 
treabă, să umplem acest gol din 
viața colectivului*.

Cunoscînd exigența cu ade
vărat demnă de admirat cu 
care uteciștii din „atelierul ti
neretului* își demonstrează ca
litatea de membri ai unei or
ganizații revoluționare, sîntem 
siguri că în scurt timp vor rea
liza ceea ce și-au propus. Nu 
doar în privința remedierii lip
surilor, dar și a ca’ității unor 
acțiuni care îi nemulțumesc așa 
cum s-au înfăptuit. De altfel, 
nu este întîmplător faptul că, 
după cum ne spuneau, la adu
nare vor cere ca actualele an
gajamente să rămînă si pe mai 
departe valabile, astfel îneît să 
existe posibilitatea de a le în
deplini în noua etapă de acti
vitate fără nici un rabat.

mai 
deși
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SECRETARUL U.T.C.

Cum se cîștigă
încrederea

colectivului
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și vocea noastră. Co
nveni și pe urmă să

,în adunare trebuie să se audă 
ce părere

DRUMUL ACTIVITĂȚII VIITOARE
SE PREGĂTEȘTE ACUM!

„Noi am inițiat mai înainte 
niște „zile-record* în producție, i 
Nu știu de ce, dar s-a uitat de I 
ele. Cred că pînă la adunare am '
putea să mai realizăm cîteva ■
dintre acestea. Tot așa putem I 
declara ~ drept model adunarea ■

ILV Ulii 
ai voie 
mai pu

Ion Irimia : ..
mitetul trebuie să vadă din vreme 
facă hîrtiile*.

Pentru membrii organizației 
U.T.C. din secția tîmplărie a 
întreprinderii de industrie loca
lă din Adjud, județul Vrancea, 
cel mai adecvat subiect îl for
mează modul în care pregătesc 
apropierea evenimentului. Nu 
pentru alt motiv decît acela că 
atunci cînd ne-am declinat in
tenția de a-i solicita la un 
dialog pe marginea întâmpină
rii adunării de alegeri mi s-a 
răspuns cu umeri ridicați, cu 
vădita surpriză pe care o ma-, 
nifești atunci cînd ești pus în

lucru nelalocul lui.fața unui ____
In sfîrșit, după un răstimp de 

tăcere destul de îndelungat, se
cretarul organizației, Ion Roșu, 
a încercat timid să ne spună 
totuși ceva, dar nu despre ce se 
face, ci despre ce ar bănui că 
trebuie să se facă în acest sens.

„Cred că, cu cîteva zile 
înainte de adunare, o să ne 
strîngem noi, cei din comitet, și 
vom întocmi darea de seamă. 
Normal că n-o să uităm de con
vocator, să-1 semneze toți ca să 
se știe de adunare*.

decla- 
__  _________ ____ Acum 
iată-le pe cele rostite de Ma- 
ricica Druță, locțiitoarea sa :

„Sînt de acord cu ce a spus 
secretarul. O sâ ne îngrijim ca 
data adunării să fie stabilită 
din vreme, ca să fim siguri că 
n-o să lipsească nimeni. O să 
pregătim și raportul și discuți
ile care aii să urmeze după ce o 
să-1 prezentăm*.

Ce se desprinde din modul în 
care privesc reprezentanții or
ganizației pregătirea ținerii 
adunării de dare de seamă și 
alegeri ? în' primul rînd că, cel 
puțin în ce&t ce ii privește, a- 
dunarea este un moment încă 
îndepărtat, iar totul . este lăsat 
pentru ultimele zile dinaintea ei. 
Apoi, în concepția lor, lucrurile 
se rezumă la un efort adminis
trativ, precum semnarea convo
catorului, stabilirea datei etc. 
Așadar, potrivit lor. pregătirea 
adunării este un apanaj doar al 
comitetului U.T.C., iar restul

Aceste cuvinte ni le-a 
rat secretarul U.T.C.

deorganizației nu are altceva 
făcut decît să aștepte sosirea 
momentului. După cum se vede 
ne-a fost dat să întîlnim la 
membrii comitetului U.T.C. ma
nifestarea unei mentalități de la 
un capăt la altul greșită. Dar nu 
a fost cazul să le demonstrăm 
noi eroarea pe care o înfăptu
iesc. Au făcut aceasta uteciștii 
înșiși pe care i-am cunoscut în 
secția tîmplărie și cărora le-am 
adus la cunoștință părerile ce
lor doi conducători ai lor. Iată-1 
pe Ion Irimia :

..Ar fi bine ca secretarul 
U.T.C. și ceilalți din comitet să 
renunțe la ideea de a face sin
guri darea de seamă. Oricum, 
înainte de a se apuca de treaba 
asta, să ne întrebe și pe noi ce 
credem despre activitate, despre 
ce au făcut ei în calitatea pe 
care o au. In adunare să se 
audă vocea și voința noastră, nu 
numai a lor. Să vadă din vreme 
ce părere au tinerii și pe urmă 
să facă hîrtiile. Altfel, o să ne

trezim în adunare că nu știm 
despre ce e vorba și o să ne 
îndemnăm unul pe ’altul care 
să ia cuvîntul. Nu de alta, dar 
s-a mai întîmplat așa ceva*.

Pavel Moraru ne-a vorbit pe 
același ton de reproș Ia adresa 
comitetului U.T.C., dar despre 
o altă problemă :

„Tn programul de activități stă 
scris că trebuia să se organizeze 
seri culturale, că fiecare tre
buia să aibă o sarcină persona
lă. Pînă acum nu s-a ales ni
mic din aceste angajamente. 
Ar fi momentul ca măcar în 
ceasul al doisprezecelea să 
prindă viață. Mare lucru nu 
știu dacă se mai poate face pî
nă la adunare, dar ceva tot e 
posibil. In felul acesta am pu
tea ca după alegeri să le du
cem mai departe, să le dez
voltăm și cred că ar trebui să 
ne gîndim de pe acum la asta".

La fel s-a pronunțat și Nicolae 
Colătău •.

generală pe care o mai avem*.
Nu este greu de observat că 

din optica sub care privesc ute
ciștii pregătirea adunării lipseș
te cu desăvîrșire orice încercare 
de a t .. ______ ___ .
îndatorire ce revine doar comi
tetului U.T.C., dimpotrivă, r'n 
este înțeleasă ca un <’ 
tuturor tinerilor. Și nu nu^ai 
atît. Pentru ei apropierea eveni
mentului nu înseamnă deloc 
numai acte administrative de 
genul stabilirii datei și a convo
catorului, ci activitate efectivă 
în scopul de a î ill__
activității, de a-i imprima încă 
de acum direcțiile pe care să 
pornească în viitor. în ceea ce 
ne privește, nu putem decît să 
fim de acord cu ei. Ne rămîne 
doar să adăugăm că în fața pă
rerilor îndreptățite ale tinerilor, 
care se identifică integral cu în
țelegerea justă a modului în 
care se cere pregătită adunarea 
de alegeri, comitetul U.T.C 
trebuie să renunțe la poziția pe 
care s-a postat.

desăvîrșire orice încercare I t 
transforma aceasta într-o I ii 
>rire ce revine doar corni- " c 

trivă, ea . 
drept al I 
u numai I

Gheorghe Paraschiv este un 
nume des rostit. Aparține unui 
tînăr maistru de la Șantierul 
naval din Oltenița, și l-am 
auzit pentru întîia oară la co
mitetul orășenesc U.T.C. Mai 
apoi l-am reauzit pronunțat de 
directorul șantierului, de secre
tarul comitetului U.T.C. dc aici, 
și încă de mulți alți tineri. De 
fapt, așa am început să-1 cu
nosc pe maistrul lăcătușilor de 
la Șantierul naval. Iar atunci 
cînd l-am întîlnit întrebarea s-a 
formulat firesc :

— Gheorghe Paraschiv, sînt
I numeroși oameni în șantier care 

vă știu numele. Nu-i puțin lu
cru ' dacă te gîndești că dimi
neața pe porțile lui intră mii 

| de oameni. Cum se întîmplă 
asta, de ce ?

— Vedeți, eu lucrez în atelie
rul lăcătușerie. E un loc de 
muncă foarte important, unde 
se realizează 
toare pentru 
producției. Aș zice că face par
te din acea categorie unde nu 

! să fii mediocru, cu atît 
----- puțin slab. Sînt secretarul 
celor 170 de uteciști de la lăcă
tușerie și împreună ne strădu
im să nu fim mai prejos decît 
se pretinde de la noi. Socot că 
dacă se vorbește despre mine, 
înseamnă că se vorbește despre 
noi, toți. Că altfel nu se poate. 
Tot ce fac eu, cu băieții de la 
mine din atelier fac, nu sin
gur. Și, dacă e așa cum spun 
acum, este sigur că ne cunosc

I

operații hotărî- 
bunul mers al

ctivitate efectivă i faptele și că le sînt pe plac, 
îmbogăți bilanțul I _ Cum vine asta ?
a-1 imnrimn înră ■ . nx: ___ ,

Inie ne știu pe noi, . 
Numai în anul acesta 
de tineri s-an rins rn n

I
I

fiw ii veți acorda votul?
V-ați pus această întrebare ?
în organizația U.T.C. nr. 1.din 

mineral a întreprinderii 
Dîmbovița- din Capitală tema 

discuției ne-au propus-o chiar 
tinerii Mai bine-zis, au dorit 
singuri să ne înfățișeze ceea ce 
Hndesc ce vor spune la adu- 

alegeri despre — 

activat" In run teîcoleeW. 
Hpcsnre cum vor să tie cei P 
care în curînd îi vor aleȘe 
purtători de cuvmt. Sa reținerm 
în prealabil, un nume . Ion Mei 
nicP El aparține actualului se 
cretar al organizației și a tos 
cu stăruință evocat m ceea 
ne-au arătat uteciștii.

„Multe se pot pune pe seama 
lui' Melnic, este de părere Emu 
Roată Dar dintre toate, întot
deauna mi-a displăcut 13

o fost un exemplu pentru 
ceilalți Seștie că chiulește 
adeseori de Ia' locul de munca, 
o dată a fost descoperit dor 
mind într-un colț al întreprin
derii. Este de o indolența cum 
rar mi-a fost dat să vad la ci
neva. Nu a făcut mai nimic. 
Bate apa în piuă și se bate cu 
pumnul în piept că este secre
tar. Face mult zgomot în jurul

lui, dar noi nu ne alegem cu 
nimic*.

Aceasta este o primă tușa la 
portretul lui Ion Melnic. Acum 
să consemnăm o alta la fel de 
lipsită de echivoc. Autorul ei 
este Ion Hinoveanu.

„Nu știu cum se face, dar cu 
toate că a avut destule abateri, 
secretarul nostru U.T.C. nu a 
fost vreodată sancționat, cum se 
întîmplă cu alți tineri găsiți 
vinovați. Printre noi se crede că 
el se folosește de funcția pe 
care i-am dat-o ca să-și aco
pere lipsurile personale. Apoi, 
ne-am dat seama că nu suportă 
critica și l-am criticat nu o dată. 
Pe pielea mea am văzut că nu 
se mulțumește doar cu atît, 
merge pînă acolo îneît se răzbu
nă. L-am criticat cîndva și apoi 
m-a sancționat pentru o vină 
care nu era a mea. Mi-a spus-o 
de la obraz că d-aia a făcut-o, 
ca să mă învăț minte să-mi țin 
gura*.

Petre Doicu și-a spus părerea 
despre comportamentul secreta
rului U.T.C., amintindu-și cțe o 
situație' în care el însuși s-a 
aflat angajat:

„Am sugerat, alături de alți

tinerî, să facem un schimb de 
experiență. Ion Melnic a luat 
notă, dar mai apoi ideea s-a dat 
uitării. I-am reamintit-o. Ne-a 
apostrofat să ne vedem de trea
bă că știe el ce face. Au mai 
fost cazuri cînd ne-a nesocotit. 
Și atunci cînd i s-a cerut să se 
ocupe de organizarea unor în
tîlniri cu diverși tovarăși care să 
ne vorbească despre unele pro
bleme educative. Noi am spus, 
noi am auzit“.

Nu că ne-am fi îndoit vreo 
clipă de autenticitatea faptelor, 
dar pentru a lua cunoștință și 
de alte păreri, ne-am adresat și 
altor tineri. Toți, fără excepție, 
au subliniat aceleași lucruri. 
Desigur, nu puteam pleca din 
secție fără a-1 cunoaște pe cel 
care timp de un an de zile nu a 
făcut decît să colecteze păreri 
negative despre sine. Doream, 
de asemenea, să știu cum își ex
plică el însuși situația în care 
se află. Ion Melnic mi-a răspuns 
sigur de sine, cu o voce ce nu 
admite obiecții și pe care, pro
babil, o folosește și atunci cînd 
le vorbește membrilor organi
zației :

„Nu sînt eu vinovat, cei din 
organizație poartă răspunderea.

M-au lăsat să fac totul de unul 
singur, nu mi-au dat o mînă 
de ajutor*.

— Dar că chiulești, că te folo
sești de funcția de secretar în 
scopuri personale, că desconsi
deri voința celor ce te-au ales, 
că ai ajuns să te răzbuni pentru 
că ești criticat pe bună dreptate, 
astea se explică tot prin faptul 
că ai lucrat de unul singur ?

Aici s-a oprit schimbul de 
cuvinte cu Ion Melnic. Tăcerea 
lui era o confirmare că încer
carea de a-și arunca propriile 
lacune în spatele organizației 
eșuase, că ele îi aparțin, în pri
mul rînd, lui însuși. Vinovat 
este el și nu colectivul.

De fapt, vorbindu-ne despre 
secretarul organizației, tinerii 
din secția mineral ne-au pre
zentat una din modalitățile în 
rare ei se pregătesc pentru adu
narea de alegeri. Și anume, a- 
ceea că se gîndesc cu seriozitate 
la cei pe care îi vor așeza acum 
în fruntea lor. Pentru ei este o 
problemă foarte stringentă, în- 
trucît știu foarte bine că la 
adunarea precedentă alegerea 
nu a fost cea mai potrivită. Așa 
cum analizează astăzi munca 
biroului U.T.C., dovedesc că nu

Acum, cînd cei care l-au ales îl întreabă cum i-a 
Ion Melnic caută justificări, pentru că argumente nu are.

vor să repete eroarea, că în- 
tr-adevăr sînt ferm hotărîți să 
încredințeze mandatul unor_ ti
neri care să merite cu adevărat 
cinstea și, în special, să și-o 
exercite în folosul organizației. 
Este o primă condiție pentru ca 
interesele, preferințele pe care 
le au să se materializeze, în 
viitor, mai ales că pînă în pre
zent multe au rămas latente 
sub aspectul transpunerii în 
practică. Tocmai de aceea, actul 
alegerii noului organ de con
ducere trebuie să facă dovada 
maturității și responsabilității 
lucide, în baza cărora opinia 
colectivă să-și spună cuvîntul. 
Din aceste motive el trebuie 
pregătit din vreme. Exact ceea 
ce au început să facă uteciștii 
din secția mineral a întreprin
derii „Dîmbovița* din Capitală.

I
I

I

— Pai, cei de la serviciul teh- 
lăcătușii. 

--------- — -----  ------ a vreo 20 
de tineri s-au dus cu propuneri 
de raționalizare a unor opera
ții tehnologice. Au fost accep
tate, s-au realizat dispozitive 
care reduc mult efortul fizic al 
lucrătorului dar și consumul de 
material necesar. La acest ul
tim aspect s-a calculat o redu
cere de aproape 10 procente.

Pe urmă, ne îngrijim să fim 
mai pregătiți în meserie. între- 
bați-i, de exemplu, pe cei de la 
biblioteca tehnică a șantierului. 
Au acolo vreo 100 de fișe pline 
cu titluri de cărți înscrise pe nu
mele uteciștilor din lăcătușerie. 
Și să știți că nu-i de joacă, ce 
se ia de la bibliotecă se citește, 
eu îl întreb pe fiecare cum stă 
treaba. La fel, am hotărî t în or
ganizație ca . săptămînal să ne 
verificăm cunoștințele profe-

Isionale, să vedem ce știm, ce 
mai avem de învățat. Pentru
asta dăm extemporale tehnice 
cu întregul colectiv pe care pu
nem note. Să cunoască fiecare 
tînăr și organizația cum ne a- 
flăm cu pregătirea. Unde gă
sim slăbiciuni luăm repede mă
suri de îndreptare. Ne ajută și 
tovarășii mai vîrstnici din ate
lier, ne sfătuiesc cum să facem 

1 să fie bine. Dau roade 
acțiunile pe care le facem pen
tru îmbunătățirea pregătirii. 
V-am spus de raționalizări. A- 
cum aflați că sînt în secție 4 

| brigăzi conduse de tineri, deși

Ilier, ne 
ca totul 
acțiunile

ca adunările deEste cert că dacă vrem 
dare de seamă și alegeri să marcheze în fi* 
ecare organizație începutul unui alt pas 
înainte pe calea perfecționării activității, a- 
tunci se impune ca evenimentul să fie di
nainte pregătit. Căci, așa cum aminteam in 
primele rinduri ale anchetei, nu este impor
tantă numai desfășurarea lor efectivă, ci și 
ritmul mai intens pe care îl vor imprima vie
ții colectivelor de uteciști. Nici așteptarea 
pasivă, nici pregătirile făcute in pripă nu pot 
să ne ducă singure la îndeplinirea speran
țelor pe care ni le punem în apropiatele 
adunări. De aceea, adevăratul mod in care 
putem dovedi că înțelegem rolul care li se 
acordă, că sîntem hotărîți să fructificăm în-

membrii lor nu sînt numai ti
neri, ci și mai în vîrstă. Dar 
pentru_ că s-au dovedit-buni 
i-au pus să conducă brigăzile.

La comitetul orășenesc cred 
că ne știu de cînd cu șantierul 
de desecări deschis în comuna 
Mitreni. Am fost acolo cu toa
tă organizația la lucrări. Au 
apreciat cum am muncit, că 
ne-au mai chemat și altă dată 
și ne-am dus. Dacă or trimite 
să ne cheme iar la o treabă, 
venim din nou, nu ne dăm de-o 
parte, că așa ne-am obișnuit.

Acestea sînt faptele. Poate ar 
fi mai exact spus, cîteva dintre 
acelea pe care ultimul an le-a 
înregistrat în activitatea orga
nizației din atelierul lăcătușe- 
rie. Totuși, ce semnificații âu, 
în ceea ce îl privește pe Ghe- 
orghe Paraschiv ? Această ulti
mă întrebare nu i-am mai a- 
dresat-o lui. Mai mult ca si
gur ca dacă am fi încercat s-o 
facem, cu modestia-i recunos
cută, ne-ar fi rugat să cerem 
răspunsul la cei care îl încon
joară, la tovarășii de muncă și 
organizație. Am și făcut-o, so- 
licitîndu-i la aceasta pe cîțiva 
membri ai colectivului repre
zentat de el. Deși mai mulți la 
număr, răspunsul a fost' unul, 
lapidar și explicit:

„Secretarul nostru este un om 
respectat. Dacă se vorbește des
pre el, este prețuit pentru mun
ca lui. Noi de aceea îi rostim 
numele*.

Gheorghe Paraschiv are drep
tate atunci cînd afirmă că, vor- 
bindu-se despre el, în realitate 
se vorbește despre organizația 
uteciștilor lăcătuși. La fel de 
bine se poate spune și invers. 
Dar nu are nici o importanță 
formula, ci adevărul pe care 
ea îl propune, și anume, că un 
singur tînăr a reușit să se iden
tifice cu munca și viața a 170 
de alți tineri al căror conducă
tor este. Pînă la urmă am con
vingerea că acesta este motivul 
pentru care numele lui Gheor
ghe Paraschiv se aude atît de 
des în halele șantierului naval. 
Și tot acesta este motivul care 
îi determină pe uteciștii din a- 
telierul lăcătușerie că la apro
piata adunare de dare de seamă 
și alegeri să dorească a-1 re
confirma în fruntea lor pe ac
tualul secretar U.T.C.

I
I

I
II
I
I
I

I
I
I
I
I
I

1

trutotul posibilitățile de îmbunătățire pe care C 
le oferă, nu este altul decit organizarea \ 
în aceste zile a unei susținute activități. C 
Adunarea de alegeri se pregătește și se in- C 
timpină, în primul rînd, prin acțiuni concro- $ 
te. Dar și meditînd adine, cu toții, la ceea ) 
ce am făcut sau nu, la ceea ce trebuie să S 
mai întreprindem în viitor pentru a ne achi- S 
ta de sarcinile trasate, la cei pe care îi vom $ 
alege să ne conducă pe mai departe. Nu $ 
depinde decit de noi, de fiecare colectiv, de S 
fiecare tine», ca lucrurile să se petreacă așa / 
cum le dorim, așa cum trebuie. Rămîne doar C 
să le privim cu răspundere, cu conștiința pe \ 
care o presupune calitatea de tînăr comu- S 
nist și să acționăm in consecință. /
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți 
„mașina timpului"?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

Nguyen Thi Binh
NGUYEN TIU 

BINH s-a născu! 
la Saigon in anul 
1927.

încă de pe băn
cile școlii, iar ulte
rior în facultate, 
ea se ridică în a- 
părarea drepturi
lor tineretului, lup- 
tind pentru >ibcr- 
tăfi democratice in 
diferite organiza
ții studențești. 
Membră începind 
din 1950 a Asocia
ției femeilor pro
gresiste. ea devi
ne una dintre con
ducătoarele mișcă
rii elevelor. «tu- 
denlelor și inteife- 
tualelor din Sai
gon.

Datorită activi
tății desfășurate 
împotriva inter
venției străine in 
Vietnam este ares
tată în perioada

anilor 1951-1954.
Eliberată după 

semnarea acordu
rilor de Ia Gene
va. Nguyen Thi 
Binh desfășoară cu 
curaj lupta împo
triva intervenției a- 
mericane. activind 
în cadrul mișcă
rii sud-vietname- 
ze pentru pace. 
Membră a Comi
tetului Central al 
Frontului Națio
nal de Eliberare 
din Vietnamul de 
Sud. ea a ocupat 
de asemenea func
ția de vicepreșe
dintă a Uniunii fe
meilor pentru eli
berarea Vietnamu
lui de sud și vice
președintă a Comi
tetului sud • viet
namez de solida
ritate cu poporul 
vietnamez.

Este ministru al 
afacerilor externe 
al G.R.P. al Re
publicii Vietnamu
lui de Sud și

șef al delegației 
G.R.P.V. la Con
ferința de la Pa
ris in problema 
vietnameză.

A deprinde 
spiritul militant 

de NGUYEN THI BINH
Este pentru a doua oară cînd slnt solicita

tă, în decursul a puțini ani, să răspund la o an
chetă internațională organizată de ziarul româ
nesc de tineret. Vă mulțumesc pentru invitație.

Problema pe care o ridicați de astă dată — 
cum stăpîniți „mașina timpului** — are o deo
sebită rezonanță în conștiința mea. Nu de alta, 
dar această chestiune a stăpînirii timpului de 
către om mi-o pun nu numai eu. ci milioane 
de oameni din peninsula indochineză care sint 
astăzi confruntați cu un război vitreg, pustii
tor și care aspiră spre un mîine pașnic.

Râspunzîndu-vă sînt tentată să vă prezint, 
crtiar și succint, modul In care am înțeles încă 
din anii copilăriei să-mi dedic toate forțele, in 
toate orele vieții, cauzei poporului, din care mă 
trag. De ce spun un asemenea lucru ? Deoare
ce situația noastră, a celor care trăim și lup
tăm în Vietnam ne obligă ca orice abordare 
a unui subiect să o facem în strînsă legătură 
cu sarcinile generale ale luptei poporului nos
tru pentru libertate, pentru independență na
țională.

Și noi , vietnamezii, am dorit să putem stă- 
pîni „mașina timpului1* în sensul cel mai deplin 
pe care-1 reclamă existența umană și anume 
într-un sens constructiv, pașnic. Situația isto
rică a țării ne-a obligat, insă, pe fiecare In par
te să ne pregătim încă din anii copilăriei și ai 
tinereții, în așa fel îneît oricîtâ năpastă ori 
vitregie s-ar abate asupra ființei noastre na
ționale, nici o clipă să nu disperăm, să ne că
lim veșnic în luptă.

Chiar din primii ani ai tinereții, din adoles
cență, m-am aflat în rîndurile oamenilor tineri 
care luptau și sperau că vor veni timpuri mai 
bune pentru țara noastră, cînd cu toți vom iz
buti ca după alungarea cotropitorilor și a slu
gilor lor să ne construim o viață înfloritoare. 
Iar acum, aceste timpuri, nu sînt departe... Am- 
înțeles încă de pe băncile liceului și ale facul
tății că ceasul istoriei nu va putea bate pen
tru noi dacă nu vom deprinde încă de la acea 
vîrstă ceea ce astăzi aș înclina să denumesc 
drept „sprint militant**. Este vorba de o stare 
de spirit provenită din adîncime, de convin
geri și idei care prețuiesc binele poporului mai 
presus de orice.

In această ordine de idei îmi amintesc cu e- 
moție de acțiunile desfășurate în cadrul a di
ferite organizații studențești care încă în urmă 
cu mai bine de două decenii luptau pentru li
bertăți democratice, pentru independență na
țională. Știam că doar îndîrjindu-ne împotriva 
ocupanților vom face să perpetueze sufletul viu 
al națiunii vietnameze. încă în acele zile ve
deam parcă aievea împlinirea zilelor noastre 
de luptă prin statornicirea în Vietnam a unor 
vremuri în care ne vom strădui să stâpînim 
timpul și pe care să-1 folosim exclusiv pen
tru a ne făuri o patrie care în ipoteza construc
tivă să ne ofere prin muncă și strădanii 
bogățiile și frumusețile sale milenare.

îmi aduc aminte de o seara cînd împreună cu 
mai multe membre ale conducerii mișcării cu
noscute sub 'numele de TRAN VAN ON în 
care activau eleve, studente și intelectuale, am 
discutat despre un subiect adiacent oarecum 
celui de față : cum anume ar fi trebuit să ne 
folosim mai bine timpul pentru a fi cit mai 
folositori Vietnamului liber. Remarc deci, că 
abordarea acestei teme o faceam nu pornind 
de la cerințele individuale înspre general, ci 
dinspre cerințele generale către fiecare dintre 
noi in parte. Este, dacă vreți, o abordare a pro
blemei stapînirii ..mașinii timpului**, care ține 
seama, evident, de situația noastră națională...

Atunci, în acel ceas, de seară, unele dintre 
noi am afirmat că ar trebui să deprindem 
mînuirea armelor ; altele — să învățăm sâ-i 
conducem pe oameni înspre luptă ; în sfîrșit, 
altele _ Să știm să sprijinim pe cei de lîngă 
noi aflați în luptă. Toate gîndurile noastre e- 
rau subsumate unei opțiuni-exigență provenite 
din necesitatea de a învinge dușmanul și care 
se numea LUPTA.

Anii care au trecut ne-au arătat fiecăruia 
dintre noi chipul pe care au înțeles să-1 dea 
clipelor si orelor trăite. Unii dintre noi, in 
ciuda condițiilor grele, au continuat să stu
dieze, alții au deprins meșteșugul armelor, du
pă cum unii se pregătesc asiduu, chiar în vre
me de război, pentru zilele de pace care vor 
veni indiscutabil. Toți sintem angajați în lupta 
căreia îi dedicăm minutele și orele noastre, zi
lele și nopțile noastre, capacitățile și viața 
noastră.

Tmi permit să vă relatez un episod de viață, 
din care se poate vedea ce înțeleg, personal, 
prin folosirea timpului :

In perioada anilor 1951-1954 am fost întem
nițată deoarece am participat la conducerea 
manifestațiilor organizate la 19 martie 1950 
împotriva intervenției străine în Vietnam. 
După cum se știe am fost eliberată abia după 
semnarea acordurilor de la Geneva.

Mi-am amintit de această perioadă nu în-

timplător. Se cunoaște că arareori un luptător 
are timp de meditație... Frontul de luptă nu are 
delimitare în sine. Fusesem smulsă din luptă 
și întemnițată. Trebuia oare sâ mă resemnez, 
să rămîn deoparte, să fac jocul dușmanului care 
gîndea că mă scosese din rinduri ?

Spre surprinderea paznicilor mei, la puțin 
timp după întemnițare am început sâ suDraso- 
licit diferite cărți de istorie, de geografie, de 
drept internațional. Unele cărți intrau în ce
lula mea clandestin Studiam, aprofundam is
toria poporului meu. înțelegeam sensurile mai 
adinei ale nedreptății pe care ne-o făcuseră 
ocupanții

Uneori se deschidea geamul din fața gratii
lor și-1 auzeam pe un paznic raportînd altcui
va I ,.E docilă, citește.. “ E docilă -w a>a în
țelegeau aceștia preocuparea mea de a-mi uti
liza timpul într-un mod activ, folositor cauzei 
căreia i-am închinat viața. Eu mă înarmam, 
mă pregăteam pentru lupta pe care aveam s-o 
dau după ce voi fi părăsit încăperea rece, vi
tregă. țârmurită de gratii —Dar eu sînt nu
mai un caz dintre multe.

Timpul este strunit de oameni în mod dife
rit, pornind de la considerente majore, supe
rioare. Pe meridianele noastre, tinerele femei 
sud-vietnaroeze. tocmai din dorința de a stâ- 
pîni „masir.a timpului* In favoarea țării, par
ticipă Ia lupta împotriva agresorilor americani, 
adueîndu-și o contribuție însemnată încă din 
primele zile. Ele participă atlt la lupta politi
că cit și la cea armată. Pe olanul luptei poli
tice, întreaga lume recunoaște valoarea și efi
ciența armatei noastre „cu cocuri*. Nu vorbesc 
la figurat 1 E«te cu adevărat o armată, forma
tă exclusiv din milioane de femei, bâtrine și 
tinere, fără arme, și care au drept sarcină lup
ta față în față cu armata americana $i a mario
netelor de la Saigon. E’.e au înființat ..Orga
nizația de luptă a tinerelor femei pentru apă
rarea vieții**, ..Organizația de luptă pentru apă
rarea copilului*. Organizația pentru apărarea 
copiilor orfani* Tinerele mame și surorile 
noastre sînt acelea care, cu mlinile goale, ne- 
avînd drept armă decît propria lor rațiune, a- 
gerimea minții și fermitatea, se avîntă, fie în 
fața unităților inamice pentru a le sili să dea 
înapoi, fie în fața carelor de luptă pentru a le 
opri să înainteze, fâcind astfel să eșueze opera
țiunile lor de „curățire*. Tot ele sînt acelea 
care cu miile sau zecile de mii asediază capi
talele districtelor sau ale provinciilor, postu
rile militare... în această lupta, cite tinere fe
mei au fost lovite, arestate, torturate de Ina
mic ! Dar represiunea și teroarea nu fac decît 
să le dubleze hotărîrea de luptă I

Și pe plan militar tinerele sud-vietnameze 
nu sînt cu nimic mai prejos bărbaților. Ele 
s-au înrolat în mod voțuntar în rîndurile for
țelor armatei de eliberare, mai ales în forțele 
de auto-apârare locale. Tinerele femei-par- 
tizani reprezintă jumătate din efectivul total 
al partizanilor ; ele luptă, de asemenea, în rîn
durile armatei regulate. Unele unități de arti
lerie sînt formate exclusiv din tinere ca de 
pildă femeile artileriști de la Long-an, Cai Lai 
îtc. Secția de tinere femei-partizani comandată 
de To Thi Nguyen a desfășurat peste 200 de 
lupte împotriva inamicului.

Aș vrea sâ subliniez că participarea tinere
lor sud-vietnameze la lupta sfîntă pentru sal
varea națională este multilaterală și foarte im
portantă. Ele nu numai că contribuie cu cinste 
la victoria poporului nostru, dar au dobîndit 
și stima și respectul bărbaților noștri.

Noi sîntem siguri de victoria noastră finală. 
Știm că alături de noi se află toate țările so
cialiste, toate popoarele iubitoare de pace și 
de dreptate din lume. De acest lucru mi-am 
putut da seama, cu propriii mei ochi. In cali
tate de ministru al afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. am făcut mai multe vizite 
în țările socialiste și în țări ale „lumii a treia*' 
care au relații diplomatice cu guvernul nostru. 
In luna septembrie 1970 am asîstat la Confe
rința la nivel înalt a țârilor nealiniate oe la 
Lusaka. Pe de altă parte, din inițiativa orga
nizațiilor democratice și a prietenilor luptei 
pentru libertatea Vietnamului am vizitat nu- 
neroase țări ca de pildă Marea Britanie, Bel
gia, Ttalia. Suedia etc în timpul acestor vizite 
am întllnit pretutindeni o înțelegere profundă 
si un sprijin călduros atît pentru lupta noastră 
cit și pentru poziția noastră în ceea ce pri
vește reglementarea pașnică a problemei viet
nameze. In cursul acestor vizite am putut, de 
asemenea, să îmi dau seama cît de mare, uni
versală si puternică este mișcarea mondială de 
sprijin si de solidaritate față de lupta poporu
lui nostru. Aceasta dovedește că omenirea 
muncitoare, progresistă, iubitoare de Dace și 
de dreptate — și în primele rînduri se află ti
neretul lumii —. este alături de noi.

Nutresc speranța ca rîndurile mele să inte
reseze tineretul român și să găsească un ecou 
în inima sa caldă, generoasă, dreaptă.

O FORMAȚIE 
RENUMITĂ : 

„Ansamblul 
de muzică și dansuri 

din India"
în perioada 22—30 septem

brie va susține un turneu în 
țara noastră „Ansamblul de 
muzică și dansuri din India**. 
Renumita formație va prezen
ta publicului nostru dansuri 
clasice indiene al căror libret 
este bazat pe texte vechi. Din
tre soliștii ansamblului se re
marcă Krishnavrni Laksema- 
r.an și Abdul Halim Jaffer 
Khan. personalități artistice 
distincte în viața muzicală a 
legendarei Indii.

Debut de stagiune 
la Filarmonică

Vineri seara, la Ateneu, va 
suna gongul inaugural al noii 
stagiuni, în care profesioniștii 
și iubitorii de artă vor găsi o 
vastă gamă de lucrări de cel 
mai larg interes.

Așa cum este normal, prime
le acorduri ale stagiunii vor 
aparține marelui creator ro
mân George Enescu î poemul 
Vox maris.

In continuarea programului i 
Concertul pentru vioară și or
chestră de F. Mende!sohn-Bar- 
tholdy, o vibrantă pagină con
certantă romantică în care ne 
vom putea reintilni, cu celebra 
^violonistă belgiană de origine 
română Lola Bobescu și prima 
dintre marile meditații mahle- 
rien i Simfonia a l-a.

La pupitru se va găsi diri
jorul Mihai Brediceanu, șef de 
orchestră care a manifestat în
totdeauna o deosebită înclina
ție pentru creația enesciană în 
ansamblul ei si pentru simfo
nismul lui Mahler, dirijor care 
a obținut săptămlnile trecute 
succese deosebite conducînd un 
turneu al Filarmonicii din 
Bruxelles în Spania și un con
cert al celebrei orchestre din 
Monte Carlo.

Oedip la Operă
Mîine seară, primul spectacol 

al stagiunii 1972—1973 la Opera

fci LĂlrj .11 nil

Română. Pe afișul inaugural : 
capodopera lui Enescu „Oedip“, 
o lucrare — cum spunea Arthur 
Honegger — comparabilă cu 
vîrfurile artei lirice contempo
rane.

La pupitrul dirijoral : Con
stantin Bugeanu. In rolul ti
tular : David Ohanesian. în 
alte roluri : E. Cernei, Z. Pa
lly, I. Hvorov, V. Loghin, 
V. Teodorian, V. Ban, P. Hărăș- 
teanu, C. Gabor, N. Constanti- 
nescu, C. Iliescu, M. Sindilaru.

Disc. Pagini de muzică 
românească

In ultimele săptămîni, Casa 
de discuri „Electrecord“ a pus 
la dispoziția iubitorilor- de ar
tă cîteva înregistrări de interes 
pentru înțelegerea unora din
tre drumurile creației muzica
le românești.

• Cu totul interesant, mi se 
pare din acest punct de vede
re discul 0596 cuprinzlnd cîteva 
selecțiuni din opera lui Sabin 
Drăgoi „Năpasta** — capodope
ră a artei lirice românești, mo- I 
ment capital, In anul apariției, 
pentru destinele muzicii națio
nale, demonstrînd ce uriașă 
forță artistică pot dobîndi lu
crările inspirate din comorile 
artei folclorice.

Cîțiva dintre cei mai talen- 
tați cîntăreți și-au dat concur
sul la înregistrarea operei care 
reprezintă o demnă versiune 
muzicală a dramei lui Caragi- 
ale : Nicolae Secâreanu în ro
lul lui Ion. Eugenia Moldovea- 
nu în rolul Ancâi și Ludovic 
Spiess In rolul lui Dragomir.

• Discul ECE-0605 pune In 
evidență două strălucite pagini 
făurite în primele decenii ale 
veacului i poemul simfonic 
Marsyas de Alfonso Castaldi, 
un model de inspirație din lu
mea legendelor antice si poe
mul pentru vioară și orchestră 
„Vrăjile Armidei* — sinteză a 
artei lui Ion Nonna Otescu.

• Un disc special este dedi
cat lui Dinu Lipatti muzicia
nul despre care Enescu scria : 
„să-mi fie iertat dacă numele 
interpretului nu șterge în a- 
mintirea mea chipul și făgădu
ielile compozitorului**.

Discul cuprinde patru din 
cele mai bune dintre lucrările 
definitorii ale compozitorului : 
Sonatina pentru vioară și pian, 
Patru melodii pentru voce și 
pian pe versuri de Rimbaud, 
Eluard, Valery, Trei dansuri 
românești pentru două piane, 
Improvizație pentru pian, vioa
ră și violoncel.

Concepute în ani diferiți, lu
crările mărturisesc, așa cum 
spuneam cîndva Nadia Boulan
ger, „același semn adînc de 
personalitate, și aceeași per
fecțiune de realizare**.

O CARTE : volumul 
FĂRĂ CUVINTE 

al caricaturistului 
Octavian Bour

Editura Dacia-Cluj prezintă 
în colecția „Agora** volumul

caricaturistului Octavian Bour 
intitulat FĂRĂ CUVINTE.

Ce-am mai putea adăuga noi 
la prezentarea făcută autoru
lui, prezentare apărută cu ani 
în urmă în suplimentul „Po
vestea vorbei** al revistei Ra
muri, de către Miron Radu Pa- 
raschivescu : „Linia sa e sim
plă, dar plină de fermitate, 
umorul rezultă dintr-o asocia
ție de idei deseori foarte sub
tilă, mai totdeauna submergen- 
tă, nedeclarată, dintr-o pu
doare și o gingășie a sentimen
tului în contrast tocmai cu vo
luntarul și categoricul liniei 
sale atîta de masculine și de 
geometrice aproape. Dar nu e 
chiar geometria disciplina gîn- 
dirii ?“.

REVISTA 
„SECOLUL XX"

...numerele 3—4, recent apă
rute. Ele au, în tradiția presti
gioasei reviste, un caracter te
matic, circumscris acum în 
mod larg conceptului de HOMO 
FABER. Prestigioase personali
tăți ale culturii mondiale și 
naționale exemplifică și co
mentează într-o judicioasă și 
sugestivă selecție sensul uma
nist al creației, implicațiile teh
nologiei — artistice și neartis- 
tice — în universul artei, în 
general semnificațiile adînci 
ale demersului constructiv 
uman. Credem că citarea capi
tolelor care „sistematizează** 
într-un fel o imensă materie 
eseistică, literară și plastică, ca 
și citarea personalităților care 
le susțin sînt elocvente în șinei 
„Elogiul, mîinii**, „De la ar
tistul contemplativ la artistul 
operator**, „Retorica faptei**, 
„Civilizație și natură** Pico de 
la Mirandola, Leonardo da 
Vinci, Goethe, Paul Valery, 
Herman Melville, Rainer Ma
ria Rilke, John Ruskin, Max 
Bill, Fernand Ldger, Le Cor
busier, Nicolas Schoffer, Ed-

ROMÂNIA FILM prezintă

Ungară

logodnica
_ frumosului
Dragon

producție a studiourilor iugoslave
Scenariul și regia: Vladimir Tadej, Inge Apelt, Antun Nalis

siprietenii 
sai

producție a studiourilor cehoslovace 
Regia : Jiri Sequens

Cu: Josef Abrhâm, Vladimir Mensik, Kceta Fialoca, He'ga 
Cockova. Jaroslav Marvan

producție a studiourilor algeriene 
Cu : Jean-Louis Trmtignant și Marie-Jose Nat 

Scenariul si regia : Ahmed Rachedi 
Cu: M. Kateb, Rouiched, M. Bachtarzi

producție a studiourilor din R 
Regia : Peter Bacso

Cu: Agoston Simon, Iren Boclis, Zoltân Sârkdzi

gar Papu, Andrei Brezianu ș.a. 
Numărul este de asemenea ex
celent ilustrat, mai ales prin 
detalii din lucrări ale unor ar
tiști plastici ca : Leonardo da 
Vinci, Diirer, Bernini, Leger, 
Picasso.

fânenia
UN CANDIDAT LA PREȘEDIN

ȚIE ; rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20.15); Patria (orele P; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la București 
(orele 8,45; 11; 13.30; 16,15; 18,45; 
21).

SFlNTA TEREZA Șl DIAVOLII t 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30): Tomis 
(orele 9, 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Flamura (orele »; 11,15;
13,30; 18; 18,15; 20.30).

TORA I TORA ! TORA I : rulea
ză la Scala (orele 10; 13: 15.V;
20.15) , Feroviar (orele 9.15; 12.3W 
16; 19.30). Melodia (orele 9; 12.S0; 
16; 19,30), Modern (orele 9; 12,30; 
15: 17.45: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12,15; 
15; 17.45; 20.30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30. 16; 
18.30; 21); Festival (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,30; 21); Favorit (orele 
9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30)

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9: 11,15; 13.30: 16; 
18,15: 20,30).

MESAGERUL : rulează la Capi
tol (orele 9: 11,15; 13,45; 16; lfl.SO; 
21).

NU VREAU SA MA ÎNSOR : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30).

DOAMNA Șl VAGABONDUL î 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,45—20.15 în continuare).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII : rulează la Excel
sior (orele 9.15: 11,30: 13.45; 16:
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11.15! 
13.30: 15.45; 18; 20.15).

LUPUL NEGRU : rulează la Da
cia (orele 9,30; 12.45: 15.45; 17.30;
20.15) .

CREIERUL î rulează la Grivița 
(orele 9: 11.15: 13,30; 15.45; 18.15;
20,30); Volga (orele 9: 11,15; 13.30; 
16: 18.15: 20.30).

DIRECTORUL î rulează la Uni
rea (ora 16).

SUNETUL MUZICII i rulează la 
Unirea (ora 19.30).

RIO BRAVO i rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 19),

SIMBATA, 23 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUL
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vaslles-
cu“: FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică** (Sala A- 
cademlei): DE CE A FURAT
ZMEUL MINGEA — orele 15 și 17.

DUMINICA, 24 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy): REVISTA ARE CUVÎNTUL
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles-
cu“- SICILIANA — orele 16 și 19,30; 
CINE ARE DOR PE LUME - ora 
10; Teatrul „Țăndărică** (Sala Ar 
cademlei): DE CE A FURAT
ZMEUL MINGEA — ora 11.

SIMBATA, 23 SEPTEMBRIE 1972

PROGRAMUL I
9.00 Telex. 9,05 Biblioteca pentru 

toți. G. Ibrăileanu. 9,50 De Vorbă 
cu gospodinele. 10.05 Tele-enciclo- 
pedia. 10,45 Jurnal de protecția 
muncii. 11.15 Vino pe aleea varie
tăților — emisiune de divertis
ment. 12,00 în dezbatere publică — 
Proiectul legii cu privire la dez
voltarea economico-socială planifi
cată a României. 12,15 Telejurnal. 
16,15 Emisiune în limba germană. 
18.00 Campionatul balcanic de bas 
chet feminin : România—Bulgaria. 
Transmisiune directă din Sala 
sporturilor din Iași. 19,15 Publici
tate. 19,20 1001 de seri: Poveștile 
bunicuței Oaie (VI). 19,30 Telejur
nal. 20,00 Avanpremiera. 20.05 Tele- 
enciclopedia. 20.50 Film serial : 
„Mannix". ,,...Ca și cum nu s-ar 
fi întîmplat". 21.40 „Opriți timpul** 
— emisiune de divertisment. 22,35 
Telejurnal. 22,50 Săptămîna spor
tivă. 23,00 Romanțe și cîntece de 
petrecere.

PROGRAMUL II

16.15 Agenda. 16,25 Ansambluri 
folclorice. 16,55 Reportaj bucureș- 
tean. 17,15 Pagini clasice. 17,45 Film 
artistic: ..Giuseppe la Varșovia**.

DUMINICA, 24 SEPTEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

8.15 Gimnastica pentru toți. 8,30
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,10 Mări muzicieni la București. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 360 
de grade. Fotbal. Sportul studen
țesc—Dinamo. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii. 17,30 Film se
rial pentru tineret: Civilul. Episo
dul „Fugarul". 18.00 Finala Cam
pionatului balcanic de baschet 
masculin: România—Iugoslavia.
Transmisiune directă din Sala 
sporturilor de la Iași. 19,15 Publi
citate. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Reportajul săptăminii: 
„Trepte pe Cîmpul Frumos". Noi 
dimensiuni ale orașului Sf. Gheor- 
ghe. 20.20 Film artistic: M-am în
drăgostit de un marinar. 22,00 Se
lecțiuni din opereta „Văduva ve
selă" de Lehar. 22.30 Telejurnal. 
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prinz. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii: Colo
nel. 20,30 Orchestre simfonice. 21,15 
Săptămîna culturală bucureșteană. 
21,30 O seară la ..Bucur". Emisiu
ne de romanțe și cîntece de petre
cere. 22.00 Film serial: Mannix. Re
luarea episodului „...Ca și cum nu 
s-ar fi întîmplat".
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Scriitorul Mircea W ®

Ho a “ ElCtUSltltSltCcldirector al Operei WW
Române, prezintă 1

PENTRU
tineret! SEARĂ DE SEARĂ, 

LA CLUBUL „Z"...

Stagiunea
■g • • v

unea
— Am promis, în trecuta cro

nică, cititorilor noștri că ne veți 
împărtăși cîteva gînduri despre 
noua stagiune. V-aș ruga, în pri
mul rînd, cîteva noutăți... Ce 
premiere pregătiți ?

— Vom prezenta, pînă în 
preajma Anului Nou, lucrarea 
lui Gh. Dumitrescu „Ion Vodă 
cel Cumplit", integral revizuită 
de compozitor, opus care va 
oferi, cred, iubitorilor de artă un 
spectacol elocvent pentru evolu
ția artei lirice contemporane ro
mânești...

Reluăm după aceea „Pelleas yî 
Mellisande" de Debussy, un spec
tacol de ținută în analele isto
riei recente a teatrului, „Năpas
ta" de Sabin Drăgoi, „Lohen
grin" de Wagner...

— Ne-ar interesa, în primul 
rînd, premierele absolute...

— „Walkiria" de Wagner și 
„Albert Herring" de Benjamin 
Britten...

— In sfîrșit, două noutăți care 
pot într-adevăr duce la înnoirile 
repertoriale de atît de multă vre
me așteptate...

<Aș mai adăuga, în domeniul 
baletului, cîteva spectacole pe 
teme contemporane, printre ele 
și o lucrare a compozitorului Li- 

viu Glodeanu și cîteva reluări de 
prim interes : „La piață" de M. 
Jora, „Priculiciul" de Zeno Van-
cea...

— Și vor rezolva aceste spec
tacole dezideratele atit de vechi 
ale criticii și ale publicului ?

— Fără îndoiala că publicul 
nostru vrea mai mult din partea. 
primului teatru liric al țării, vrea 
mai multe noutăți, mai multe 
lucrări din creația muzicală con
temporană, din perioadele isto
riei muzicii mai puțin abordate 
pînă în prezent... Dar nu toate 
schimbările pot fi făcuse dintr-n 
dată... Socotim stagiunea actuală 
drept o stagiune de tranziție, 
drept o perioadă de pregătire a 
condițiilor artistice, tehnice, or
ganizatorice care să ne permită, 
într-un viitor apropiat, lărgirile 
repertoriale, seria de spectacole 
așteptate...

— Și care vor fi comanda
mentele acestei perioade de tran
ziție ?

— Printre altele, reluarea, re
montarea spectacolelor degradate 
de trecerea vremii, folosirea, mai 
bine zis integrarea în spectaco- . 
lele curente ale teatrului a echi
pei de străluciți tineri cîntăret* 
pe care o are în prezent teatrul 
nostru. I-aș aminti, printre alții,

pe Eduard Tumagenian, Mana 
Slătinaru, Ionel Panghe etc, etc.

— Vorbim despre tinerii cîn- 
tăreți... Ce proiecte aveți pentru 
atragerea tinerilor spre sala tea
trului ?

— Ar trebui să vă mai vorbesc 
înainte despre o inițiativă orga
nizatorică care mi se pare cu 
totul lăudabilă...

Am structurat stagiunea pe 
baza unor serii și cicluri care cre
dem că se vor bucura de au
diența auditorilor, lncepînd de 
pildă de la 11 noiembrie prezen
tăm o suită de 4—5 spectacole 
cu „Boris Godunov" de Mus
sorgsky cu distribuții dintre cele 
mai diferite. Indiscutabil în ace
ste condiții, fiecare spectacol se 
va putea transforma într-un real 
eveniment artistic... La fel am 
procedat cu „Albert Herring" și 
cu multe alte spectacole...

In cadrul stagiunii întîlnim și 
o suită specială de cicluri. In pe
rioada 24—30 decembrie, în cin
stea celei de a 25-a aniversări a 
Republicii vom prezenta, de 
exemplu, un amplu ciclu de lu
crări românești: „Ion Vodă cel 
Cumplit", „O noapte furtunoa
să", „Prinț și cerșetor", „Oedip", 
„Primăvara", „La piață", „Pricu
liciul".

— Și vor fi organizate cicluri 
de acest gen special pentru ti
neri ?

— Desigur. Pentru vacanța de 
iarnă și vacanța de primăvară au 
fost programate cicluri de spec
tacole dintre cele mai bune ale 
teatrului nostru. Amintesc, în a- 
ceastă ordine de idei: „Flautul 
fermecat", „Bărbierul din Sevil
la", „Spărgătorul de nuci", „Pri
măvara", „O noapte furtunoasă", 
„Lohengrin" etc.

— Alte inițiative ?
— Vom continua ciclul de ma

nifestări din foaierul operei în 
care vom oferi publicului posi
bilitatea de a se întîlni cu cei 
mai remarcabili reprezentanți ai 
artei românești, vom continua 
stagiunea de spectacole de la Pi
tești, vom organiza în întreprin
deri o serie de recitaluri înso
țite de un „Ghid al operei".

— O ultimă informație despre 
oaspeții stagiunii...

— In primele luni ne vom 
putea întîlni cu artiști ca Virgi
nia Zeani, Nicola Rossi-Lemeni, 
Medea Amirașvili, Dean Stafford, 
Jules Gomez, Vasili Tretiak, Sieg
fried Kell ș.a.

• Organizațiile U.T.C 
la Liceul „Vasile Alecsandri" 
și Liceul de transporturi na
vale din Galați au pășit în 
noul an școlar cu două sub
stanțiale realizări. Peste 3 000 
de ore de muncă patriotică, 
care au contribuit la darea 
în folosință înainte de ter
men a furnalului Nr. 3 de 
la Combinatul siderurgic și 
realizarea de lucrări pe șan
tierele de construcții gălă- 
țene în valoare de aproape 
10 000 lei.

• 30 de muncitoare (repre
zentând aproape tot 
organizații de tineret) 
„Consiliul tinerelor 
din cadrul Comitetului jude
țean Satu Mare al U.T.C. 
au efectuat o vizită de lucru 
la Sibiu. împreună cu gaz
dele — uteciste fruntașe din 
pitorescul oraș de pe Cibin

atîtea 
din 

fete"

— au purtat un interesant 
dialog pe teme profesionale, 
cu imediate finalități prac
tice, la Uzinele „Indepen
dența" și la Uzinele textile 
„Cisnădie". In primăvara a- 
nului viitor, utecistele sibi
ence vor întoarce vizita co
legelor din Satu Mare.

• Tinerii din C.A.P.-urile 
Cozieni, Dobrosloveni și O- 
sica (județul Olt) au luat 
liotărîrea — la inițiativa or
ganizațiilor U.T.C. din 
mune — să contribuie 
peste 5 000 ore muncă 
luntară la realizarea unui 
nou sistem de irigații, ce se 
va amenaja în curînd pe Va
lea Tesliului. Obiectivul, a 
cărui construcție se va în
cheia peste circa 2 ani, va 
contribui, evident, la spori
rea rodniciei recoltelor obți
nute în cele trei unități a- 
gricole.

NOUL PROGRAM 
DE ACTIVITĂȚI

IOSIF SAVA

co- 
cu 

vo-

DE PATRU ORI „DA", 
CU ACEEAȘI 

BUCURIE !

leagă mai bine, să se prețu- 
iască reciproc... Au trecut zile 
și săptămîni. Și iată că, recent, 
cei patru tineri au oferit prie
tenilor, colegilor de muncă, un 
dublu eveniment : două căsăto
rii. Viorica — Ion și Elisabeta 
— Vladimir au spus ,,Da“ în a- 
celași timp, cu aceeași bucurie 
și încredere. Le urăm, după 
tradiție, casă de piatră !

S. PITU

I
' Viorica 

Vladimir 
ciați de

și Ion, Elisabeta_----- și
— sînt 4 tineri apre- 
colegii de muncă de 

la Șantierele navale Oltenița. 
Pe Ion ~ ’ ’*
Neacșu, 
metalice, 
plător iu -------- -
urmă cu prilejul unui reportaj. 
Echipa din care fac parte își 
adusese din plin aportul la rea
lizarea în termen rapid a re
parației unui remorcher fluvial. 
Cu cele două tovarășe de mun
că, Viorica și Elisabeta. nedes
părțite prietene, cei doi tinert 
s-au cunoscut la clubul șantie
relor. Apoi, în confruntarea cu 
problemele cotidiene ale pro
ducției, au învățat să se înțe

Sandu și Vladimir 
lăcătuși construcții 

, i-am întîlnit întîm- 
cu cîteva luni în

MERIDIAN
• A 20-A EDIȚIE a Olimpiadei 

masculine de șah a continuat la 
Skoplje cu întâlnirile celei de-a 
treia runde. Derbiul grupei a 8-a, 
disputat între echipele României și 
S.U.A., s-a încheiat la egalitate : 
2—2 puncte. In toate cele patru 
partide : Gheorghiu—Kavalek, Cip- 
cîltea—Byrne, Ghițescu—Benkb și 
Ungureanu—Bisguier a fost con
semnată remiza.

• DOI DINTRE PRINCIPALII 
FAVOR1ȚI ai turneului internațio
nal de tenis de la Los Angeles, 
Ilie Năstase și Arthur Ashe, au 
fost eliminați. Neînvins în ultime
le 25 de partide susținute la ma
rile turnee și in „Cupa Davis", 
jucătorul român Ilie Năstase a 
pierdut de data aceasta în trei se
turi, cu 7—5, 4—6, 2—6 in fața ame
ricanului Roscoe Taner. La rîndul 
s$u, Arthur Ashe a cedat cu 3—6, 
6—4, 2—6 în fața australianului 
Bob Carmichael.

Americanul Stan Smith și spa
niolul Manuel Orantes, care concu
rează cu Năstase pentru primele 
locuri în clasamentul ,,Marelui 
premiu — F.T.L.T.", au obținut vic
torii. Primul l-a învins cu 6—3, 
4—6, 6—3 pe sud-africanul Bob 
Hewitt, iar cel de-al doilea a dis
pus cu 6—4, 6—7, 7—6 de australia
nul John Alexander.

• VINERI, în moderna sală a 
sporturilor din Iasi, a început edi
ția a 10-a jubiliară a balcaniadei 
feminine de baschet. în primul joc, 
prima selecționată a României a 
învins cu scorul de 81—73 (45—34) 
echipa secundă a țării. A urmat 
apoi meciul dintre reprezentativele 
Bulgariei și iugoslaviei. Baschetba
listele bulgare au terminat învin
gătoare cu scorul de 74—67 (34—31).

Șl CELELALTE 
MINISTERE 

POT LUA EXEMPLU

tembrie pentru economiști, 
26—29 septembrie pentru medi- 
ciniști, 27—30 septembrie pen
tru agronomi și 29—30 septem
brie pentru cei 50 de absolvenți 
din învățămîntul tehnic (Tehni
ca transporturilor feroviare de 
Ia Institutul politehnic Bucu
rești).

Noul program de activități tu
ristice pentru ultimele trei luni 
ale anului va fi difuzat la în
ceputul săptămînii viitoare în 
organizațiile de tineret. Numai 
pentru tinerii din municipiul 
București sînt prevăzute 30 000 
locuri în excursii. Cercurilor de 
turism din școli, facultăți, insti
tuții, le sînt recomandate, în a- 
fara activităților tradiționale, 
trasee turistice deosebit de in
teresante cuprmzînd vizitarea 
unor locuri istorice (acțiuni rea
lizate în cinstea celei de a 25-a 
aniversări a Republicii). S-au 
definitivat, de asemenea, seriile 
care vor petrece minunatele zile 
de iarnă pe Valea Prahovei, la 
Predeal, în cabanele din Bu- 
cegi. Și, o știre de ultimă oră: 
pregătirea revelionului a început 
încă de pe acum. Se organizea
ză excursii atît în țară (pentru 
care organizațiile U.T.C. de la 
Uzinele „Vulcan",' „23 August", 
„Electromagnetica" au și solici
tat invitații), cît și peste hota
re, Ia Moscova. Budapesta, Var
șovia, Sofia. Cracovia.

Profesorul DEMETRU NITU- 
LESCU a împlinit venerabila 
vîrstă de 103 ani. Coleg de 
școală cu Calistrat Hpgaș, cu 
alți scriitori și oameni de cul
tură renumiți, director al Li
ceului din Brăila de acum o 
jumătate de veac, profesorul 
secular se mîndreșțe și astăzi 
cu nenumăratele generații de 
elevi pe care le-a format. Țoa- 
tă considerația noastră respec
tabilului magistru.

Pentru a lega cît mai strîns 
școala de producție Ministerul 
Economiei Forestiere și Materi
alelor de Construcții a adoptat 
o inițiativă deosebit de intere
santă. începînd cu acest nou 
an de învățămînt, planul de 
producție al școlilor din rețea
ua respectivă urmează să fie 
stabilit de combinatele și cen
tralele industriale ce le tute
lează și care au îndatorirea sî 
le asigure condiții tehnico-ma- 
teriale concrete necesare reali
zării lui. Apare astfel posibili
tatea ca, prin aplicarea acestei 
măsuri, să se obțină o produc
ție cu peste zece milioane lei 
mai mare față de realizările a- 
nului școlar precedent.

{UNIVERSITARE
NOI PROMOȚII 
SE PREGĂTESC 

DE REPARTIZARE
Luna septembrie marchează, 

se știe, repartizarea promoții
lor de absolvenți din învăță
mîntul superior. în aceste zile 
se desfășoară ultimefe. exame
ne de diplomă, paraleîgfc.u defi
nitivarea măsurilor organizato
rice în vederea bunei desfășu
rări a repartițiilor. Au' fost 
definitivate, în prezența deca
nilor și președinților Consiliu
lui Asociațiilor Studențești de 
la facultățile tehnice, medica
le, agronomice și economice, 
listele de posturi vacante care 
au fost afișate de instituțiile 
de învățămînt superior.

Repartizarea celor 1 938
absolvenți din învățămîntul e- 
conomic și a celor 1 521 de ab
solvenți din învățămîntul teh
nic se va face la sediul facul
tăților respective. Cei 1 604 de 
viitori medici, pediatri, stoma
tologi și farmaciști vor fi re
partizați centralizat prin teles- 
peaker. Calendarul repartizări
lor este următorul : 26—28 sep-

de

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVAȚAMINTULUI anunța câ in 
perioada 27—30 septembrie a.c. se va organiza un nou concurs 
de admitere in școlile profesionale, liceele de cultura generală 
și liceele de specialitate pentru ocuparea locurilor rămase libere.

Unitățile școlare la care se va organiza concurs de admitere 
sint stabilite de inspectoratele școlare județene, de ministere 
și celelalte organe centrale tutelare, de la care se pot obține 
informații.

înscrierile la concurs se fac pină in ziua de 26 septembrie a.c. 
inclusiv.

PESTE 1 000 DE TINERI 
AU DONAT BENEVOL 

SÎNGE
Astăzi s-a încheiat săptămîna 

Crucii Roșii (17—23 septembrie). 
Din ansamblul acestei manifes
tări — ce a cuprins variate ac
țiuni educativ-sanitare și profi
lactice, desfășurate pe cuprin
sul întregii țări — remarcăm 
prezența a peste o mie de ti
neri donatori de singe onorifici. 
250 uieciști de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Slobozia, 
peste 100 tineri de la Uzinele 
„Grivița Roșie", 90 elevi din 
municipiul Giurgiu, numeroși 

- școlari din comunele Macea, ju
dețul Arad, Nusfalău, județul 
Sălaj etc.

AZI, I. HARALAMBIE, 
ELEV, DIN OBÎRȘIA 

(JUD. OLT)
„Dorința mea este să merg 

pe un șantier al tineretului, să 
îmbrac salopeta albastră de bri
gadier pentru ca, în curînd, să 
pot rosti și eu (asemeni bătrî- 
nilor brigadieri despre care am 
citit că s-au reîntâlnit la Salva 
Vișeu, după ani) : „la realizarea 
acestui obiectiv, acestei con
strucții am contribuit și eu".

Frumoase gînduri, aspirații 
tot atît de frumoase. Prin in
termediul ziarului, al rubricii 
de față, dorința ta va fi — sîn- 
tem siguri — „recepționată" și 
la Comitetul județean Olt al 
U.T.C. Cînd va fi nevoie și, e- 
vident, atunci cînd obligațiile 
școlare ți-o vor îngădui, vei 
primi, desigur, mult dorita 
„chemare". Așteptăm noi vești 
de la tine. De la Someș sau, 
poate, de pe vreun nou șantier 
al tineretului ce se va deschide 
chiar în județul în care locu
iești.

CONCERT DE... MESE I
Puținilor consumatori care au 

avut imprudența să se afle în- 
tr-una din zilele trecute pe te
rasa restaurantului „Pescăruș", 
cu gîndul iluzoriu de a gusta 
din liniștea unei calme după- 
amiezi de toamnă, li s-a rezer
vat o surpriză de proporții: un 
concert de mese și răcnete. Con
semnăm evenimentul întrucît 
„orchestra" a fost alcătuită în 
cea mai mare parte din tineri 
„instrumentiști" (ospătari, pi- 
coli), sub bagheta ospătarului 
Hie Popescu. Fiind vorba de un 
gen muzical relativ nou (cel pu
țin într-un loc de asemenea ți
nută, cum se pretinde a fi res
taurantul „Pescăruș", aparți- 
nînd de T.H.R. Lido) cîteva ex
plicații. Timp de aproape două 
ore au fost tîrîte, rostogolite pe 
ciment cîteva zeci de mese de 
fier și lemn. Zgomotele produse 
erau întrerupte doar, din cînd 
în cînd, de... răcnete-comandă.

— Pentru ce atîta animație ?
— Avem două nunți deseară, 

ne lămurește jovial șeful uni
tății, Ștefan Tache. Băieții se 
grăbesc, sînt tineri, doresc să 
termine treaba mai repede. Să 
ne iertați, a fost, poate, puțin 
zgomot, dar ce să-i faci...

Intr-adevăr, ce să-i faci, cînd 
cele mai elementare norme de 
servire civilizată, de bună cu
viință sînt ignorate cu atîta 
dezinvoltură...

A. B.
(Agerpr«s)

FOTBAL. In cadrul etapei 
a IV-a, astăzi după amiază, 
In Capitală, pe Stadionul „23 
August", de la ora 18.30 der
biul : Rapid — Steaua, iar 
mîine, pe stadionul Repu
blicii, de la ora 14 : Spor
tul studențesc — Dinamo. 
(Meciul se va televiza). In 
țară : azi, Steagul Roșu — 
U.T.A., iar duminică : F.C. 
Argeș — Farul ; A.S.A. Tg. 
Mures — „U“ Cluj ; Jiul — 
C.S.M. Reșița ; S.C. Bacău 
— Univ. Craiova și C.F.R. 
Cluj — Petrolul

ATLETISM. La Constanța, 
are loc un eveniment atletic 
demn de subliniat : „triun
ghiularul" România — Fin
landa — Suedia. întâlnirea 
are loc pe Stadionul „1 
Mai", azi și duminică, de 
la ora 14>

RUGBI. Azi, în divizia A, 
pe terenul Vulcan (ora 16) : 
Vulcan — Dinamo, iar mîi
ne, pe terenul din Parcul 
copilului (ora 9) : Grivița 
Roșie — Politehnica Iași ; 
teren Olimpia (ora 11) : 
Sportul studențesc — Farul. 
In țară < C.S.M. Sibiu — 
Gloria ; Universitatea Timi
șoara — Steaua ; C.S.M. 
Suceava — Precizia Spec
ie ; Rulmentul Bîrlad — 
Știința Petroseni.

BASCHET. Tn Sala spor
turilor din Iași, au loc par
tide din cadrul ediției a 
X-a a Balcaniadei de bas
chet feminin. La Timișoara 
echipe divizionare masculi

ne sînt angrenate Intr-o 
competiție amicală.

HANDBAL. Duminică pe 
stadionul Tineretului (ora 
10) Universitatea — Mure
șul ; (ora 11) I.E.F.S. — Vo
ința Odorhei din campiona
tul feminin.

AERONAUTICA. Pe aero
dromul București — Clin- 
ceni sînt în curs de desfă
șurare campionatele națio
nale de parașutism.

BOX. A doua etapă a 
„Cupei F.R. Box" progra
mează în Capitală, în sala 
Giulești, azi, de la ora 19,

Program
competițional

întâlnirea dintre Combinata 
Metalul — Rapid și Musce
lul Cimpulung Muscel.

CĂLĂRIE. La baza hipică 
din Calea Plevnei au loc 
finalele campionatului nați
onal. Azi de la ora 9, pro
ba de dresaj intermediară, 
iar de la ora 15, proba a 
Il-a la obstacole categ. u- 
șoară și proba I la obstaco
le cftteg. semigrea. Dumini 
că, de la ora 8,30, marele 
premiu la dresaj, proba de 
obstacole echipe.

AUTOMOBILISM. Dumi
nică, la Cluj, are loc un 
mare circuit automobilistic 
de viteză la care șl-au a- 
nunțat participarea . piloți 
din întreaga țară, printre 
care Eugen Ionescu Cristea, 
Ad. Gaspar, Svest Horst și 
alții.

JUDO. Azi, la Arad, și 
mîine la București și Mier
curea Ciuc au loc întrece
rile inaugurale ale diviziei 
A. In Capitală vor lupta în 
cadrul triunghiularului e- 
chipele I.E.F.S., Șoimii Bu
zău, Rapid.

MOTO. La Cîmpulung 
Muscel în organizarea A.S. 
Muscelul, duminică se des
fășoară un concurs republi
can de viteză pe circuit, do
tat cu trofeul asociației.

POPICE. Au început între
cerile din cadruj diviziei A 
a campionatului nat/onal cu 
participarea a 20 de forma
ții masculine și tot atîtea 
feminine. în capitală : Azi, 
la arena Giulești, ora 16 : 
Rapid — Voința (m). Dumi
nică, arena Constructorul, 
ora 8 ; Constructorul — La- 
romet (m) ; arena Gloria, 
ora 16 : Gloria — Petrolul 
Ploiești (m.)

CICLTSM. O echipă a Ro
mâniei, formată din cicliștii 
Gera, Cernea, Hrisoveni, 
Tănase și David participă, 
în aceste zile, la Turul ci
clist al Bulgariei.

NC-AM INFORMAT 
PEHTRU OVS.

ȘCOLARIZAREA 
PE GLOB

Conform unor studii de spe
cialitate, 70 la sută din copiii de 
vîrstă școlară din lumea întrea
gă erau cuprinși în învățămînt 
în 1969—1970, față de 63 la sută 
în 1963. Iată cum se prezintă 
proporțiile pe continente : Eu
ropa — 97 la sută; America La
tină — 75 la sută; America de 
Nord — 98 la sută; Asia 55 la 
sută; Africa — 40 la sută. Obiec
tivele fixate de UNESCO pre
văd ca, pînă în 1980, să se reali
zeze în totalitate școlarizarea 
pentru ciclul întâi, iar pentru 
ciclul al doilea se prevăd, după 
necesități, creșteri pînă la 20 la 
sută.

O ZI BOGATĂ
în dimineața zilei de ieri la 

Sibiu, în cadrul unei intere
sante mese rotunde, care a a- 
vut loc la Casa Albastră a 
muzeului Bruckenthal, au fost 
dezbătute probleme actuale 
ale teatrului de păpuși româ
nesc. Au fost prezenți repre
zentanți ai teatrelor de pă
puși participante la festival, 
oameni de cultură, critici de 
teatru etc. Dezbaterile au fost 
conduse de prof. univ. Virgil 
Brădățeanu.

Un original concurs de de
sen pe asfalt al preșcolarilor 
și școlarilor din municipiul 
Sibiu a avut loc la ora 15 în 
piața 6 Martie. Talentul celor 
mai buni desenatori a fost 
răsplătit cu premii. La dez
baterea „Probleme ale inte
grării tineretului în viața so
ciala" condusă de conf. univ. 
dr. Ovidiu Bădina, directorul 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului au par
ticipat peste 100 de tineri. In 
fața unui mare număr de mici 
spectatori, la clubul Indepen
dența, Teatrul de păpuși din 
Pitești a prezentat spectaco
lul „Iancu Jianu". Seara, în 
sala teatrului, în cadrul spec
tacolului închinat comemoră
rii a 100 de ani de la moar
tea lui Avram Iancu, corul 
„Gh. Dima" din Sibiu a inter
pretat poemul cor al-simfonic 
„Craiul munților" de Timotei 
Popovici, iar actorii teatrului 
sibian au interpretat fragmen
te din piesa „Avram Iancu" 
de Al. Voitin. Din manifestă
rile mai importante care au 
avut loc în celelalte orașe ale 
festivalului pot fi menționa
te : masa rotundă de la Me
diaș intitulată ,,Idealul etic și 
estetic în socialism" condusă 
de dr. Octavian Neamțu, con
silier științific la Consiliul 
culturii și educației socialiste 
București, seara de poezie pa
triotică din aceeași localitate, 
la care au participat poeți 
din Sibiu, Mediaș și Tg. Mu
reș, precum și deschiderea u- 
nei expoziții a tinerilor ar
tiști plastici din județ la Ocna 
Sibiului.

PETRE NICOLAE

— „Vaporii de spirocol, pe 
care îi inhalam, ne făceau să 
visăm

Dar ne întrebăm, la ce pu
teau visa oare (în sensul adevă
rat al cuvintului) cîțiva tineri 
— fără ocupație, scăpați de 
supravegherea familiilor — ca
re, în fumurile de eter și tutun, 
încercau să-și mascheze para
zitismul, lipsa de idealuri ade
vărate, propria imoralitate. 
Se întâlneau seară de seară la 
clubul „Z“ (de ia Casa de cul
tură a sectorului II) și, de fie
care dată, procedau după ace
lași ritual stupid. Goleau de 
conținut, în pungi de plastic, 
citeva tuburi cu pastă de lipit 
și, apoi, inhalau vaporii cu 
miros de eter. Nu-și povesteau 
nimic interesant, nu schimbau 
nici o impresie care să merite 
atenție.

— Ne întâlneam mereu fără 
să ne cunoaștem de fapt, măr
turisește Doina Rusu (20 de 
ani, născută la Craiova, domi
ciliată în orașul Brad și... flo
tantă în București, care a fost 
depistată cu acest prilej, de că
tre organele de miliție, practi
ced prostituția), știu că majo
ritatea celor care veneau acolo 
nu lucrau nicăieri, erau fugiți 
de pe acasă.

La ora cînd scriem aceste rin- 
duri „echipa" de paraziți (în 
care se mai numărau și Maria 
Secăreanu, Elena Bcrcău, San
du Florea) a fost desființată, 
iar foștii săi ,,membri" suportă 
cele mai aspre rigori ale legii. 
Cum poate fi justificată totuși 
poziția celor care, activind in 
cadrul Casei de cultură a sec
torului li, cu precise obligații 
pedagogice și educative, nu au 
obserVat și nu au luat măsuri 
prompte împotriva acestei pe
nibile situații. Unde erau ? Cu 
ce altceva se ocupau ? Fiindcă, 
oricum, justificarea „Noi nu 
am știut, nu ne-a dat prin 
minte..." nu poate fi in nici un 
caz „omologată".

Noua rubrică a „actualității" își propune să publice foto
grafii însoțite de scurte explicații ce ne parvin de la citi
torii noștri. Vom insera aspecte de muncă, învățătură, sport 
activități voluntar-patriotice, întruniri tinerești, etc.

Elevul Nicușor Cristea de 
la Școala generală nr. 86 își 
fotografiază adesea colegii. 
De data aceasta obiectivul 
aparatului său a surprins o 
întreagă clasă, a Vll-a B, 
în timpul unei partide de 
volei, disputate joi după- 
amiază, în cea de a treia zi 
de școală. Ce este totuși in
teresant în legătură cu a- 
ceastă imagine ? N.C. s-a

grăbit să ne explice : terenul 
de joc pentru volei, ca și o 
pistă de popice, care se află 
lîngă el, au fost construite 
în întregime de către elevii 
școlii conduși de profesorul 
de educație fizică Mitu Pa- 
nait. întreaga acțiune a ne
cesitat peste 800 de ore de 
muncă. Terenul are fundație 
și este acoperit cu zgură 
neagră.

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 100 de 
ani de la inaugurarea Gării de 
Nord și a liniei ferate Bucu- 
rești-Ploiești, vineri după-amia- 
ză a Început în Capitală o se
siune de comunicări tehnico- 
ștlințifice.

La lucrări iau parte conducă
tori ai Direcției regionale 
C.F.R. București, specialiști din 
diviziile de mișcare și tracțiu
ne, ingineri și tehnicieni, vechi 
lucrători ai căii ferate.

Au fost prezentate comunică
rile : „Din istoricul Gării de 
Nord și magistralei București— 
Ploiești, rolul acestora în dez
voltarea economico-socială a 
Capitalei" și „De Ia locomotiva 
cu abur, la locomotiva elec
trică".

★
Cu ocazia acelorași manifes

tări, la Muzeul de istorie a 
căilor ferate și pe peronul 
Gării de Nord au fost deschise 
două expoziții, înfățișînd prin 
grafice și fotografii, dezvol
tarea și perspectivele căilor fe
rate române, in lumina hQtări- 
rilor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și Conferinței Naționale 
a partidului și aspecte din 
munca și viața feroviarilor. 
Sînt expuse, de asemenea, 
aparate, instalații și utilaje, lo
comotive și vagoane folosite în 
trecut și astăzi în exploatarea 
feroviară.

De asemenea, a fost emis un 
timbru consacrat Centenarului 
Gării de Nord și al căii ferate 
București—Ploiești.

Redactorul paginii 
ANDREI BÂRSAN

NELU BENEA, 
DINTR-A Vl-A

— Dar la geografie, ce avem 
pe mîine ?

— Clima subtropicală, măi 
Nelule, ai uitat ? rostește plin 
de importantă colegul Emil 
Barta. Pe mîine !

Cu geanta sub braț, Nelu 
Benea, din clasa a Vl-a, Școa
la generală nr. 122, o pornește 
singur spre casă. Pe strada 
Apolodor zărește, rezemată de 
marginea unui zid, o mapă ca
fenie. se apropie, o deschide cu 
oarecare emoție. înăuntru cîte
va hîrtii și un teanc de bani, 
„Ce mulți sînt!", se gindește 
fără să vrea băiatul. Privește 
in jur. Nimeni. Cu un gest 
h olărit așează mana sub celă
lalt braț și o pornește cu pas 
grăbit spre circa de miliție ca
re se afla în apropiere.

...— Ai făcut o faptă demnă, 
rostește ofițerul în uniformă 
albastră. O să-i informăm și pe 
cei de la școală.

— Cum doriți. Eu știu că 
mi-am făcut datoria de elev, 
de pionier.

LENEȘUL FOLOSEA 
CHEI... COLORATE
Intr-o bună zi — acum vreun 

an — Marinică Mereuță (18 ani, 
Calea Griviței 162 A) a pus 
punct școlii. Pur și simplu se 
plictisise de „toceală". De ce să 
nu încerce să trăiască pe spi
narea părinților sau din învir- 
teli. zis și făcut. După un „sta
giu de pregătire" prin barurile 
și holurile de cinematograf din 
zona Gării de Nord a trecut la 
„fapte". In primul rînd, procu
rarea unui set de chei potrivi
te. Avea de toate felurile și di
mensiunile. Le vopsise chiar 
minerul în diverse culori, pen
tru a le deosebi mai iute la 
momentul oportun, adică pe la 
miezul nopții, clnd încerca să 
deschidă ușile unor magazine 
sau locuințe. In decurs de ci
teva luni M.M. a comis nu
meroase furturi in valoare de 
peste 20 000 lei. ,,Prețuia" ori
ce : îmbrăcăminte, bani, obiecte 
de tot felul. Familia care îl 
scăpase de sub supraveghere, 
abia dacă mai avea, din cînd in 
cînd, cite o veste în doi peri de 
la el. Abia ieri seară, a primit o 
comunicare precisă, detaliată. De 
la Inspectoratul de Miliție. în 
arestul căruia aventurile lene
șului cu chei colorate au luat 
sfîrșit.

A.B.

CONCURSUL
PRONOSPORT

NR. 39
din 24 septembrie

Sportul Stud.-Dinamo 
S.C. Bac4u-„U“ Craiova 
C.F.R. Cluj-Petrolui 
Jiul-C.S.M. Reșița

F.C. Argeș-Farul 
Bologna-Juventus 
Cagliari-Atalanta 
Lazio-Internazionale

Milan-Palermo 
Napoli-Ternana 
Sampdoria-Fiorentina 
Torino-Lanerossi

Verona-Roma

Centrala industrială de îngră
șăminte chimice Făgăraș recru
tează pentru Combinatul chimic 
Făgăraș absolvenți ai școlii ge
nerale de 8—10 ani pentru în
scrierea la concursul de admite
re la următoarele forme de învă
țămînt și meserii.

— operatori la fabricarea 
produselor explozive ;

•— lăcătuși mecanici 
industria chimică ;

— lăcătuși mecanici 
turbine cu aburi ;

— tîmplari manuali 
săli;

pentru

cazane

univer-
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X 2
1
1
1

1 (
1 X 2|

1
X 2 (

1
1

X 2
1

LA ȘCOALA PROFESIONALĂ

— operatori la fabricarea 
compușilor azotului și în
grășămintelor cu azot;

— operatori la fabricarea 
compușilor sulfului și în
grășămintelor cu fosfor;

■— operatori la fabricarea co- 
loranților și intermediari
lor ;

— operatori la fabricarea 
materialelor plastice ;

UCENICIE LA LOCUL DE 
MUNCA

— lâcâtuși-mecanici în indus
tria chimică ;

— strungari ;
— sudori.
înscrierile se fac zilnic la cen

tru! școlar pentru industria chi
mică Făgăraș pînă în ziua de 27 
septembrie 1972 inclusiv.

Se primesc numai băieți, 
în perioada școlarizării se a- 

sigură cazarea.
ox : '«JUUUULWLWUUULWiJLWlWU WUUULWLWULttJUmiAIiaaa fl »e a o o o_o,o_o_<>_o_o.o.Q°



0 elpest elho t ar e
0. Luxemburg

/W4
PROPUNERE
/I ROM/lUI

Comitetul general al O.N.U., 
căruia îi revine sarcina defini
tivării si repartizării pe comi
tete a punctelor ordinii de zi 
a sesiunii, a hotărît pînă în 
prezent înscrierea a 91 de pro
bleme pe agenda celei de-a 
27-a sesiuni a O.N.U. Printre 
acestea se află și cel inițiat 
de România vizînd „creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale, în dezvoltarea și 
cooperarea între toate națiuni
le și în promovarea normelor 
de drept internațional în rela
țiile dintre state".

Comitetul a adoptat în unani
mitate înscrierea punctului ro
mânesc pe agenda sesiunii, 
după ce primul adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
României, George Macovescu, 
a expus în ședința acestuia ra
ționamentele care au condus 
guvernul român la întreprin
derea unei astfel de inițiative.

„Doresc să subliniez cu toată 
vigoarea, a declarat reprezen
tantul român, că această pro
punere își are originea în ata
șamentul constant al României 
față de Organizația Națiunilor 
Unite, față de principiile și țe
lurile Cartei, în dorința sinceră 
de a vedea organizația noastră 
jucînd rolul ce îi revine în con
certul națiunilor, în eliminarea 
cauzelor de conflict și tensiune, 
în crearea premiselor unei coo
perări fructuoase, a unei păci 
și securități trainice în lume".

în continuare, vorbitorul a 
arătat că „propunerea pe care 
România o prezintă Adunării 
generale are menirea de a con
centra atenția statelor membre 
asupra rolului organizației în 
viața internațională, asupra 
măsurilor care pot fi întreprin
se pentru a-i spori capacitatea 
de acțiune, de a-i ^ește efi
ciența . în rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor 
internaționale, în conformitate 
cu principiile Cartei și cu aspi
rațiile legitime ale popoarelor".

„Delegația română, . a decla
rat George Macovescu în în
cheiere, nutrește convingerea că 
o dezbatere de genul celei pe 
care o propunem — în cadrul 
căreia un număr cît mai mare 
de state să-și exprime opiniile, 
ideile și sugestiile lor — va 
declanșa un proces care se va 
solda cu concluzii urmate de 
acțiuni extrem de utile. Ne ex
primăm încrederea că exami
narea într-un spirit realist și 
constructiv a propunerii guver
nului român va fi de natură 
să contribuie la ridicarea Or
ganizației Națiunilor Unite la 
înălțimea nobilei sale misiuni 
consfințită prin Cartă, astfel 
îneît organizația sa poată par
ticipa efectiv la rezolvarea ma
rilor probleme care confruntă 
în prezent omenirea, la identi
ficarea și punerea de acord a 
unor soluții care să corespun
dă intereselor de pace, securita
te și progres ale tuturor națiu
nilor".

Apreciind la adevărata sa 
valoare importanța majoră a 
inițiativei României, conside- 
.rînd că ea suscită interesul sta
telor membre, Comitetul gene
ral a hotărît, în unanimitate, 
să o repartizeze spre dezbate
re plenarei Adunării Gene
rale.

• WILLIAM WHITELAW, se
cretar de stat britanic pentru 
problemele Irlandei de nord, a 
anunțat, joi seara, că guvernul 
Marii Britanii a liotărît să cre
eze în Ulster „Tribunale spe
ciale" pentru reprimarea activi
tăților „teroriste** în această 
provincie și pentru a pune ca
păt, în același timp, internării 
„persoanelor suspecte" fără a fi 
judecate.

ÎNTREVEDERILE tovarășului

MANEA MĂNESCU CU PIERRE WERNER
SI GASTON THORN

în cursul zilei de joi, Ma
nea Mănescu, președintele Con
siliului Economic al Republicii 
Socialiste România, șeful dele
gației- economice române, care 
efectuează o vizită in Marele 
Ducat al Luxemburgului, a a- 
vut o întrevedere cu Pierre 
Werner, președintele guvernu- 

‘ lui" luxemburghez și ministru 
de finanțe.

In cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme ale re-

lațiilor bilaterale dintre cele 
două țări și posibilitățile de 
dezvoltare a acestora.

In aceeași zi, Manea Mines- 
cu, însoțit de ambasadorul Ro
mâniei la Luxemburg, Alexan
dru Lăzăreanu, a făcut o vizi
tă lui Gaston Thorn, ministrul 
luxemburghez al afacerilor ex
terne și al comerțului exterior.

Seara, Gaston Thorn a ofe
rit un dineu în onoarea dele
gației române.

Regek Maniei și
prewnJ kuweitului

ambasadorul roman
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Vizita delegației C.C. al P.C.R
condusă de tovarășul

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al . Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
a avut vineri o întîlnire cu 
președintele Asociației de prie
tenie Japonia-România, Takeshi 
Shimura, cu vicepreședinții 
Tsuneo Ikeda, președintele e- 
diturii Kobunsha, și S. Yama
moto, cu secretarul general 
Shiroo Suzuki și cu alți mem
bri ai Asociației.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

In aceeași zi, delegația con
dusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil a vizitat Șantierul 
naval din Yokohama al firmei 
„Ishikawajima Harima Heavy 
Industries*4.

La sediul firmei și pe șantier, 
în dane, vicepreședintele com
paniei, Hisashi Shinto, și alți 
conducători ai acesteia au pre
zentat activitatea șantierelor 
navale.

ROMÂNIA LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ 
„EUROPA-72"

Vineri s-a deschis la Nueren- 
berg expoziția internațională 
,.Europa-72“, prilejuită de în
cheierea lucrărilor la canalul 
Rin—Main—Dunăre pe tronso
nul Wuerzburg—Nuerenberg și 
de darea în exploatare a por
tului Nuerenberg. Manifestarea 
prezintă informații și imagini 
despre navigația fluvială și 
economia celor 13 state euro
pene pe teritoriul cărora va 
trece viitoarea arteră fluvială 
Rin—Main—Dunăre.

Tara noastră participă cu un 
stand pe o suprafață de 150

CU PRILEJUL CELEI 
DE-A DOUA EDIȚII A 

TÎRGULUI 
INTERNATIONAL 

DE LA BUCUREȘTI

metri pătrați în cadrul căruia 
sînt expuse: macheta Comple
xului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier, 
imagini fotografice ale princi
palelor orașe-port de pe Dună
re și ale unor obiective tu
ristice românești, precum si 
exemplare reprezentative ale 
faunei din Delta Dunării.

încă din prima zi, standul ro
mânesc a atras un însemnat 
număr de vizitatorL

După deschiderea oficială a 
expoziției, standul țării noastre 
a fost vizitat de președintele 
Consiliului de Miniștri al lan
dului Bavaria, Alfons Goppel, 
ministrul de land al economiei, 
Anton Jaumann, primarul ge
neral al crasului Nuerenberg.
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„Sâptămina

prieteniei
româno-peruane"

Sub auspiciile Ambasadei 
publicii Socialiste România 
Peru, la Casa de cwltură 
districtul Magdalena del Mar se 
desfășoară in prezent -Săplami
na prieteniei roaiano-peruane“. 
Cu acest prilej a fost inaugurată 
o expoziție de fotografii cu tema 
..Realizări ale industriei româ
nești". și au fost proiectate fil
me documentare înfățișind di
ferite aspecte din viața și pre
ocupările poporului român. Seri 
de filme documentare româ
nești au fost organizate și în 
unele districte ale orașului Lima 
sub auspiciile Confederației ge
nerale a oamenilor muncii din 
Peru și ale Sistemului național 
de mobilizări sociale — Sinamos.

Re
in 
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• AȘA CUM ERA DE 
ȚEPI AT. cancelarul 
man Willy Brandt a reușit in 
tentativa sa de a deschide calea 
spre alegeri generale anticipa
te. menite să modifice raportul 
de forțe din Bundestag. Moțiu
nea de încredere în guvernul 
coaliției P.S.D.—P.L.D., prezen
tată de Brandt, a fost respinsă 
de camera inferioară, numai 233 
de deputați guvernamentali pro- 
nunțindu-se. in mod deliberat, 
pentru, in timp ce toți cei 248 
deputați ai opoziției s-au opus 
acordării încrederii în guvern. 
(Membrii cabinetului au hotărît 
să nu participe la vot, în timp 
ce un alt deputat al coaliției s-a 
abținut).

AȘ- 
vest-ger-

INTERLOCUTORII NOȘTRI: CONDUCĂTORI AI 
TINERETULUI COMUNIST DIN ANGLIA

Sint trei tineri, în vizita de mai multe 
zile în țara noastrâ care ne-au lâsat 

impresia că sint ' avizi să cunoască 
realități deosebite, un popor în mij
locul căruia se găsesc pentru prima 
dată, un tineret ale cărui preocupări 
și idealuri ii interesează foarte mult.

Oaspeții noștri sînt Tom Beli, secretar ge
neral al Ligii Tineretului Comunist din Ma
rea Britanie, Roger Murray, responsabil cu 
problemele organizatorice ale tinerilor mun
citori și Graeme Whyte, secretar cu proble
mele internaționale ale Ligii Tineretului Co
munist din Marea Britanie.

In mod firesc, discuția noastră debutează 
cu o întrebare despre preocupările actuale 
ale tinerilor comuniști britanici.
- Necesitatea lărgirii unității de acțiune 

a tineretului britanic — remarcă Tom Beli — 
este greu de împlinit, solicită eforturi și o 
bună cunoaștere a tuturor categoriilor de 
tineri. Liga Tineretului Comunist încearcă să 
atragă tot mai multi tineri muncitori în rin- 
durile sale deoarece numai sprijiniți, orga
nizați, mobilizați la marea campanie națio
nală care se desfășoară in prezent in Marea 
Britanie, privind „dreptul la muncă", în con
dițiile în care peste 900 000 de britanici sint 
șomeri și mii de tineri nu mai au speranța 
de a găsi curind de lucru, acești tineri pot 
deveni o forță activă, responsabilă a socie
tății.

interlocutorii noștri schițează un tablou al 
eforturilor depuse pentru înființarea unor 
secțiuni de tineret pe lingă Trade Unionuri 
pe intreg teritoriul țării - soluție care poate 
duce la mai buna informare, organizare și 
coordonare a acestei părți a tinerei gene
rații muncitoare britanice. De altfel, aseme
nea secțiuni ale Trade Unionurilor scoțiene 
există de 34 de ani și ele țin conferințe 
anuale. Un moment important l-a reprezen
tat conferința de anul acesta de la Shef
field care a recomandat intensificarea 
campaniei de antrenare a tinerilor munci
tori la activitatea sindicatelor, cu scopul de 
a putea susține, într-un cadru organizat, 
drepturile și revendicările lor.
- Pornind de la ideea că astfel de sec

țiuni ale Trade Unionurilor corespund cel 
mai bine condițiilor actuale din Marea Bri
tanie, Roger Murray, responsabil cu proble
mele organizatorice ale tinerilor muncitori, 
subliniază că un succes deosebit l-a re-

prezentat adoptarea ia recentul congres al 
T.U.C. a rezoluției privind convocarea unei 
conferințe naționale a secțiunilor tineretului 
muncitor. Este încununarea luptei noastre 
care durează de trei ani. Votul copleșitor 
în favoarea acestei rezoluții prezentate la 
congresul T.U.C. - ne spune Roger Murray 
- a convins cit de oportuna poate fi orga
nizarea unei asemenea conferințe pe plan 
național la care tinerii sâ-și dezbată pro
blemele care-i frămîntâ. Și dacă ne gindim 
că există 5 milioane de tineri intre 15 și 24 
de ani, dintre care 112 000 sint ucenici, vă 
dați seama că unificarea acțiunilor lor de
rivă dintr-o necesitate acută pe care ei o 
simt de a-și aduce propriile probleme în 
dezbaterea sindicatelor, de a vota hotărîri 
care-i interesează direct în procesul muncii 
și în relațiile cu patronatul.
- In legătură cu această campanie - 

continuă Tom Beli - pe care o considerăm 
ca cea mai valoroasă acțiune la care am 
participat, pe lingă demonstrații, mișcări 
greviste și inițiativa noastră de a trimite 
membri ai Comitetului nostru Executiv în 
Irlanda de Nord pentru a se informa asupra 
stadiului evenimentelor și a le prezenta opi
niei publice in scopul stringerii de fonduri 
pentru ajutorarea victimelor incidentelor, aș 
vrea să menționez contribuția pe care o 
aduc constant secțiile locale ale Ligii Tine-

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru transporturi

La Moscova a avut loc a 43-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi. La 
ședință au participat delegații con
duse de miniștrii și conducătorii

UN

Cu prilejul celei de-a doua 
ediții a Tîrgului internațional 
de la București, la ambasada 
României din Budapesta a avut 
loc o conferință de presă, în 
cadrul căreia a luat cuvîntul 
loan Cotoț, ambasadorul țării 
noastre în capitala ungară. Șe
ful Agenției economice a Româ
niei la Budapesta, Alexandru 
Natcău, a răspuns unui mare 
număr de întrebări referitoare 
la cea de-a doua ediție a Tîr
gului. în cadrul conferinței a 
fost prezentat filmul documen
tar consacrat primei ediții a 
reuniunii economice de la Bucu
rești.

alSecretarul general 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
anunțat că anul 1974 va 
declarat „Anul mondial 
Populației" și că va fi __ 
ganizată o conferință inter
națională în această proble
mă. Această nouă inițiativă 
a O.N.U., a spus el, face 
parte integrantă din efortu
rile organizației de a căuta 
soluții pentru marile pro
bleme care se pun în lume; 
în momentul «le față, ca dez
voltarea economică, poluarea 
și altele.
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Atacuri ale patriot Hor Aspect de la acțiunea de protest prin care citeva mii de japonezi au blocat baza de la Sagomi- 
hara a forțelor S.U.A. din Japonia, încercind să oprească un convoi de vehicule blindate des

tinate războiului din Vietnam

departamentelor de transporturi 
maritime și fluviale din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba. R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România. Un
garia și U.R.S.S. In conformitate 
cu acordul dintre C.A.E.R. și gu
vernul R.S.F.I., la ședință a par
ticipat o delegație a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme re
feritoare la înfăptuirea măsurilor 
în domeniul transportului maritim 
și fluvial, prevăzute de Programul 
complex al adîncirii și perfecțio
nării în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a " ' 
C.A.E.R.

Comisia a adoptat recomandări 
referitoare la „Condițiile generale 
de acordare a tonajului maritim și 
de încărcături care fac obiectul 
comerțului exterior al țărilor mem
bre ale C.A.E.R.". Comisia a exa
minat recomandări îndreptate spre 
dezvoltarea transporturilor de măr
furi internaționale pe Dunăre, pre
cum și pentru îmbunătățirea for
melor și metodelor de funcționare 
a porturilor, flotei fluviale și a al
tor instituții legate de transportul 
de mărfuri pe Dunăre.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
în spiritul înțelegerii reciproce de
pline, prieteniei și colaborării fră
țești.

țărilor membre ale

sud- vietnamezi
Unitățile Frontului Național 

de Eliberare din Vietnamul de 
sud continuă să atace pozițiile 
trupelor saigoneze. . Potrivit a- 
genției Associated Press, luptele

Noi bombardamente 
asupra R.D. Vietnam

Agenția V.N.A. informează 
că aviația americană a bom
bardat, orașele. Thanh Hoa, Phu 
Ly si Insulă Long Chau, apar- 
ținîrid portului Haifong, pre
cum si numeroase alte zone 
populate din. mai multe pro
vincii ale R.D. Vietnam. Pe de 
altă parte, nave de război ale 
S.U.A. au deschis focul asupra 
unor localități deț pe litoralul 
provinciei Quang .Binh.

Un purtător' cuvînt al 
M.A.E. al R.D,; Vietnam a dat 
publicității o de&lărație, în ca
re se arata că Ministerul: Afa
cerilor Externg condamnă se
ver aceste acte de război ale 
S.U.A. si cere-în mod ferm. în
cetarea imediată ,a bombarda
mentelor împotriva R.D. Viet
nam

din zona localității Quang Ngai 
au continuat în tot cursul nopții 
de joi spre vineri, patrioții ocu- 
pînd un sector de opt kilometri 
pe șoseaua nr. 1, la sud de lo
calitate. Sub presiunea unități
lor F.N.E., trupele saigoneze au 
fost nevoite să abandoneze o po
ziție întărită la vest de Quang 
Ngai și alte trei puncte întărite 
din împrejurimile centrului ra
ional Duc Fo.

Potrivit agențiilor internațio
nale de presă, citeva subunități 
ale armatei saigoneze au fost în
cercuite la est de Quang Ngai, 
pe malul mării. De asemenea, 
au loc lupte în zona centrului 
raional Mo Duc. Trupele saigo
neze din această provincie se 
află într-o situație dificilă, în 
pofida ajutorului masiv acordat 
de aviația și flota Statelor Uni
te, care au aruncat la Quang 
Ngai, în noaptea trecută, peste 
500 tone de 'bombe.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului saigonez a de
clarat că trupele trimise spre o- 
rașul Ba To „au intrat într-o si
tuație critică**. După cum se 
știe, Ba To se află. începînd de 
•luni, în mîinile patrioților sud- 
vietnamezi, care au respins mai 
multe încercări ale inamicului 
de a-1 recuceri.

• BUNDESTAGUL R.F.G. a 
adoptat vineri, în a doua și a 
treia lectură, acordul general 
de trafic dintre R.F. a Germa
niei și R. D. Germană, anunță 
agenția D.P.A. Acordul oferă o 
bază juridică ampla pentru re
glementarea traficului pe căi 
rutiere, ferate, fluviale și mari
time între cele două state ger
mane. El a fost semnat la 26 
mai a.c. de către Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria 
federală a R.F.G., și de Michael 
Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri al R.D.G., in 
urma unor tratative de mai 
multe luni.

In cadrul aceleiași ședințe, 
Bundestagul a aprobat acordul 
privind transporturile aeriene 
dintre R.F.G. și U.R.S.S,

• LA MOSCOVA a fost sem
nat protocolul privind schimbu
rile artistice dintre Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. 
pe anul 1973.

• LA DAMASC a fost sem
nat primul acord de cooperare 
aeriană între Siria și Grecia.

Simpozion
Io „Accademia 

di Romania" 
din Roma

• LA ACCADEMIA DI RO- 
MANIA", din capitala Italiei, a 
avut loc, joi seara, un simpo
zion pe tema : „Lingvistica ro
mână contemporană", in cadrul 
căruia au luat cuvîntul acad, 
prof. Iorgu Iordan și prof. dr. 
docent Tatiana Slama Cazacu. 
de la Catedra de psiholingvis
tică din București — partici- 
panți la recentul congres inter
național de lingvistică de la 
Bologna.

O hotârîre a 
guvernului Zambiei
• IN BAZA unei hotărîri a 

guvernului Zambiei. companiile 
străine care operează pe teri
toriul acestei țări sint obligate 
să investească 50 la sută din 
veniturile obținute pentru creș
terea producției și efectuarea

lucrărilor de prospectare ia 
Zambia — s-a anunțat la Lu
saka. Această hoătrire se în
cadrează in măsurile adoptate 
de guvernul zâmbi an in vede
rea întăririi controlului .său

asupra activității companiilor 
străine și valorificării mai in
tense în interesul național, a 
bogățiilor naturale de care 
dispune țara.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, a sem

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii-.
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Cu ocazia vizitei în Da
nemarca a delegației Minis
terului Educației și Invăță- 
mintului, condusă de Virgil 
Cazacu, prim-adjunct al mi
nistrului, ’ ~-
mâniei 
Gheorghe 
ganizăt o 
nească cu 
vieții 
daneze. Au luat parte func
ționari superiori din minis
terele de externe și al edu
cației, precum și deputatul 
Kristian Albertsen, pre
ședintele Comisiei sociale a 
parlamentului, președinte al 
Asociației Danemarca -—Ro
mânia. Au fost prezențL de 
asemenea, membri ai Am
basadei române.

ambasadorul Ro
la Copenhaga, 

Ploieșteanu a or- 
întîlnire priete- 

personalități ale 
politice și culturale

nat o ordonanță prin care se 
cere tuturor deținătorilor de 
bunuri funciare din țară să le 
declare inainte de 31 decem
brie 1972 — informează agenția 
France Presse. Ordonanța pre
zidențială menționează obliga
tivitatea exploatării in mod 
continuu a bunurilor funciare 
aparținind cetățenilor străini — 
sub pedeapsa de a fi rechizițio
nate — si stabilește și celelal
te condiții in care acestea ar 
putea fi rechiziționate de către 
stat.

Tîrgul internațional 
de la Damasc 
a luat sfîrșît

• CEA DE-A 1S-A EDIȚIE a 
Tîrgului internațional de ia 
Damasc a luat sfirșit. La a- 
ceastă ediție a Tîrgului au par
ticipat 46 de țări, iar numărul 
vizitatorilor a depășit 1 800 000.

In ultimele zile. pavilionul 
românesc a fost vizitat de mi
nistrul sirian al planificării, 
Mohamed Al Imadi, care a a- 
preciat calitatea exponatelor, 
îndeosebi a celor industriale.

Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții.
— Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței or. 64—66. P.O.B. — „Box 2001* — Tiparul î Combinatul

retului Comunist la răspindirea liniei politice 
a organizației noastre în rindul tinerilor.

In încheierea convorbirii, oaspeții noștri 
din Marea Britanie ne-au împărtășit impre
siile acumulate in timpul vizitei în România :

— Am vizitat mai multe orașe, întreprin
deri, ne-a interesat în mod deosebit Liceul 
industrial de pe lingă Grupul industrial pe- 
trochimic-Brazi. Peste tot am fost profund 
impresionați să constatăm, să vedem cu 
ochii noștri cum se pune în practică politica 
economică română de dezvoltare a țării 
dumneavoastră. Am remarcat spiritul de res
ponsabilitate cu care vorbeau tinerii despre 
sarcinile lor de producție, pentru îndepli
nirea planului cincinal inainte de termen. 
Am avut posibilitatea să cunoaștem mai 
multe lucruri despre preocupările tineretului 
român - ține să sublinieze Graeme Whyte 
în timpul discuției pe care am purtat-o la 
Centrul de cercetări pentru problemele tine
retului. Am apreciat discuțiile deschise, 
sincere, atitudinea realistă pe care dumnea
voastră o adoptați față de toate evenimen
tele internaționale, într-un cuvînt am fost 
impresionați să descoperim o țară și un 
popor pe deplin dedicat operei de pace 
și progres.

Convorbire consemnată de 
DOINA TOPOR

PARAVAN
NUMIT TUPOU...

• REGELE DIN TONGA VREA SĂ DEVINĂ ÎM 
PARATUL OCEANIEI • DEDESUBTURILE U 
NUI PROIECT DELOC ORIGINAL 

DENTE GRĂITOARE
• COINCI

egele din Tonga 
vrea să devină îm
părat al Oceaniei. 
Deocamdată, Tauf 
ahan Tupou dom
nește peste 70 000 

locuitori ai arhipelagului

sub administrație 
partea de est a

de
Tonga de sub protectorat brita
nic. El a declarat însă, într-o 
conferință de presă ținută cu 
mare publicitate la Londra că 
speră ca în următorul deceniu 
să unească sub conducerea lui 
cele 10 000 de insul© cunoscute 
în termeni obișnuiți ca formînd 
Oceania - „de la Piteaim pînă 
la Noua Guinee".

Proiectul înfățișat de monarhul 
unicului arhipelag din Pacific 
apare mai mult decît temerar, 
chiar utopic. „împărăția" vizată 
ar avea o întindere cam de cinci 
ori mai mare decît a Franței. 
Aproape toate aceste teritorii au 
însă un numitor comun : sînt fie 
sub statutul colonial, de mandat 
sau tutelă, fie cu un statut de 
independență limitată. Astfel :
• insulele Gilbert și Ellise sînt
colonii britanice ; • insulele
Salomon și Tonga formează un 
gen de protectorat britanic j
• insulele Cook și Niue se 
află sub controlul Noii Ze- 
elande (numai prima a obți
nut autonomie interna) ; • ar
hipelagul Bismark și insula Ami-

A crescut 
comerțul Braziliei 
cu țările socialiste

• VOLUMUL comerțului Bra
ziliei cu țările socialiste în pe
rioada ianuarie-mai 1972 s-a 
ridicat la 99 milioane de do
lari — scrie ziarul brazilian 
„Correio de Manha". Cotidia
nul menționează că. în raport 
cu aceeași perioadă a anului 
precedent, volumul comerțului 
Braziliei cu statele socialiste a 
crescut cu 50 la suta

615 cetățeni indieni și 590 
pakistanezi, lua ți prizonieri 
în cursul conflictului militar 
din. decembrie 1971, dintre 
India și Pakistan, au fost re- 
patriați, zilele acestea — in
formează agenția T.A.S.S. Re
patrierea a fost efectuată în 
conformitate cu hotărîrile a- 
doptate în cadrul întâlnirilor 
ce au avut loc la Simla și 
Delhi între oficialitățile indi
ene și pakistaneze.

poligrafic „Casa Scîntții".

ralitâții se află 
australiană ; ® . 
arhipelagului Samoa, arhipela
gurile Mariane și Caroline sînt 
sub mandat american.

Aceste amănunte, ca să zi
cem așa administrative, sînt su
ficiente pentru sesizarea dede
subturilor „marelui z plan" al 
„marii Oceanii". Dacă adăugăm 
și unele elemente de ordinul 
politicii curente, lucrurile dev’m 
și mai clare. Vom aminti că în 
cadrul O.N.U. au avut loc re
petate dezbateri în legătură cu 
acordarea dreptului populației I 
din aceste teritorii insulare de 
a-și hotărî singure soarta. Pute
rile care își exercită dominația 
în aceste regiuni se opun însă 
pe diferite căi accesului la in
dependență al respectivelor popu
lații. Opoziția aceasta se dato- 
rește, în primul rînd, unor in
terese de ordin economic. Ocea
nia aduce unor monopoluri occi
dentale profituri deloc neglija
bile. Aceste profituri sînt eva
luate, după unele cifre publi
cate recent în capitala brita
nică, la circa 200 milioane lire 
sterline anual. Șiragul întins de 
insule ocupă, de asemenea, un 
loc important în dispozitivul mi
litar al Statelor Unite și Marii 
Britanii. Dacă în preajma celui 
de-al doilea război mondial 
S.U.A. aveau amenajate în Pa
cific doar 16 baze militare, în 
prezent numărul lor depășește 
150.

Devine, astfel, clar câ proiec
tul. regelui Tupou are o inspi
rație foarte precisă. El seamănă 
foarte bine cu alte planuri simi
lare de „federalizare" (vezi eșu
atul plan britanic purtînd firma 
„Federației Arabiei de sud"), 
planuri care urmăresc frînarea 
luptei de eliberare națională.

Este interesant de semnalat că 
în primăvara aceasta a fost lan
sată la Canberra ideea unei „fe
derații a Pacificului de sud" 
care să unească cele 10 000 de 
insule ale Oceaniei. Ideea a fost 
imediat aplaudată la Washing
ton și Londra. Coincidență ? Pro
iectul lui Tupou seamănă mult 
cu „federația" precizată. Presa 
americană remarcă nu o dată 
că regele din Tonga „este un 
slab cunoscător în materie de 
politică și economie dar are 
bune relații la Washington și 
Londra" (Times). Calități care-l 
fac, firește, foarte indicat pentru 
rolul de paravan al unui plan 
dubios cum este cel al „Impe
riului Oceaniei",

E. R.


