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30 DECEMBRIE

CU DOUA LUNI
MAI DEVREME

Constructorii Complexului de 
îmbunătățiri funciare Carasu — de 
aproape trei ani declarat Șantier 
Național al Tineretului — au în
cheiat lucrările la canalul de aduc- 
țiune a apei pentru ultimul sis
tem : Tătaru-sud. Excavările și 
betonarea s-au încheiat cu aproape 
două luni mai devreme în compa
rație cu prevederile din grafic. Ca 
urmare au fost create condiții 
pentru intrarea în producție a încă 
if) 030 de hectare amenajate pentru 
irigații, beneficiare fiind unitățile 
agricole din Amzacea. Tătaru. Cotu-Văii și Comana. Au fost fo
losite aici tehnologii noi, metode 
moderne de organizare a muncii 
care au condus la reducerea in
vestiției specifice cu cinci procen
te în comparație cu restul lucrării. 
Numai materialele economisite 
echivalează cu consumul Necesar 
pentru amenajarea pentril iriga
ții a trei sute de hectare !
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tinereUilui
Nblicăm în interiorul ziarului, numărul 2 al Su

plimentului nostru, in care inseram inițiativele or* 
ganizațiilor U.T.C. de la întreprinderea de construc
ții hidrotehnice Constanța, Uzinele „Autobuzul", 
„Timpuri noi" și „Semănătoarea" din București, Coo
perativa agricolă de producție Cernat, Uzina „Vic
toria" Ploiești, Combinatul siderurgic Galați.
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ROADELE ACESTUI AN
ÎN CEL MAI SCURT

TIMP ÎN HAMBARE!
• ÎNDRUMAȚI de orga

nizațiile U.T.C. El ÎNDE
PLINESC O ÎNALTĂ ÎNDATO
RIRE PATRIOTICĂ, ADUCIND 
O IMPORTANTĂ CONTRIBU
ȚIE LA STRINSUL RECOLTEI

• DAR DACĂ ELEVII Șl 
CADRELE DIDACTICE AU LĂ
SAT, PENTRU UN TIMP, 
CĂRȚILE IN BĂNCI, SA LASE 
Șl SPECIALIȘTII AGRICOLI, 
FUNCȚIONARII, HlRTIILE IN 
BIROURI Șl SA MEARGĂ A- 

COLO UNDE SE HOTĂRĂȘ
TE SOARTA RECOLTEI

Laudă elevilor din Bihor

Joi, la Varna, a continuat vi
zita delegației de partid și 
de stat, conduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

în cursul dimineții, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer, împreună cu to
varășii Todor Jivkov și Stanko 
Todorov, precum și membrii 
delegațiilor română și bulgară 
au fost oaspeții colectivelor de 
muncă de la Stațiunea experi
mentală viticolă și de vinifica- 
ție Varna și de la’Uzina de ma- 
nometre din Vama.

Ca și în prima zi, prezența 
solilor poporului român pe pă- 
mîntul Bulgariei vecine și prie
tene a prilejuit noi manifestări 
de stimă și cordialitate, expre
sie a bunelor relații dintre cele 
două partide, țări și popoare.

In unitățile economice vizita
te, muncitorii, inginerii și teh
nicienii. specialiștii și cercetă
torii științifici au ținut să-și 
exprime sentimentele de sin
ceră prietenie pe care le nu
tresc față de poporul român, fă- 
cînd o primire deosebit de căl
duroasă conducătorului parti
dului și statului nostru.

Pretutindeni, în secțiile vizi
tate, numeroși muncitori au ți
nut să strîngă mina tovarășului 
Ceausescu, 
cu flori, 
„Vecina 
veșnică", 
tovarășul 
ducători 
răspund ______ ____________
care le sînt adresate.

Primul obiectiv vizitat, Sta
țiunea experimentală viticolă și 
de vinificație Varna, este situat 
la poalele unor dealuri pe care 
se întind, pe mari suprafețe, 
podgoriile în terasă, din care se 
produc renumitele vinuri bulgă
rești, medaliate la numeroase 
concursuri internaționale.

După momentul festiv al pri
mirii. care s-a caracterizat 
printr-o vibrantă manifestare a 
prieteniei dintre cele două po
poare, cînd numeroși muncitori 
si țărani cooperatori din împre
jurimi, înfruntînd ploaia rece 
de toamnă, au aclamat pe con
ducătorii de partid și de stat 
români și bulgari, directorul 
stațiunii, Svetoslav Nenov, in
vită pe oaspeți să viziteze acest 
important centru de cercetări 
agricole.

Se trece prin secțiile de vini
ficație ale stațiunii, după care 
are, loc o discuție asupra acti
vității care se desfășoară aici.

Stațiunea, înființată în urmă 
cu 20 de ani. are ca principal 
obiectiv acordarea asistenței 
științifice în domeniul viticul
turii, îndeosebi pentru zona de 
nord-est a Bulgariei, care cu- 
nrinde cinci județe cu o supra
față viticolă de 50 000 ha.

Sînt prezentate principalele 
realizări în domeniul introdu
cerii de noi tehnologii indus
triale, care au permis creșterea 
productivității muncii de două 
ori, ajungîndu-se ca un munci
tor să îngrijească, astăzi, între 
2,5—4 ha. în centrul atenției 
cercetătorilor de aici stă, 
asemenea, perfecționarea 
nologiilor care au condus

să-i ofere buchete 
scandînd cuvintele 

d ruj ba*4 — ..Prietenie 
Tovarășul Ceaușescu, 
Jivkov, ceilalți con- 
de partid și de stat, 
îndelung saluturilor

de 
teh- 

la
(Continuare în pai:, a Jt-'il

Despre munca voluntar pa
triotică prestată acum de tineri, 
pe ogoare, cititorul întîlnește 
zilnic relatări în întreaga pre
să. Pornind să aflu cîte ceva 
despre munca tinerilor în cam
panie, nu mi-a fost deloc greu 
să aleg un traseu mai cu sea
mă că o diagramă a Comitetu
lui județean U.T.C. arată- că a- 
proape în toate unitățile agri
cole se găsesc la lucru și elevi 
al căror program școlar a fost 
reașezat în funcție de urgen
țele recoltării ; elevii școlilor 
comunale fiind dirijați spre co-

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

DATORIA
ACTIVISTULUI
ÎNAINTE,
ÎN TIMPUL,
DUPĂ

ADUNAREA
DE PRIMIRE
IN U.T. C

La Comitetul județean Tulcea 
al U.T.C. s-a luat inițiativa unei 
analize a modului în care de
curg adunările de primire a noi 
membri în organizațiile U.T.C. 
Cu prilejul respectiv, unul din 
punctele principale ale atenției 
l-a constituit contribuția pe care 
activiștii și-o aduc la buna pre
gătire’ și desfășurare a acestor 
evenimente cu semnificație uni
că în viața tinerilor, a colecti
velor de uteciști. S-au marcat, 
atunci, o serie de observații sau, 
mai bine-zis, concluzii formu
late pe baza situațiilor consta
tate. Aflîndu-ne, recent, la Tul-

cea, cu intenția de a sesiza pe 
viu, noi înșine, stadiul în care 
se găsesc lucrurile, am găsit de 
cuviință să ne întreprindem in
vestigația pornind tocmai de la 
aprecierile la care a ajuns or
ganul județean în legătură cu 
acest compartiment al muncii 
sale. L-am solicitat, deci, să ni 
le împărtășească, pe tovarășul 
Pavel Valentin, secretar cu pro
bleme organizatorice al comite
tului județean U.T.C.

„Pe ansamblul, ni s-a spus, 
trebuie să recunoaștem că în 
acest domeniu se manifestă încă 
serioase neajunsuri, că în pofida 
preocupărilor noastre, realitatea 
nu se prezintă astfel îneît să ne 
mulțumească. Și aceasta din maj 
multe puncte de vedere. Am să 
amintesc cîteva, caracteristice 
pentru munca unui număr des
tul de mare de activiști...4'

înainte de a menționa obser
vațiile făcute, precizăm că an
cheta noastră ulterioară le-a 
urmat punct cu punct. De a- 
ceea, le și prezentăm acum în
soțite de argumentele concrete 
întîlnite în organizațiile U.T.C. 
de noi înșine. Așadar, să con
tinuăm :

TRAIAN GÎNJU
(Continuare in pag. a V-a)

Sosirea în Capitală
Joi aupă-amiază, s-a înapoiat 

în Capitală, venind din Republi
ca Populară Bulgaria, delegația 
de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, care a fă
cut o vizită de prietenie în. a- 
ceastă țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Le- 
onte Răutu, membru al Comite-

tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și 
Nicolae Blejan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Sofia.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegați
ei au fost salutați de tovarășii 
Manea . Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Ghe
orghe Rădulescu, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, Ion Ioniță,

Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă, de. membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești.

Erau prezenți Borislav Kon
stantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai amba
sadei.

Numeroși cetățeni din Capi
tală, veniți la aeroport, au sa
lutat cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți conducători de partid și de 
stat.

Pionieri au oferit flori secre
tarului general al partidului, 
membrilor delegației.

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid

și de stat române, condusă
de tovarășul Nicolae Ceausescu,
în Republica Populară

La invitația Comitetifui Cen
tral al Partidului' Comunist 
Bulgar, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, între 
27 și 28 septembrie, o delegație 
de partid și de stat română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită de prietenie 
în Republica Populară Bulgaria, 
la Vama.

între delegația română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și delegația bulgară', 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au avut loc

convorbiri, la care au participat 
tovarășii :

Din ’ partea română — Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, llie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Nicolae 
Blejan, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Populară Bulgaria.

Din partea bulgară — Stanko

Bulgaria
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Tano ȚoJov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele. 
părții bulgare în Comisia mixtă 
guvernamentală bulgaro-română 
de colaborare economică și teh
nico-științifică, dr. ing. Hristo 
Panaiotov, membru al C.C. . 
al P.C.B., ministrul industriei 
grele, Spas Gospodov, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare. 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România.

în cursul discuțiilor s-a expri
mat hotărîrea celor două părți 
de a colabora în vederea utili-

(Continuare în pag. a 11-a)Repetențiișcoliipermanente
de N. S. STĂNESCU

Singurul martor,

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a 11-a)

TINEREȚE,
EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI
ca și stenografa, 
al dialogului. Și 
părea rău de tn-

N-am scăpat, 
nici un cuvînt 
nici nu-mi mai 
trerupere.

cu- 
nu 
așa

s-a 
era 
re- 
ca-

conștiința, lipsea...
Mă aflam pornit pe urmele 

unei scrisori venite la redacție 
în urmă cu cîteva zile în biroul 
președintelui tribunalului din- 
tr-un municipiu. Discuția înce
puse. A intrat secretara. In urma 
ei, un tînăr. Președintele 
scuzat pentru întrerupere: 
vorba de o urgență. M-arn 
tras, cu notițele mele, la

pătul mesei lungi din fața 
biroului. Secretara avea un ca
iet cu foi late, îndoite, de ste
nografie. Aștepta prima întreba
re. Omul legii a răsfoit, preț de 
tin minut, un dosar în care hîr- 
tiile erau prinse cu șină.

Prima întrebare a căzut ca un 
trăznet:

— T. N. recunoști că ești ta
tăl minorei O.B. ?

„.Asistăm la un interogatoriu.

★
— Păi nu... eu... ăăă... nu recu

nosc !
— O cunoști pe numita P. B. ?
— Nu. Adică vag. Am 

noscut-o într-un grup... Nici 
știu bine dacă o cheamă 
cum spuneți.

60 de elevi de la Școala ge
nerală din Ileana, județul Il
fov, au venit la culesul legu
melor âe pe pămînturile coo

perativei.

Din dosar sînt scoase cîteva 
scrisori, o felicitare de 1 Martie, 
o fotografie. T. N. le recunoaște. 
Sînt ale lui.

— li scriam rar. Ea nu scria 
mai deloc. Nu am idee despre 
ce mă întrebați. De ce nu mi-a 
scris ?

— P. B. susține că ți-a scris

Este de netăgăduit că proporțiile mari pe care le repre
zintă tineretul în totalul celor ce acționează în economia 
noastră națională are o importanță care nu se poate deduce 
exclusiv din cifre. Desigur, cifrele își au semnificația lor 
peste care nu trebuie să se treacă ușor. Dar rîndurile de 
față au intenția să se oprească mai ales la aspectele cali
tative ale forței de muncă tinere din țara noastră.

Din milioanele de salariați ai țării, mulți, foarte mulți au 
vîrste ce nu depășesc treizeci de ani. Sînt, în rîndurile a- 
cestora, ingineri, tehnicieni, muncitori. Dacă ne-am referi h 
pregătirea lor și am compara-o cu cea a forței c<j «nd.ică 
tînără de acum un deceniu sau două, atunci ar fi impre
sionant în primul rind gradul înalt de școlarizare (socotit fie 
și numai in numărul claselor absolvite). In plus, ar trebui să 
calculăm și nivelul pregătirii lor, care reflectă îmbunătățirile 
calitative ale învățămîntului de toate gradele în aceste* de
cenii ale ascensiunii economiei noastre.

Și totuși, abia plecat de pe băncile școlilor sau facultăți
lor cu cîțiva-ani în urmă, tinărul muncitor sau inginer este 
astăzi rechemat într-un sistem complex și diversificat la o 
perfecționare profesională. Mulți dintre tinerii respectivi au 
sentimentul unei inutilități, ba chiar a unei carecari jigniri. 
Nu de puține ori, ei au certitudinea că pregătirea dobîn- 
dită în școală (indiferent de gradul ei) și atestată de un cer
tificat sau o diplomă este atît de completă și atît de defi
nitivă îneît în restul vieții ei nu mai au nimic de adăugat la

(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT, CONDUSĂ DE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
in Republica Populară Bulgaria

ROADELEIN
LAUDĂ ELEVILOR

DIN IHOR

(Urmare din pag. I)

obținerea unor recolte sporite 
la hectar. Totodată, oaspeții sînt 
informați că specialiștii stațiu
nii sînt angajați în elabora
rea unor metode eficiente de 
combatere a bolilor viței de vie. 
O preocupare de prim ordin o 
conscituie strînsa legătură cu 
practica producției. Aproxima
tiv 30 la sută din experiențe se 
fac pe terenurile cooperative
lor și întreprinderilor agricole 
de stat. De asemenea, sînt or
ganizate cursuri pentru ridica
rea pregătirii cadrelor superioa
re și a brigadierilor, perfecțio
narea acestora făcîndu-se atît 
în laboratoarele stațiunii. cît 
și — mai ales — direct în pod
gorii. Directorul stațiunii a re; 
levat, în prezentarea făcută, că 
între specialiștii de aici si cei 
români exis*â relații de cola- 
bo rare foarte bune. în special 
ca cei dp la Murfatlar și sta
țiunea model dt la Nepî’un.

în timoul discuțiilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se inte
resează de modul de organizare 
a activități5, de starea actua'ă 
a recoltei, de preocupările pri
vind îmbunătățirea sorturilor 
de vinuri.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu felicită 
călduros colectivul stațiunii, a- 
dresîndu-i urări de noi succe
se. „Doresc, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca și în vii
tor colaborarea dintre specia
liștii români și bulgari să se 
dezvolte și în acest domeniu-'.

Și la Uzina de manometre, 
„Marea Neagră" unul din prin
cipalele obiective ale industriei 
constructoare de mașini bulga
re. sîntem martorii aceleiași 
primiri deosebit de călduroase 
și entuziaste. Clădirea princi
pală este împodobită cu dra
pelele de stat ale celor două 
țări, cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

însoțiți de directorul uzinei, 
ing. Radi Țvetkov, oaspeții vi
zitează principalele secții ale 
tinerei și modernei unități, care 
va împlini, peste cîteva zile, un 
deceniu de existență. în secția 
de instrumente, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
membri ai delegației, le sînt 
prezentate utilaje și agregate 
de mare tehnicitate care se

Semnarea
unui protocol 
româno ■ bulgar

Joi, 28 septembrie, la Palatul 
Euxinograd, după încheierea 
convorbirilor oficiale, a avut loc 
semnarea Protocolului întâlnirii 
delegațiilor de partid și de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bulgaria cu privire la proble
mele folosirii complexe a fluviu
lui Dunărea pe sectorul comun 
și realizarea în comun a 
„Complexului hidrotehnic Cioa- 
ra-Belene“.

Protocolul a fost semnat de 
tovarășii Nicolae Ceausesc 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, Stanko 
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

La solemnitate au participat 
membrii celor două delegații.

Au fost prezenți consilieri și 
experți.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează. 

află în dotarea uzinei. în timpul 
vizitei, în repetate rînduri, mun
citorii își întrerup lucrul la 
mașini, aplaudînd, adresînd cu
vinte de caldă simpatie solilor 
poporului român. Tovarășul 
Ceaușescu se oprește, dă mina 
cu strungarul Stoian Kavalgiev, 
cu operatorii Liubomir Mari- 
nov, Misak Simonian, interesîn- 
du-se despre activitatea lor.

In dreptul automatului pentru

Joi după-amiază, delegația de 
partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
preș°dintele Consiliului de Stat 
a! Republicii Socialiste Româ
nia. care a făcut o vizită priete
nească pe litoralul bulgăresc al 
Mării Negre, a părăsit Vama.

Pe întregul traseu, de la re
ședință oînă la aeroport, zeci și 
zeci de mii de locuitori 
ai orașului au venit să-și ia 
rămas bun de la oaspeții 
români, exprimîndu-și din nou, 
din plin, bucuria și sentimen
tele de prietenie frățească față 
de solii poporului nostru.

Dintr-o mașină descoperita, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, Ion Gheorghe 
Maurer și Stanko Todorov au 
răspuns cu cordialitate ovațiilor, 
urărilor de prietenie cu care, 
pe parcursul a peste zece kilo
metri, au fost salutați de a- 
proape întreaga populație 
a orașului — muncitori, ma
rinari, țărani cooperatori, stu- 
denți și elevi. Ca pretutin
deni, pe parcursul vizitei, ei au 
ieșit în întîmpinare cu stegulețe 
și flori, cu eșarfe roșii pe care 
le fluturau, scandînd „Vecina 
drujba 1“ — „Prietenie veșnică!**. 
Largile bulevarde, împodobite 
sărbătorește cu drapelele de 
stat ale României și Bulgariei, 
cu mari pancarte pe care se pu
teau citi urările „Să se întăreas
că și să înflorească prietenia 
bulgaro-română", „Salutări fră
țești poporului român", în timp 
ce la difuzoare se transmitea 
muzică populară românească, to
tul conferea atmosferei entu
ziaste un oara ter de sărbătoare, 
în dreptul uzinei de manome
tre, care în cursul dimineții a 
avut ca oaspete pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe membrii 
delegației române, muncitorii 
au ținut să-1 salute încă o dată 
acum, la despărțire, ieșind în

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 

și de stat române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria

(Urmare din pag. I) 

zării complexe a potențialului 
hidroenergetic și' de navigație al 
Dunării. In acest sens, s-a ajuns 
la un acord și a fost semnat un 
protocol corespunzător cu privi
re la realizarea în comun a 
„Complexului hidrotehnic Cioa
ra Belene" pe Dunăre, precum și 
la termenele de proiectare și 
construire a acestuia. S-a con
venit ca la construirea acestui 
obiectiv să se aibă în vedere o 
largă cooperare industrială în 
proiectarea și execuția utilajelor 
și instalațiilor, folosind la maxi
mum capacitățile de producție 
din cele două țări.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că realizarea a- 
cestui mare obiectiv hidrotehnic 
tepr^zintă un pas important pe 
calea dezvoltării și întăririi le
găturilor multilaterale dintre 
Republică Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 

lăcuirea pieselor aparatelor de 
măsură, concepție originală a 
cercetătorilor de la Institutul 
„Tniimaș", din Sofia, are loc o 
interesantă demonstrație a per
formanțelor acestei instalații, 
unice în Bulgaria, care atinge o 
productivitate de 1 000 detalii 
pe oră.

în continuare, sînt vizitate 
secțiile mecanică și montaj.

Plecarea din Varna
mare număr în fața impunătoa
rei clădiri a întreprinderii.

Aceeași mulțime impresionan
tă de oameni se afla la aeroport, 
dorind să salute la plecare pe 
oaspeții români. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă 
spre mulțime, carg îl întimpină 
cu urale și ovații, strînge mîini 
care se întind. Din nou se aud 
scandate cuvintele „Drujba, 
drujba", din nou răsună înde
lung aplauze și urale, dînd ex
presie a ceea ce în timpul celor 
două zile ale vizitei s-a mani
festat din plin — ospitalitatea 
poporului bulgar, satisfacția sa 
unanimă pentru buna colabo
rare, relațiile strînse de priete
nie statornicite între popoarele 
și partidele celor două țări.

O unitate a forțelor maritime 
militare prezintă onorul con
ducătorului de partid și de stat 
a! țârii noastre. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. însoțit de 
tovarășul Todor Jivkov, salută 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Parti

dului Comunist Roraân, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, și tovarășului STANKO TODOROV, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, ur
mătoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, dorim să 
vă exprimăm. încă o dată, cordiale mulțumiri pentru ospita
litatea desăvîrșită de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei 
noastre în țara dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile pe 
care le-am purtat și înțelegerile la care am ajuns vor con
tribui la dezvoltarea și mai puternică a prieteniei și colabo
rării dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar. în interesul ambelor noastre popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și 
întregului popor bulgar urări de noi succese în construcția 
socialismului, de progres, prosperitate și pace.

ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări, ale 
popoarelor din bazinul dună
rean, este în spiritul Programu
lui complex pentru adîncirea și 
perfecționarea în continuare a 
colaborării și dezvoltarea inte
grării economice socialiste a 
statelor membre ale C.A.E.R., 
adoptat la cea de-a XXV-a se
siune de la București, și în 
conformitate cu schema de a- 
menajare complexă a Dunării, 
elaborată în cadrul C.A.E.R.

în cadrul acțiunii de valorifi
care complexă a potențialului 
Dunării se are în vedere, de ase
menea, construirea în perspecti
vă a unui nou complex hidro
energetic în zona Cernavodă.

Au fost discutat? și alte pro
bleme în legătură cu dezvoltarea 
în continuare a colaborării 
bilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria. Părțile s-au 
informat reciproc despre mersul 

în secția de montaj, un ade
vărat laborator, se asamblează 
principalul produs al uzinei : 
manometrul. Aici lucrează nu
mai femei.

Un moment solemn. Directo
rul uzinei prezintă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov unul dintre manometre- 
le care ies de pe banda de mon
taj — este cel de-al 5 000 000-lea 
produs de acest fel fabricat aici 
de la înființarea uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de performanțele 
aparatelor de măsură si control 
realizate de uzină, a cărei pro
ducție anuală atinge 2 milioa
ne bucăți.

în fața unei mici dar repre
zentative expoziții, organizată 
chiar în secție, oaspeții sînt in
formați despre perspectivele 
dezvoltării uzinei, care va cu
noaște, în actualul cincinal, o 
triplare a producției, concomi
tent cu îmbogățirea gamei de 
fabricație. în orezent, aici se 
experimentează un sistem auto
matizat de conducere, care ur
mează să asigure o înaltă pro
ductivitate a muncii, paralel cu 
îmbunătățirea calității produ
selor.

în aplauzele și uralele munci
torilor acestui tînăr vlăstar al 
industriei constructoare de 
mașini din Varna, oaspeții ro
mâni și bulgari își iau rămas 
bun de la ospitalierul colectiv 
al uzinei. Tovarășul Ceaușescu 
adresează colectivului felicitări 
pentru frumoasele succese ob
ținute.

drapelul, trece apoi în revistă 
garda care prezintă armele, 

înainte de a se îndrepta spre 
aeronavă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, ceilalți oaspeți români 
își iau rămas bun de la persoa
nele oficiale prezente pe aero
port. Apoi. însoțiți de tovarășii 
Todor Jivkov și Stanko Todo
rov, se îndreaptă spre scara a- 
vionului, unde un grup de pio
nieri îi intîmpină cu brațele în
cărcate de flori.

în aclamațiile puternice ale 
celor veniți sâ-i conducă pe 
solii poporului român, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
jivkov își string călduros mii- 
nile, se îmbrățișează, își iau 
rămas bun după o întîlnire 
fructuoasă cu prilejul căreia 
s-a convenit asupra dezvol
tării pe noi planuri a relațiilor 
româno-bulgare, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii și socialismului.

construcției socialiste în cele 
două țări și au efectuat un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației interna
ționale, îndeosebi privind secu
ritatea europeană și dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și bună 
vecinătate între țările din 
Balcani.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească și într-un spirit de 
înțelegere reciprocă.

în timpul șederii în Republica 
Populară Bulgaria, delegația 
română a avut prilejul să cu
noască frumusețile . orașului 
Varna, să viziteze Stațiunea ex
perimentală viticolă și de vini- 
ficație Varna și Uzina de mano
metre „Marea Neagră", stațiu
nile de odihnă de pe litoral. 
Pretutindeni, oamenii muncii au 
făcut oaspeților români o pri
mire cordială, deosebit de 
călduroasă.
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operativele agricole, iar cei 
din orașe spre întreprinderile 
agricole de stat. Greu nu a fost 
nici cînd i-am căutat în cîmp. 
în două din fermele I.A.S.-ului 
Biharia, fete și băieți de la 
Grupul școlar sanitar și Grupul 
școlar cooperatist din Oradea, 
se întreceau într-o adevărată 
competiție a hărniciei, uimind 
prin îndemînare și pe cei mai 
optimiști specialiști. Greu însă 
am putut să înțeleg cum pri
vesc această mare bătălie a re
coltei cei care ar trebui să fie 
în prima linie , cum pot fi 
atît de pasivi cei care răspund 
direct de recoltă și primesc sa
lariul în funcție de recoltă.

Intrasem mai întîi la sediul 
întreprinderii și într-un singur 
birou șapte oameni, în frunte 
cu directorul Nistor Marian, nu 
făceau altceva decît își frecau 
mîinile de bucurie exclamînd : 
„dacă puștii merg așa, în vreo 
10 zile recoltăm tot". Mărturi- ♦ 
sesc că am vrut să-i întreb : 
„recoltați sau recoltează ?“ Dar 
nu știam că ceea ce aveam să 
întîlnesc și mai tîrziu, m-ar fi 
îndreptățit pe deplin la o ast
fel de întrebare.

Dar iată pe scurt despre ce 
mai e vorba. La ferma nr. 3 — 
Sălard, în timn ce 260 de fete 
și 20 de băieți de la Grupul 
sanitar din Oradea, împreună 
cu cadrele didactice ce-i înso
țeau, dădeau zor să realizeze 
norma zilnică ce și-o propuse
seră — 62 tone de porumb — 
un singur tehnician din partea 
fermei se agita că nu are cine 
să-1 a.iute pentru a găși mij
loace de transport. I-am spus 
că am văzut la sediul I.A.S.-ului 
șase asemenea miiloac^ — ca
mioane și remorci. „Or fi a- 
colo, dar dacă nu sînt aici de
geaba !" mi-a răspuns el. Și în- 
tr-adevăr degeaba. Nu se putea 
împărți în șapte și în locul ce
lor șapte ce stăteau în biroul 
de la centru.

Dar biroul de la centrul 
I.A.S.-ului nu e singurul pe 
care l-am găsit tixit cu oameni. 
La cea de a doua fermă, la Tă- 
mășeu, numărul celor care își 
găseau acum de lucru printre 
hîrtii, înghesuindu-se pe cîțiva 
metri pătrați, ajungea la zece. 
Știind că oric.îț de mare ar fi 
o fermă ea nu poate avea zece 
funcționari, mi-am exprimat 
nedumerirea. Exolicația : patru 
specialiști veniți de la Cen
trul de splecționaro și re
producție cHn Oradea mai 
ceruseră, de două zile, 
si încă șase aiu^oare pen
tru a denîsta în hîrtii cîți viței 
s-au obținut pînă acum de la 
vaci și cîți se vor mai obține 
de aici înainte. Din această 
cauză, șeful fermei, medicul ve
terinar Nicolae Demian, de două 
zile întregi nu știe. ce. cît și 
unde luerpază elevii Grumiluî 
școlar profesional ce-i veniseră 
în ajutor îndrumați de paznic, 
singurul om pe care l-au găsit 
profesorii Ia sosire, sore un lan 
de porumb cei 103 elevi înce
puseră lucrul la orelp 9.30 fără 
nici o altă organizare n’-eala- 
bilă din care cauză duDă ce 
rupeau știuleții de porumb, îi

Singurul martor, 
conștiința, lipsea.,.
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de mai multe ori cînd era gra
vidă. Ai evitat să-i răspunzi.

— Mă rog, eu nu știu despre 
ce e vorba T

— Recunoști că în perioada... 
cit P. B. s-a aflat în vacanță în 
orașul nostru, ați întreținut ra
porturi intime ?

— Aăă... eram prieteni cu to
ții, mai mulți, așa într-un grup 
vesel... Nu era ceva special. 
Nu-mi amintesc. Vă rog să tre
ceți în procesul verbal că nu 
recunosc.

— Vă rog să semnați cele de
clarate — a conchis președintele 
tribunalului.

★
Nu mi-aș fi iertat să plec din 

oraș, fără să-l caut pe T.N. și 
să stau de vorbă cu el. îi aveam 
toate datele, încă din preambu
lul interogatoriului la care a- 
iistasem: vintă. adresă, loc de 
muncă.

Să sun ți să intru ? Ar fi tre
buit să mă prezint, să pomenesc 
de ziar. N-aș mai fi putut afla 
nimic... De fapt nici nu vroiam 
să aflu detalii în legătură cu 
speța propriu-zisă. Oricît de no
vice ar fi fost cineva care, ca 
ți mine, să fi asistat la confrun
tarea aceea penibila și tot ar fi 
observat lesne că T.N. recurge 
la subterfugii însăilate cu ață de 
altă culoare. De altfel justiția se 
va pronunța în spiritul adevăru
lui, așa cum îi este menirea. Deci 
nu investigații juridice vroiam să 
fac. Doream doar să cunosc mat 
bine omul și resorturile care-l 
împing — după părerea mea — 
să mintă și să fie laș.

Că T. N. minte și este laș iv- 
pet, e doar părerea mea. Gre
șesc P Să „judecăm1’ împreună.

N-a trebuit să mă învîrt prea 
mult pe strada cu pricina, că ti- 
nărui N. a apărut. E elegant și 

cărau în coșuri cîte cel puțin 
500 de m pînă la cele două re
morci, singurele sosite în cîmp 
pentru transport. Și asta în timp 
ce și la sediul acestei ferme am 
numărat alte 4 ..remorci care 
stăteau degeaba. ;,Ce sâ fac ? 
dădea din umori șeful fermei, 
au venit specialiștii". I-am su
gerat să-i invite șl pe dumnea
lor acolo în cîmp dacă altă so
luție nu e șl să culeagă porumb. 
„Ei sînt doctori, funcționari, 
specialiști", mi-a răspuns.

La un asemenea răspuns ori
cine își dă seama că e vorba de

r
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La Saielele, în județul Teleor
man, toți tinerii satului lucrea
ză. Unii Ia recoltatul orezului 
(490 de hectare cultivate), alții 
la legume și la vii, la porumb, 
în fiecare zi, lor li se adaugă 
elevii școlii generale, aproape 
două sute la număr. In același 
timp, însă, toată grija este a- 
cordată și asigurării furajelor 
pentru animalele proprietate 
obștească. Zilnic, o echipă for
mată din 15—20 de uteciști și 
60—70 de elevi participă la re
coltarea porumbului masă verde 
și însilozarea acestuia. 500 de 
hectare porumb în cultură du
blă au semănat cooperatorii din 
Saielele după orz și grîu. Cul
tura s-a dezvoltat excepțional, 
estimativ, asigurînd peste 15 000 
de kilograme la hectar. întreaga 
producție va fi însilozată. Și 
aceasta înainte ca brumele să 
diminueze calitativ „pășunea" 
pentru iarnă pe care cooperato
rii și-au propus s-o asigure din 

' belșug. Echipa de șoc a uteciș- I

prezentabil. Ieșea în oraș. Ne-am 
recunoscut reciproc și discuția 
s-a înfiripat de parcă ne cu
noșteam de multă vreme. M-am 
bucurat că-mi spune tu de pri
ma dată.

— Te-am văzut la tribunal... 
Ce zici de chestie ? M-a aboi- 
dat el, după un moment de ezi
tare.

— Mi se pare încurcată pen
tru tine...

— Ai vreo pilă pe la ăștia ? 
li cunoști P

— De unde. Eram întîmplă- 
tor pe acolo... Nici nu-s de ta 
voi din oraș. Dar spune-mi, e a- 
devărat ce te întreba președin
tele ?

— Parcă de asta-i vorba a- 
cum... mi-a spus un avocat că 
nu, și-l țin pe nu în brațe !

— Dar n-o să fie greu de do
vedit că minți. Mai întîi că atîta 
te bîlbîi... Dacă ai fi fost nevi
novat, cred că săreai în sus să-ți 
pună cineva o astfel de acuza
ție, pe nedrept, în spinare. De 
ce te tîrgui dacă adevărul este 
că n-ai nimic pe conștiință P 
Și-apoi sînt probele...

— Află că proba cu grupa 
sanguină nu-i valabilă decît pe 
jumătate și nu e concludentă. 
Mi-a spus-o avocatul... 50°/o!

Interlocutorul meu era, se 
vede treaba, bine blindat cu a- 
mănunte avocățești.

— Dacă fata are martori că 
ați fost împreună — și are, că a 
mai fost cu cîteva colege în va
canță, spunea președintele doar 
— și dacă seamănă copilul cu 
tine, nici nu mai e nevoie de 
grupa sanguină... Spune-mi, fata 
e drăguță P

— Este... că doar nu vorbesc 
eu cu oricine.

— De ce nu vă căsătoriți P Ce 
vină are copilul P Tot ai să-i fii 
tată legal pînă la urmă...

— Știu eu pe cineva care, tot 
așa, a recunoscut copilul iar fata, 
aflînd că respectivul nu e ingi

o adevărată iresponsabilitate. E- 
levii își lasă cărțile în bănci și 
vin să-i ajute, profesorii în
chid și ei cataloagele și pres
tează munci pe care le fac 
cu sentimentul că se achită 
de o înaltă datorie patriotică, 
iar cei ale căror salarii se nu
mără sau ar trebui să se nu
mere în cîmp se rușinează să 
muncească alături de ei. Efor
turile pe care le fac acum ele
vii, studenții, muncitorii în 
timpul lor liber, trebuie apre
ciat și fructificat ca atare. Cei 

tilor acționează tocmai în ideea 
transferării în silozuri a acestui 
excepțional furaj. Florea Bin- 
bașa, secretarul comitetului 
U.T.C., împreună cu Melania 
Mirancea, Ioana Caplagea, Vic
tor Dudău, Nița Caplagea, Ioana 
Barbu și cîțiva dintre mecani
zatori asigură zilnic însilozarea 
a cel puțin 15—20 de tone. In 
cîmp, elevii Gheorghe Laie, 
Pașa Beiroșu, Oprea Chițu, Cris- 
tea Mazilu, Maria Stegaru și 
încă alți 35—40 de colegi , ai lor 
recoltează și încarcă în remorcă 
porumbul pentru furaj. Este o 
muncă care îi solicită din plin 
dar pe care o execută cu ran
dament maxim. Sînt obișnuiți 
pentru că și în toamna trecută 
au făcut parte din echipa de 
soc a elevilor care au lucrat la 
însilozări.

La zi, bilanțul acțiunii însu
mează aproape o mie de tone 
însilozate. Și angajamentul pre
vede cam de trei ori și jumă
tate mai mult. Planificarea ini- 

ner așa cum se prezentase, nu 
l-a acceptat de soț pînă la urmă. 
P. B. vrea doar să dea numele 
meu copilului. Vrea să-mi strice 
viitorul! Eu nu vreau să mă-n- 
sor. Nu, n-am să recunosc. Ce-o 
să-mi facă... ?

Acestea erau, așadar, raționa
mentele lui T. N. El, abilul, cel 
care nu „vorbește" cu oricine, 
știe lecția de la avocat: îl va 
ține pe „nu* în brațe, pînă la 
capăt! Fata P Să se descurce sin-| Repetenții :■ școlii
i; permanente
C (Urmare din pag. I) /

ea. Dar, lucrurile nu stau așa. îmbâtrînirea treptată - și în 
S unele domenii, foarte rapidă - a cunoștințelor, indiferent 
S de nivelul și profunzimea lor, face azi necesară „reciclarea" \ 

profesională. Este vorba de o implacabilă și inevitabilă > 
j „uzură morală" a cunoștințelor. S
S Dar nu numai atît. Tinerii noștri sînt promovați în funcții S 
j de conducere la diversele eșaloane ale economiei naționale. S 
S Aceste funcții implică pe lîngă talent organizatoric, inteli- S 
> gență, discernămînt, capacitate de decizie și o multitudine ’ 

de cunoștințe și de tehnici ale muncii de conducere pe ’ 
care școala nu putea să le ofere. în mod logic nu poți con- C 
duce o întreprindere, un sector, o direcție etc. numai prin C 
suma de cunoștințe dobîndite inițial. Este nevoie de auto- C 
perfecționare, de studiu permanent. Căci viața actuală, - L 
prin ritmurile ei frenetice la care ne obligă revoluția știin- L 
țifică și tehnică fără precedent pe care o trăim, - este o 
școală permanentă. Absolvenții acestei școli sînt aceia care, 
înțelegînd pulsul trepidant al contemporaneității, se adap
tează ei și nu cedează tentației ușoare, in schimb repetenții 
școlii permanente sînt cei care se pling tot timpul că munca 
pe care o fac nu ar reprezenta aplicarea a ceea ce ei au (> 
învățat în facultate sau în școala adolescenței. ',

Sînt sigur că această repetenție este mai greu de suportai • ( 
decît duritatea efortului cerut de școala permanentă. ’,

în sprijinul cărora vin toți a- 
cești tineri nu trebuie să pri
vească treburile simplist. Șe
ful fermei despre care vorbeam 
mai sus, îmi spunea că e atît de 
avantajoasă munca elevilor, în- 
cît a renunțat la toți zilierii. Un 
zilier, făcea el calculul, îi cere 
60 lei pe zi pentru* ca să mun
cească fără normă, atit cît poa
te. Altfel nu vine. Pe cînd cu 
elevii e altceva, pe ei îi plă
tești la normă pentru cît lu*
crează, nefiind nici un pericol 
pentru depășirea fondurilor bă
nești.

Aportul elevilor a fost și este 
mare, sigur că și în continuare 
va fi substanțial. Dar pentru ca 
el să se finalizeze pe măsura 
așteptărilor e necesar ca să 
fie înțeles cum trebuie. Cînd 
s-a stabilit ca elevii să afecteze 
o parte a timpului lor de învă
țătură strîngerii recoltei, s-a. 
avut desigur în vedere urgența 
acestor lucrări și nicidecum co
moditatea unora care, așa cum 
spuneam și mai sus, ar trebui 
să fie în primele rînduri.

“i
i
i
I

nuțială de 1 570 tone, practic 
mai constituie subiect de dis
cuție. Ritmul în care se lucrea
ză de către tineri, de către toți 
membrii cooperatori din Sa
ielele, lasă să se înțeleagă că 
— înainte de 15 octombrie — în 
silozuri se va afla întreaga pro
ducție înscrisă în angajament.

în județul Teleorman sînt 
foarte multe unitățile în care 
se desfășoară cu intensitate ma
ximă însilozarea furajelor. Pes
te tot organizațiile U.T.C. își 
circumscriu acțiunile lor aces
tei lucrări de maximă impor
tanță pentru zootehnie. în fieca
re dintre cele 154 de cooperative’ 
agricole ale județului tinerii 
și-au propus să asigure însiloza
rea porumbului cultivat pe cel 
puțin 20 de nectare. Pînă acum 
activitatea lor s-a concretizat 
în asigurarea a peste două mii 
de tone furaje transportate în 
apropierea sectoarelor zooteh
nice.

I
I
I
I
I
I
I
I

gură, cum o putea ! Remușcăii ? 
Doar nu-i un slab! El trebuie 
să-și trăiască viața...

La ora tîrzie cînd ajungeam, 
în Gara de nord, T. N. se mai 
afla, probabil, „cu grupul lui ve
sel", la sindrofia de care îmi po
menise cînd ne-am despărțit. 
Noua lui companie trebuie să fi
fost plăcută...

Ați vrea să-i scrieți ? Sau să 
ne scrieți P Sâ dăm, împreună, o 
sentință! Toți trebuie să fim, 
într-un fel, judecători. Ai pro
priilor noastre conștiințe ca și ai 
celor de lingă noi. Fiindcă ti
nereții trebuie să-i fie proprii, 
între multe altele, cinstea, cura
jul răspunderii și preocuparea 
pentru cel de alături.



ocinieia 
tineretului ™. ...—

NUMĂRUL 2
La prima confruntare cu „necu noscutele" meseriei.

& INIȚIATIVE
30 DECEMBRIE TINEREȘTI
C

u aceleași roituri bine chibzuite, cu aceleoți ginduri îndrăznețe de 
a munci mai bine, mai cu spor, organizațiile U.T.C., tineretul țării 
se angajează tot mai plenar in marele efort al poporului pentru 
îndeplinirea cincinalului incinte de termen. Zi de zi, în toate 
sectoarele de activitate se consemnează victorii însemnate in acest 
efort, zi de zi, organizațiile U.T.C. adaugă noi valențe contribuției 

lor la succesele țârii. Receptivi la îndemnurile partidului, avindu-i întotdeauna 
ca model de dăruire și conștiință muncitorească pe comuniștii alături de care 
lucrează, tinerii din fabrici și uzine, de pe șantiere și de pe ogoare, caută și 
descoperă noi idei și soluții, noi forme de educație și instruire, metode și ini* 

țiative îndrăznețe care adaugă participării lor in întrecere un plus de vigoare, 
de eficiență. Intr-un supliment trecut, infâțișâm cititorilor citeva dintre aceste 
inițiative cu o largă aplicativitate, apărute in organizațiile U.T.C. in acest an de 
mare efervescență politică, de mari evenimente în istoria poporului. Completăm 
acum șirul inițiativelor U.T.C., expresie a voinței și angajamentului tinerilor de 
a intimpina aniversarea proclamării Republicii cu fapte mai semnificative, de a 
pregăti temeinic drumul lor spre succesele anului viitor și în continuare, in 
același scop și cu aceeași incredințare că ele vor servi ca forme de mobilizare, 
că vor fi preluate și generalizate in cit mai multe organizații U.T.C., in cit mai 
mulfe întreprinderi.

VA REAMINTIM

. SUMARUL I 
• NUMĂRULUI 1 I 
I DIN 16 |

| AUGUST 1972 j 

I • Procesul milimetri- I

1 br I
I* întregul spor dc 

producție cu scule I 

economisite

I • 10 tone cărbune | 

pe post în abata-

Ijele frontale '
I

I • 3 apartamente pe ■ 
zi cu o singură I 
macara

I • Zilnic, prin eforturi | 

proprii, 85 kilo-1 
grame fire carda
te peste plan

I • Prin forțe proprii, I 

| cu cheltuieli mi-1 
nime, mecanizăm 
lucrările din zoo-1

| tehnie

ÎN NUMĂRUL DE AZI VĂ RECOMANDĂM:
Să ajutăm efectiv elevii de liceu în desfășu
rarea practicii și însușirea unei meserii 
Prietenii noului angajat
Fii de onoare ai întreprinderilor 
Registrul economiilor

* Fiecare elev al școlii profesionale, fiecare 
ucenic să producă, cu șase luni mai devre
me, la nivelul unui muncitor calificat.

* Minimum 2 200 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, cel puțin 90 de viței de la o sută de 
vaci

SpirtlGl gospodăresc \ 

convertit in mflioany

„La fel de valoros pc șantier, 
ca cimentul, metalul și apa este 
spiritul gospodarescne spunea 
cu mai bine de două luni în 
urmă, secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii dc con
strucții hidrotehnice din Constan’ 
ța cînd organizația de aici lan
sa o inițiativă cu inestimabilă 
încărcătură dc semnificații : 
„Șantierul — oglinda muncii 
noastre"

Dar ce își propuneau de fapt 
tinerii întreprinderii de con
strucții hidrotehnice Constanța 
prin lansarea inițiativei. ? Să re
capitulăm pe scurt obiectivele 
programului lor : a. Ridicarea 
gradului de folosire a utilajelor, 
atît prin exploatarea lor intensi
vă, cît și prin efectuarea în 
cele mai bune condiții a lucră
rilor dc reparații și întrețineri, 
organizațiile U.T.C. vor antrena 
tinerii în eforturile pentru res
pectarea parametrilor de func
ționare în fiecare schimb de lu
cru, pentru prelungirea duratei 
de funcționare a fiecărei catego
rii de utilaje, în medic cu un ci
clu de reparații capitale, iar la 
mașinile de transport, cu 25 la 
sută pentru cele de producție in
digenă, cu 4 la sută pentru au
tobasculantele „Tatra", cu 200 la 
sută pentru autobasculantele tip 
„Mercedes" ; b. întărirea disci
plinei în rîndul tinerilor în sco
pul folosirii integrale a timpu

Realizările la zi in întrecere prefigurează depășirea 
substanțială a angajamentelor anuale

lui de lucru, pentru o mai bună 
organizare și gospodărire a locu
rilor de muncă; prin realizarea 
unei mai bune și judicioase de
pozitări a materialelor, să se e- 
conomisească pînă la sfîrșitul 
anului 50 tone ciment, 15 tone 
motorină, importante cantități 
de material exploziv și bitum 
iar prin recuperarea deșeurilor 

..Siiiitieruloțilimlii 
muncii noastre^

și folosirea lor la confecționarea 
panourilor de schelă — econo
mii în valoare de 50 000 lei; 
c. Tinerii specialiști vor fi an
trenați în activitatea de îmbună
tățire a tehnologiilor de lucru 
și autodotare ; d. Organizațiile 
U.T.C. vor mobiliza pe toți ti
nerii pentru a efectua lunar o 
oră de muncă voluntar patrioti
că în sprijinul realizării sarcini
lor de producție, pentru scurta
rea termenelor de dare în folo
sință a obiectivelor, a duratei de 
reparate a utilajelor.

Odată cu lansarea inițiativei, 
puternic sprijinită de conduce

rea întreprinderii, de organizația 
de partid și sindicat, s-a desfă
șurat o permanentă activitate 
politică, de mobilizare a fiecă
rui utecist la materializarea ei, 
la concretizarea în fapt a celor 
propuse. Inițiativa a devenit în 
prezent comandamentul propriu 
al tuturor tinerilor de pe șan
tierele întreprinderii și rezulta

tele n-au întârziat. în numai 
două luni de zile dc la pornirea 
inițiativei se consemnează o în
deplinire de peste 50 la sută a 
angajamentelor asumate, ceea ce 
prefigurează o depășire substan
țială a lor pînă la sfîrșitul anu
lui. Să nu trecem însă măcar 
peste cele mai importante dintre 
ele : uteciștii secției auto prin 
revizii și reparații atente, de cea 
mai bună calitate, prin respec
tarea cu strictețe a programului 
de lucru și disciplină în produc
ție obțin o depășire de 25 la su
tă a ciclului de funcționare a 
mașinilor; cei de la Șantierul 

construcții civile au economisii 
prin recondiționarea și refolosi- 
rea materialului lemnos la co- 
fraje peste 180 000 lei ; prin re
ducerea la minimum posibil a 
pierderilor dc beton și alte ma
teriale, tinerii din organizația 
U.T.C. de pe Șantierul de con
strucții hidrotehnice din port, 
au ajuns să obțină lunar econo
mii în valoare de circa 400 000 
lei.

Dar poate cea mai valoroasă 
eficiență a inițiativei uteciștilor 
din întreprinderea de construc
ții hidrotehnice consta în rapi
ditatea cu care s-a extins pe nu
meroase șantiere de construcții 
din țară, în numeroase organi
zații U.T.C. La Arad, de pildă, 
acolo unde se construiește com
binatul chimic, tinerii construc
tori și-au propus scurtarea cu 
2—3 luni a unor lucrări de care 
depind montatorii de utilaje, 
pentru a deschide mai devreme 
front de lucru pentru ei. Se cre
ează astfel premisele unor devan
sări importante ale termenelor de 
punere în funcțiune a unor o- 
biective. Pe șantierul nr. 4 
Brazi al Trustului de construcții 
industriale Ploiești, în fiecare 
sîmbătă, tinerii ramîn peste pro
gram o ora-două pentru a strîn- 
ge, depozita și stivui materia
lele, pentru a face curățenie la 
locul de muncă. Intr-o singură 
lună ei au reușit să economi
sească un vagon de metal.



ION MIHAI

„SĂ AJUTĂM EFECTIV ELEVII
DE LICEU IN DESFĂȘURAREA
PRACTICII, IN ÎNSUȘIREA
UNEI

MESERII

• DOUA SUTE DE TINERI MUNCITORI - DOUA SUTE DE 
INSTRUCTORI PENTRU ELEVII DE LICEU.

• BAZA MATERIALA PENTRU ATELIERELE DIN ȘCOALA - 
MAȘINI, SCULE, METAL - ASIGURATA PRIN REPARAȚII, RE- 
CONDITIONARI Șl ECONOMII REALIZATE DE TINERII 
UZINEI.

• DE LA PRACTICA IN PRODUCȚIE CA ELEV, LA CURSU
RILE DE CALIFICARE, CA ASPIRANȚI LA MESERIILE IN
DUSTRIEI.

„S-au întors elevii în uzină". 
Au trecut din gură în gură a- 
ceste cuvinte, și tinerii mai 
ales, erau deosebit de bucuroși, 
își făcuseră mulți prieteni 
printre „oaspeții" noștri și toți 
erau nerăbdători să ne reîn- 
tîlnim, să continuăm de unde 
ne-am oprit la începutul verii, 
cînd s-a intrat în vacanță. Și 
acum, de două ori pe săptă- 
mînă, un plus de animație do
mină atmosfera de muncă din 
secții.

Inițiativa comitetului nostru 
U.T.C. — „Să ajutăm efectiv 
elevii de liceu in desfășurarea 
practicii, în însușirea unei me
serii", izvora din indicația con
ducerii partidului, din îndem
nul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind a- 
propierea șcplii de uzină, cul
tivarea și dezvoltarea la elevi 
a cultului pentru munca pro
ductivă, pentru nevoile indus
triei. Ea urma să se desfășoa
re după un program, aș zice 
complet, structurat în înțele
gere cu conducerea uzinei, cu 
sindicatul pornind de la condi
țiile din întreprindere, de la 
posibilitățile pe care le avem. 
Peste 200 de tineri uteciști de 
diverse meserii, din toate sec
țiile, au fost pregătiți morali
cește, ca să zic așa, pentru a 
deveni prietenii și instructorii 
elevilor de liceu Nu mai e ca
zul să spun că au primit în
demnul nostru cu entuziasm.

Să vedem însă ce ne-am 
propus și ce am izbutit.

Ajutorul nostru era solicitat 
atît în uzină, pentru -elevii din 
clasele a Xl-a și a XlI-a care 
învață alături de noi, cit și In 
atelierul liceului, unde se fami
liarizează cu meseriile elevii 
din clasele mai mici.

O primă acțiune dr amploa
re u fost repara re u utilajelor 
care le fuseseră dcMinutc ate
lierelor proprii. recondiționa- 
rea sculelor ce ieșiseră din uz 
care prin eforturile uteilștilor 
noștri au fost aduse din nou in 
perfectă stare de lucru și des
coperire» unor rezerve de ma
teriale din care să putem apro
viziona atelierele. Cum o ase
menea rezervă nu putea fi 
scoasă dlntr-o magazie sau un 
depozit, u trebuit sâ doc lun- 
șăm Inert o acțiune, de data a- 
ceastu pentru reducerea consu
mului de metal și alte materi
ale ca să putem astfel sa Ir 
trimitem lor crea ce economi
sim. O treubA de care ne ocu
păm și acum, cu touLA severi
tatea.

A fost, apoi, nevoie să tri
mitem instructori. Și la aceas
tă chemare, 'cei mai buni ute
ciști, cei mai pricepuți tineri 
muncitori — strunguri, lăcă
tuși, frezori — au răspuns cu 
plăcere, au acceptat să mear
gă în orele lor libere, să de
vină pentru moment instruc
torii elevilor, cu puțin mai ti
neri decît ei, să-i ajute cu gri
jă și solicitudine în a descifra 
drumul spre cunoașterea utila
jelor și meseriei.

In uzină, elevii claselor a Xl-a 
și a XlI-a au fost repartizați 
de asemenea pe lingă cei mai 
buni tineri muncitori alături 
de cei care deveniseră și in
structorii atelierelor din școa
lă. In desfășurarea ei însă, ini- 
țiatiya noastră nu se oprește 
aici. Programul pe care ni 
l-am propus cuprinde ca obiec
tiv nu numai învățarea mese
riei ci și educarea elevilor în 
spiritul respectului pentru 
munca' creatoare de bunuri 
materiale, pentru făuritorii a- 
cestbr bunuri, în spiritul mun
citoresc. fn întîlniri repetate 
cu muncitorii noștri recunos- 
cuți, prir. activități culturale, 
sportive, de muncă patriotică 
comune, urmărim apropierea 
elevilor de uzină și de colec
tivul ei, orientarea lor profe

sională spre meseriile noastre. 
Și In multe cazuri elevii s-au 
dovedit deosebit dc receptivi 
la îndemnurile primite. Iată, 
de pildă, elevele de acum un 
an. Maria Moise și Paulina 
Drăguț, sînt astăzi, după ab-

• CINE SINT El I CO
MUNIȘTII, UTECIȘTII, TOȚI 
SALARIAȚII UZINEI „SE
MĂNĂTOAREA", DE LA 
MUNCITORUL DE PE MA
ȘINA PINA LA DIREC
TOR.

• BENEFICIARII - 170 
DE ABSOLVENȚI PRO
MOȚIA 1972.

• EFICIENȚA - ÎNDE
PLINIREA NORMELOR DE 
PRODUCȚIE DE CĂTRE 
MAJORITATEA TINERILOR, 
CHIAR DIN PRIMA LUNA 
DE MUNCA.

Argumentul cel mul convin
gător pentru generalixurra ini
țiativei organizației U.T.C. dr 
la Uzina „Semănătoarea" din 
București —• „Prietenii noului 
angajat" — ni-1 oferă, acum, 
după cîtevn luni de In lansu- 
reu el, tot orgunlzațla (Ic unde 
u pornit acțlundi. Aerat argu
ment «Int chiar rrxultatrlr ob
ținute In desfAșurarea el. Dar 
sfi revenim In scopul Integri* 
rii mai rapide a noilor iwiga 
Jiiți In producție, pentru n-l a* 
jula mai concret In îndeplini
rea normelor Inc* din prima 
luna de Im angajare, oamenii 
cu funcții de rA«pundere, cu 
vechime și experiență, mu con- 
Mlilull cercul „Prlelenli noului 

....... • A ut mal 11
temă, o amAnunțllA loNtruIre a 
tuturor „verigilor" prin can* 
trrbuk* «A trrarg flecare n<»u
■ mjMI.H Jut II dr I.I Inii .11 I .1 In 
uxInA tlnărul ce optea/A pen
tru angajare rute primit eu 
prietenie, ajutat «A 1ndepU> 
nrascA tormalltAțilr de angaja
re, rate conclus la cabinetul 
i■■ i.'i ii protecția muncii pan ru 
III fi mu-, I •.<• Ininltir.i/Ii irv- 
nogrufia uzinei, cule put Iu cu
rent cu urtlvitâțllr organizației 
U.T.C. din care face parte. In 
Intilnirea cu „Prietenii noului 
angajat", tinerilor II se prezin
tă condițiile de viață șl de 
muncă, sarcinile uzinei, greu
tățile el. I se înmîneazu upol 
fiecăruia o scrisoare ci • bun 
venit, pentru ca apoi să fie în
credințat, la locul de muncă, 
unui muncitor cu experiență, 
membru de partid sau utecist. 
Tînărul primește sculele trebu
incioase, i se repartizează judi
cios lucrările, i se acordă asis
tența tehnică solicitată. Perio
dic apoi „Prietenii noului an
gajat*' se întîlnesc cu ci, discu
tă despre modul în care au re
ușit să se obișnuiască cu locul 
de muncă, îi întreabă ce greu
tăți au, la ce propuneri se gîn- 
desc.

Cercul inițial s-a lărgit însă 
atît de mult, îneît întreg colec
tivul uzinei este antrenat acum 
în această acțiune. Toate orga
nizațiile U.T.C. din secții îi a- 
trag pe noii angajați la activi
tățile educative întreprinse, le 
popularizează rezultatele, îi 
stimulează la fiecare succes. în 
emisiunile stației de radioam
plificare, sau în paginile ziaru
lui din uzină se vorbește cu 
regularitate despre munca și 
comportarea tinerilor proaspăt 

•«Ivirea școlii, în uzină, la 
cursurile de calificare. Invă- 
țînd meseria dc licătușerie ele 
sînt de pe acum foarte Ineîn- 
tate de drumul ales.

Mai trebuie sA amintesc încă 
un fapt. Ajutorul de cure vor

Alături tir maistru, totul purr null simplu /triilru i'lllnrll nii'i'ti uh I uulu
angajați, *1 văd rA toatA lumea 
r ru orbii |>r el șl nu rAmln 
drlor Indiferenți.

In acruMA v«rA, rlndurltr co
lectivului U/Insl n-mii completat 
cu Inc A 170 dr aliMilvrnțl al

< l'lll |lt ...................Mii '

mșm cum «puneam, chiar din 

„PRIETENII 
NOU LEI

ANGAJAT^
primii xl In atenția comitetului 
U.T.C’., n organizațiilor din sec
ție, a condurerll uzinei, a mal- 

ti ||<H lu < .w <■ nu !<»• t I pm " 
zuțl șl IiilA șl clleva opinii re
cente In IrgAturA ru Integra
rea lor.

— Majoritate» noilor angu- 
juți — consideră mulatrul Mu- 
rln Nlcolarscu, din secția a 
Ill-u monluj general ' — s-au 
iu idint dei-i In ritmul de Iu 
cru, contribuie cu forțe egale la 
tndcplinlrcu angajamentelor ce 

Un sfat bun, la „ora* debutului.

>
I

I

beam este într-un fel mutual. 
Aproape toți tinerii noștri care 
se ocupă de calificarea elevi
lor «Int la rîndul lor elevi lu 
liceul seral și nu o dala nu ne
voie de sprijinul celor dr Iu al, 
sprijin cure vine din teutA 

nl Ir am luat In clnatea miiI- 
veruArlI proclamării Itentlbiirii. 
MA refer, denlgur, Im lAcAtilșII 
șl «udorll care nv-au fost re- 
iNirtlzațl șl cu rare lurrAm noi. 
Tinerii au firul IiinA Iii toatA 
uzina o hutiA lm|>rr»le, r| au 
rAspmis rhrinArlI de a «r an- 

guja în producție Imediat du- 
pA absolvire, umînlndu-șl va
canța lu care au dreptul. Este 
și n< rastă conștiință un rezul
tat ul educației muncitorești |m? 
care au primit-o tinerii in uzi- 
nu noastră, In unii dc școală, 
cînd făceau practica ulei. Pen
ii ii o* ti«bute • tiii oă „Prie
tenii noului angajat" s-au ocu- 
pat cu totală solicitudine, și se 
ocupă In continuare, și de ele
vii școlii profesionale și uceni
cii la locul de muncă, care vor 

inima. Se încheagă o prietenie 
sănătoasă, durabilă.

K cazul a< um sA privim pu
țin Înapoi, lc parcursul implul 
de InvAțfimint care a trrcut, 
pentru u vedea exact pirul un
de am «junii. SA încep cu atr 
llrrele școală. KM» au primit șl 
primeai1 In con țintuire comrnxl 
de la uzină pentru picur nece
sare producției curente. Sigur, 
e vorba pentru început de pie
se simple, dar esențial este cA 
toate comenzile sînt onorate In 
timp șl de calitate corrspwnsA- 
toare. Atelierele ș coal A au de
venit eficiente numai dupA cl- 
teva luni. Elevii oare fac prac
tica In uzina reușiserA de ase
menea la sflrșitul anului, să 
execute singuri șuruburi com
plicate. Unii dintre ei, cum ar 
fi Ion Buruiană de exemplu, 
se poate întrece cu un absol
vent de școală profesională. E 
tocmai ceea ce ne-am propus 
prin inițiativa noastră : la ab
solvirea liceului fiecare elev sA 
știe o meserie. Argumentele 
înfățișate mal înainte pledează 
din plin pentru susținerea, 
pentru dezvoltarea, pentru gr
neralisarea el.

ION MIIIAI 
JoafMto» al Muritorului 

loiiiilclukii f/.T.C’. //r Io 
Uairm „Timpuri Noi" — 

Hiu'urrfll

devoid |M’Blr puțin timp pAilașt 
Iu muix ■ ..... i»A

Midii-fa< țin lltiei llor rute la 
fel <1r mare

*■ Ne-am famlllarlxal rrpr 
du cu uzina șl cu lovurAșil dr 
mane A —- ne mArtwrlsrștr tlnA 
Mil hi AhlȘ Ștc Iun ll.n Hol 
ri or au înconjurat dr la înce
put ru griji pAi Intrase A. biroul 
orgunl/ațlrl tlTC. a font tot 
timpul preocupat dr noi, dr 
drlmlul nostru. ('Ișllgul nwur r 
. .i i. .un trei ti prin gri titețih 
șl orpin cerile dr început, n am 
rAmuw nici o lunA cu norma 
neliidrpllollA, cu «alarlul nara- 
all/nl, Ajutorul maiștrilor, al 
liiglnet llnr. nl conducerii 
țlr| mir deplin, Nu tir putem 
pllngr. l**<>ur(r inulțl dintre n<»l 
mn primit aprobarea pentru a 
nr tn«crlr Iu curaurlle nerah' 
ale liceului Induntrlul.

Cum era flrenr, cel rare «-au 
integrat mal repede In ritmul 
uzinei nu font elevii frunta*.I 
ANtfrl, Ștvufn lliirlton, unul 
trecut flnidlnt i>e țurA la con
cursul pe meserii, Ștefun Itn- 
coș, cfștlgAtorul acestui con
cur», Marin Matei, Iu un nivel 
cu el, reprezintă modele pen
tru colegii lor, pentru uiți ti
neri mal vechi In uzină.

— Ei, și mulți alți „boboci", 
sprijiniți zi dr zl, urmăriți In 
permanență în organizarea lo
cului de muncă, în folosirea cu 
chibzuință a timpului de mun
că și a utilajului — ne spune 
tovarășul Gheorghe Curcă, se
cretarul comitetului U.T.C. — 
au ajuns într-un timp foarte 
scurt să execute lucrări de ca
tegoria a Il-a șl a IlI-a, adică 
categorii superioare celei cu 
care și-au început activitatea. 
Putem deci aprecia — preci
zează tovarășul secretar — că 
proaspeții absolvenți sînt păr
tași de drept la succesele co
lectivului nostru în întrecere, 
materializată în depășirea sar
cinilor la zi, la toți indicatorii.

O altă urmare firească a ini
țiativei „Prietenii noului anga
jat" se observă in stabilitatea 
tinerilor în uzină, în diminua
rea simțitoare a fluctuației. 
Dacă în anii trecuți, de pildă, 
cîți se angajau atîția plecau, 
s-a ajuns ca în acest trimestru, 
raportul să se schimbe radi
cal : s-au angajat 2C0 și au ple
cat doar 16, dar și aceștia din 
motive pe care secretarul co
mitetului U.T.C. le consideră 
întemeiate.



* O inițiativă a cinstirii celor mai buni dintre cei buni

* Aria de desfășurare : toate întreprinderile, toate organizațiile 
U.T.C. din industria județului Prahova

O inițiativă pornită din U- 
zina „Victoria* Ploiești. Auto
rii ei : comitetul de partid, 
comitetul U.T.C., sindicatul. 
Scopul: cinstirea, în numele 
întregului colectiv, a celor 
mai vrednici, mai conștiin
cioși, mai pasionați munci
tori, stimularea întrecerii so
cialiste pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen, 
pentru ridicarea necontenită a 
ștachetei exigențelor și rezul
tatelor în producție. Să-i dăm 
in.id mai bine cuvîntul tova
rășului Ion Rotaru, secretarul 
comitetului U.T.C. al Uzinei 
„Victoria", coautor al iniția
tivei, pentru a ne relata cu
venitele detalii.

— DupA luarea hotdririi in 
vederea lanedrii inițiativei, 
am trecut la «tabilirra regu
lamentului, un autentic rod 
al comportării și atitudinii 
muncitorești, care cuprinde 
criteriile pe bara cărora se a- 
tribuir înalta di»tlnr|ic ; „Fiu 
dr onoare al ueinei**,

Regulamentul detaliat pre* 
vede : Indrpllnlrrn conilantA a 
tuturor survlnllor dr plan, rea’ 
pvdiirra ru slrlclațu u dlsrl- 
plinei, preocupai mi pvnnnnrn* 
IA pentru iM’ifecțloimrre «a 
profvalonalA șl pentru Imbu- 
nAtAțliva ralltAțII produsului 
la «'Mie hirrearA, ncordniea 
•piIjlnulul tulul noilor niigu 
|««țl In pHX'MMil da calificare 
șl Integrare Iii «««lerllv șl In 
rtroducțle, participarea In ac- 
Ivllnlcii «ibșlvnsi A, c<»hlrlt»U* 

ție proprie Im mișcai vii de In
venții, Inovații, rații mullzh rl, 
Im promovarea progresului 
țrhulc

tu npllcurcM liilțlullvel. a 
apărut o altă ItilțhilivA, care 
•«■ adrcscu/A In tund expres 

tinerilor — precizează tova
rășul Coriolan Voinea, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C., for
mulată astfel: tineretul uzinei, 
colectiv al muncii și onoarei 
care vizează antrenarea tine
rilor în competiția pentru cu
cerirea distincției amintite, 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție, situarea lor la ni
velul celor mai buni munci
tori, ingineri, maiștri, tehni
cieni din uzină. La foarte 
scurt timp, prin consiliul tine
ret muncitoresc, noi am ur
mărit generalizarea inițiativei 
și n experienței 1n organiza
rea el, !n multe alte între
prinderi șl organizații : Uzina 
„1 Mai* Ploiești, Uxina dr mr- 

„f/7 de

canlcA flnA Sinaia, Uzina dv 
I nțil wuto ( împlini

Dar laid și un prim rezul
tai ronrral, primii „Fii de o- 
noare" al unei cunoscute u- 
sine prahovene. S'lnlem la 
întreprinderea <le înntrriulc 
izolunlc Urrcanl. Aflăm cd 
<i< la wet mugoitori și 
maiștri din uzlnd II s-a atri
buit mult rtvnila calitate: 
Med tușii (Jhiță Paraschiv, 
Vanii# Hogddncscu, maistrul 
Traian Panait etc.

— Ce semnificații are pen
tru dv recunoașterea colec
tivă că sînteți unul dintre cai 
mai buni din cei mai buni «a- 
lariați, din unitatea In care 
lucrați ?

— De ce să un recunosc — 
ni se dcslâinuir utecistul Ho
rea David, topi tor specialist 
la cuptorul de fibrilizarc a 
vatei minerale, că mă simt 
foarte onorat, că r o mare 
mindrit pentru mine. Dar 
pared acum și obligațiile mele 
•tnl mai mari, trebuie sd fiu 
și mai bun drclt am fost, sd 
muncesc și mai bine, sd ajut 
și mai mult colegii mai tineri 
pentru a deveni și ei, la ria
dul lor, muncitori de toatd In- 

onoare
ai întreprinderii"

crederea. Nu estr dr ajuns să 
cucerești calitatea dr „Fiu de 
onoare al urinei*, trebuie s-o 
și păstrezi și deseori acest lu
cru este mai greu.

L-am întrebat apoi pe 
maistrul Hogdănescu, alt ,.Fiu 
dr onoare al uzinei", cum se 
răsfringe asupra rezultatelor 
colective în producție, apriga 
întrecere pentru obținerea ti
tlului de laudă, pentru stabili
zarea In toate sectoarele între
prinderii a climatului de riv-

Sd lucrezi corect dar și sA controlezi corect.

n& și dăruire in vederea înde
plinirii angajamentelor asu
mate.

— Jn ciuda multor greutăți, 
care nu întotdeauna au de
pins de noi — ne spune to
varășul maistru — am izbutit 
să aducem într-un timp scurt 
pe majoritatea debutanților 
în producție, la nivelul mun
citorilor care își îndeplinesc 
cu regularitate normele, am 
reușit să ne depășim lună de 
lună sarcinile planificate. 

Putem raporta deja o produc
ție marfă suplimentară în va
loare de aproape cinci mili
oane lei și o depășire a pro
ducției destinată exportului 
cu 22 la sută. Desigur însă că 
pînă la 30 decembrie, aniver
sarea proclamării Republicii, 
mulți alți salariați vor deveni 
„Fii de onoare ai uzinei" iar 
rezultatele concrete în între
cere, mult mai . reprezenta
tive. Pentru că există, .fără 
doar și poate, o relație strin- 
să între tendința, străduința 
de a deveni mai bun și suma 
succeselor în registrul eco
nomic.
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i.« < umbiiiAiiil Nldururglv «n»« 
ll«iiirdi>iir«, iiihI» 1*1 «laMfAșaarA 
arilvUatea e«*«u in» «ir ui* 
• l<U, a» aplbA aifrrll* kliulll *1 
|iil|lnilvr ptlvlud prrf«*r|l«Hiar*a 
nrllvll*|ll |ii«»du«ilv* *1 rldl 
carta crirlrnlrl arc«lrla. I.w 
o|rlAtli* Maillti itr. I, dr pll<14, 
vriit realizarea intui grafh’ «»i» 
limitai dr prttat «marc *1 rlwbo 
rar» • «țelului *1 pilit apll- 
«arm unor inavațll, AȘArțlnind 
llnri Ilar »paclall*ll dr alei, 
nb||nr uit «|tnr anual da t o*o 
laur o|»| *| «i rrcșlrrr a dura* 
bllliA|l| «ittlrhir tir iitritar» da 
aproape doitâ ml liiii'odurlnd 
lueiod» dmntttltii rrlllr la re* 
l>Ara|lile mijlocii *1 rapllale ale 
lAiiilonatrlar blutultia, la a «'A 
ral drf|nlilvarr *i aplicare ru 
auecaa, ihtrrli ingineri *l tehni
cieni de la I.C.n.M. *1 au adus 
ti contribuita lotpuriAoia, apr 
rlAlișIII IiiMPdorciiI au reușii aA 
obțitiA, pilit aporlrea uubalan 
țlalA a Indlrrlttl dr ulll|Mre a 
MKrrRAlnlor, a |»rnriti«||» aupll- 
înrnturA dr circa « tiM lour 
lAntlnalr.
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„PRODUCTIVITATE 
ORARA MAXIMA, 

CHELTUIELI MINIME

I
I

REGISTRUL
ECONOMIEI

DE PRODUCȚIE I

Lunsatfl în iunie a.c. de pe 
platforma Combinatului side
rurgic din Galați, inițiativa in
titulată „Registrul economiei* 
reprezintă un nou efort al or
ganizației U.T.C. de a găsi cele 
mai potrivite căi pentru mobi
lizarea tineretului In vederea 
îndeplinirii unei cerințe majo
re a eficienței economice : re
ducerea consumurilor specifice.

De aici nu trebuie să se în
țeleagă că preocupările organi
zațiilor dc tineret din între
prinderile industriale, pentru o 
mai bună gospodărire a meta
lului, a materiilor prime și a 
materialelor dc abia acum în
cep. Ci ele sînt parte integran
tă a activității acestor organi
zații de mulți ani, „ și, după 
cum ușor se poate bănui, un bi
lanț ai rezultatelor ar fi foar
te bogat.

Ceea ce aduce nou ini
țiativa „Registrul economiei" 
este o mai bună direcționare a 
acestor preocupări, o sporire a 
eforturilor pentru găsirea so
luțiilor adecvate la fiecare loc 
de muncă, pentru atingerea o- 
biectivului general.

Inițiatorii, tinerii siderurgiști 
gălățeni. își propuneau ca obi
ectiv imediat valorificarea su-

• Un obiectiv al întrecerii, un scop al iniția
tivei — reducerea consumurilor specifice, 
diminuarea cheltuielilor materiale

• O mai bună direcționare a preocupărilor, 
o mai substanțială sporire a eforturilor 
pentru găsirea soluțiilor optime la fiecare 
loc de muncă

• Aria unei posibile generalizări : atît în 
organizațiile U.T.C. din întreprinderile 
producătoare de metal cît și în cele din 
unitățile prelucrătoare

Sub MiraaU lnl|i»llvA-dcvlzA 
se deafAșoarA In Arcele *U<- în
trecerea tinerilor, u celorlalți 
aalarlațl al Fabricii dr ciment 
din Blcnz, In clnstra celei de « 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii. Datorita acestui 
obiectiv tndrAzneț el raportea
ză succese dintre cele mai grăi
toare : cheltuielile ia mia dc lei 
producție marfa s-au redus cu 
0,50 lei șl s-au produs pînft In 
prezent peste prevederile pla
nului 17 500 tone ciment echi
pament, 9 ooo tone de var și
17 000 mp. de plăci azbociment I 

| pentru șantierele (Arii. [

Fiecare rest de metal poate 
avea o întrebuințare acolo 
unde este bine gospodărit, 
sortat pe mărci, pe dimen

siuni.

ZvWvWAWAW

perioară a resturilor de lingou 
și a bramelor fără mișcare, 
strîngcreu și refolosirea în pro
cesul dc producție a oxidului 
de țier, reducerea consumurilor 
de metal prin micșorarea adau
surilor la tăierea marginilor 
etc. etc. Remarcam atunci, în 
iunie, deschiderea largă a aces
tei inițiative : ea se adresează 
tuturor tinerilor dintr-o între
prindere, de la proiectant sau 
cercetător, la muncitorul care 
lucrează in magazia de expedi
ție a produselor. Deci, se adre
sează în aceeași măsură atît 
celor care produc metal, cît și 
celor care într-un fel sau al
tul, prelucrează metalul. Toc
mai această calitate o reco
mandă pentru larga răspîndire. 
pentru înscrierea ei în toate
planurile de activitate ale or
ganizațiilor U.T.C. din e~4 
prinderile industriale.
tînăr, la locul său de muncă, 
sporindu-și efortul de gîndire, 
poate să-și aducă o contribuție 
însemnată, fie prin proiectarea 
sau reproiectarea unor produ
se, prin găsirea unor soluții 
mai economicoase de introdu
cerea metalului în procesul de 
producție, fie prin îmbunătăți
rea tehnologiei de fabricație 
sau prin gospodărirea judicioa
să a materiilor prime și a ma
terialelor. Mai trebuie adăugat 
aici și un fapt nu lipsit de im
portanță : inițiativa concepută 
astfel oferă și posibilitatea unei 
evidențe 
obținute 
puse și 
ceea ce, 
U.T.C., 1
nizație, reprezintă baza 
unor noi măsuri în 
de situațiile create pe parcurs, 
pentru atingerea obiectivului 
general propus : reducerea con
sumurilor specifice.

între- 
Fiecare

• la zi a rezultatelor 
,deci a eforturilor de- 
a eficienței acestora, 

, în munca organelor 
a secretarilor dc orga- 

luării 
funcție

ION CHIRIC
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u

recunoaștem de la 
că nc-a fost puțin 
atras atenția chiar 

difi-

Trebuie să 
bun început 
teamă. Nc-a 
tovarășul director asupra 
cultăților care nu vor putea li 
ocolite, dar toată lumea ora în 
schimb dc acord că dacă vom Iz
buti, cîștigul pentru uzină va fi 
imens. Ni s-a promis In același 
timp tot ajutorul. Și acum, după 
cîtcva luni dc încercări, putem 
afirma că nu nc-a lipsit sprijinul 
promis. Dc altfel, singuri nici nu 
puteam lave niaie Im iu Oig • 
riizația noastră conlucrează, ea în 
toate celelalte acțiuni alo sale, cu 
sindicatul, cu conducerea secției, 
cu cei mai buni muncitori, cu 
maiștrii do linii.

Să revenim Insă la mobilul 
declanșării Inițiativei noastre 
„Fiecare elev al școlii profesio
nale și ucenic să producă, cu 
6 luni mai devreme, la nivelul 
unui muncitor cnlilicat** : insu
ficienta forță do muncă. Avem 
nevoie dc așcbielori. Nu al It 
acum, cît în perspectiva apro
piată. Adică, la anul, ca și în 
1974 și 1975. Angajamentul 
nostru — ca și al celorlalte în
treprinderi industriale din Bucu
rești — de a ne realiza în nu
mai patru ani și jumătate sarci
nile actualului cincinal, pe de o 
parte și creșterea normală, pro
gresivă, a planului cu fiecare 
an, au creat această „foame** de 
Torță de muncă calificată. .Și cea 
mai importantă rezervă pe care 
o avem la îndemînă, sînt tocmai 
acești tineri, l’cntru ca ei să 
reușească într-adevăr să produ
că, cantitativ și calitativ, la ni
velul muncitorilor calificați, 
șase luni înainte de 
înseamnă scurtarea la 
jumătate 
lor și f______ _
jumătate a lăcătușilor , 
lor. Deci, e vorba de o pregă-

____ cu 
absolvire, 
2 ani și

te a pregătirii strungari- 
frezorilor și la un an și

și sudori-

tire intensivă, foarte bine orga
nizată și îndrumată.

Dar de fapt, tocmai despre 
tactica organizației noastre în 
înfăptuirea acestui obiectiv tre
buie să vorbesc. Am pornit de 
la observațiile critice la adresa 
desfășurării anterioare a prac
ticii elevilor și ucenicilor pe ma
șini. Muncitorilor specialiști, dc 
pildă, le erau repartizați trei- 
patru tineri de care aveau obli
gația să so ocupe. Or, so înțe
lege că nu izbuteau. Ei mal 
mult îi încurcau în îndeplinirea 
propriilor sarcini. Ca să lucreze 
direct po mașini, era de aseme- 
neu foarte dificil, le venea rtn- 
(Iul foarto rar. Am renunțat la 
ncost sistem. Elevii și ucenicii 
«ini acum duți po lingă toți 
muncitorii secției, llccăniin rc- 
venindu-i unul singur. In aconto 
condiții, chiar muncitorul onto 
Interesat ca colo nud ușouro 
operații să le lase no teama tl- 
nărului po cure 11 arc In gri
jă. Responsabilul cu nractica 
po secție urmărește doar ca 
toți nșclilctorli să lucreze efectiv 
pc mașini, cel puțin 2 3 orc 
pe zi In primul an și. inte
gral, dacă slut mașini disponi
bile, în anii II și III. Lăcătușii 
Îi sudorii, In schimb, trebuie să 
ie în permanență cu sculele și 

aparatele in înlini, In permanen
ță să lucreze alături de munci
torul calificat.

Tot instructorul pe secție are 
în vedere ca tinerii să fie rotiți 
pe mașini și operații, pentru ca 
ei să-și însușească intr-adevăr 
complet meseria. Nu sc scapă 
din vedere, apoi, respectarea în
tocmai a programei analitice, 
parcurgerea tuturor clapelor în 
procesul de calificare, insistîn- 
du-se în special pe descifrarea 
corectă a desenului tehnic, pc 
însușirea temeinică a tehnolo-
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AUTORII INIȚIATIVEI : UTECIȘTII DIN SECȚIA ME

CANICĂ A UZINEI „AUTOBUZUL**

SCOPUL: GRĂBIREA RITMULUI DE CALIFICARE 
91 COMPLETAREA PE ACEASTA CALE A NE
CESARULUI DE FORȚA DE MUNCA

PRIMELE REZULTATE: CEI MAI MULȚI DINI RE 
ELEVI ȘI UCENICI ATING BAREMUL PROPUS, 
ÎNCĂ DE PE ACUM, DECI NU CU ȘASE. CI CU 
ZECE LUNI MAI DEVREME.

giei și organizării luciului. Pînă 
aici, toate bune. Urmează dc 
văzut cum progresează ținerii, 
cum ic realizează în fapt iniția
tiva noastră. Biroul organizației 
U.T.C. caută să dea răspuns și 
Iu nevastă întrebare capitulă. 
Curo procedăm ? Cu regulari
tate, odată pe lună, membrii bi
roului. toți flnt muiKîion 
înaltă culliicnre, împreună 
maiștrii, trec In verificarea 
cărui tlnăr în porte (zilnic

cu 
cu 

fie- 
trec

5—0 prin altfel <le verificări) 
cu care ocazie trebuie să facă 
dovada celor însușite în perioa
da respectivă, Po măsură ce 
elevii niiu ucenicii ajung Iu ba
remul necoiar do competență, 
noi li recomandăm să li no re
partizeze mușini și loc do mun< A 
propriu.

(.u această ultimă precizare, e 
cazul să trec la „capitolul** efi
ciență. Rezultatul inițiativei noas
tre va trebui să in vadă In luna

G. DUMITRESCU 
ianuarie, prima lună în care ele
vii și ucenicii trebuie să lucreze 
la nivelul muncitorilor categoriei 
I. Iată însă, vă pot oferi zeci 
de exemple — mă opresc, expli
cabil, la numai cîteva : Ion Scu- 
lelnicu, Marin Sandu, Gheorghc 
Solea, frezori; Florian Anlimiu, 
Marin Stanciu, Mihai Grădiștea- 
nu, strungari care lucrează încă 
de pc acum cu lonrle bune re
zultate. singuri pe mașini. Dar, 
din secția noastră, inițiativa s-a 
generalizat în tontă uzina, și ca 
vizează pesto I (X)() de elevi și 
ucenici. Si mulți dintre ei parti
cipă cot la cot cu ceilalți munci
tori In realizarea sarcinilor zil
nice.

GIIIORGIIE DUMITRESCU. 
iccretarul organizației U.T.C- 

de la secția mecanică.
Uzina „Autobuzul"
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vacă furajată.

de la 100

lapte de la fiecare
puțin 90 de viței
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Redactorul
suplimentului 

ROMULUS LAL

Sobrietate, pasiune, disciplină

Fotografiile : 
PAVEL TÎNJALA, 
EMANUEL T1NJALA, 
ORESTE PLECAN

Cu aproape trei luni și ju
mătate In urmă, în zilele dc 
efervescentă întrecere în cin
stea Conferinței Naționale 
a partidului, tinerii zooteh
niști de la cooperativa a- 
gricolă din Cernat, județul 
Covasna, făceau cunoscută 
inițiativa lor : minimum 
2 200 litri lapte de la fie
care vacă furajată ; cel pu
țin 90 de viței de la 100 de 
vaci. O inițiativă izvorîtă 
din hotărîrea dc a pune în 
valoare condițiile naturale 
și economice existente, pri
ceperea și experiența acumu
lată în dorința de a înfăptui 
în numai patru ani și trei 
luni prevederile pentru în
treaga perioadă a cincina
lului. Și chiar din prima zi 
eforturile nu s-au ,.înecat" 
în mărunțișuri, ci au fost di
recționale către rezolvarea 
operativă a tuturor proble
melor de caro depinde pro
ducția de lapte. Iar rezul
tatele bune n-au intirziat să 
apară.

— La noi, ne spune teh
nicianul losif Balint, pro
ducția medie de lapte de la 
fiecare vacă a ajuns la 811 
litri. înregistrăm o depăși
re medie dc peste două su
te de litri a prevederilor la 
zi ; la contract am livrat cu 
250 hectolitri de lapte în 
plus. Succesul sc explică în 
primul rind prin participa
rea tuturor îngrijitorilor 
noștri la acțiunea propusă 
de tineri. Zilnic. întrece
rea a cîștigat în amploare 
astăzi, practic, ncavînd prin
tre cei 45 de îngrijitori mul
gători nici măcar unul care 
sa se situeze cu rezultatele 
sub cifra de plan stabilită. 
De două luni dc zile la noi 
tinerii îngrijitori n-au cu
noscut odihna, zilnic in pau
za dintre programele de 
grajd au participat Ia cosi
tul finului din apropierea 
satului, la strînsul și depo
zitarea lui. Peste 800 de tone 
dintre cele 2 013 tone cîn- 
tărite și așezate pînă acum 
in clăi au fost depozitate de 
către tinerii îngrijitori mul
gători.

Și spusele ajutorului dc 
șef de fermă, care subli
niază eforturi concretizate 
în realizări, se cer complc-

cu alto semnificativetale
fapte de muncă, cu acțiunile 
ce prezintă o mare impor
tanță pentru producție, în 
dreptul cărora, la rubrica 
inițiator, stă scris numele 
organizației U.T.C. din Cer
nat. Ei au declanșat — asu- 
mindu-și răspunderea pen
tru finalizarea ei — o acțiune 
de durată dar vitală pen
tru producția zootehnică : 
selecția animalelor. Hotărî- 
rea au făcut-o cunoscută 
chiar în zilele Conferinței

Producție,
productivitate,

Naționale a partidului, du
pă ce tovarășul Nicolae 
Ccaușescu sublinia că : „în 
zootehnic este necesar să 
crească preocuparea pentru 
ameliorarea raselor de ani
male și creșterea producti
vității acestora". Acum, fie
care îngrijitor completează 
cu răspunderea ce derivă 
din cuvîntul dat, șiruri de 
rubrici din caietele speciale 
concepute in vederea evi
dențierii calităților fiziolo
gice și productive ale ani
malelor. Apoi, într-o con
sfătuire de producție au fă
cut demonstrația că, la ace
lași consum de furaje, dar 
printr-un consum rațional 
(prin administrarea sub for
mă tocată, saramură și în 
amestec) se pot obține pro
ducții cu cel puțin 25 
sută mai mari ! Așa se 
face că în ultima lună la 
consum egal de furaje 
cele 30 de zile 
producția globală

la
Și 

un 
cu 

anterioare, 
obținută

a fost superioară cu circa 
18 000 litri do lapte. Pentru 
o și mai deplină reușită în 
disputa pentru mai mult 
lapte și mai ieftin, tinerii 
zootehniști participă cu tot 
mai mult entuziasm și cu 
puterea lor de muncă la 
modernizarea adăposturilor 
pentru animale prin intro
ducerea micii mecanizări și 
a instalațiilor de încălzire 
în maternitățile de viței.

Fără îndoială, la Cernat 
inițiatorii fac totul pentru 
a-și onora cartea de vizi
tă. Acțiunile lor vizează co
tele producțiilor de azi și 
de mîine. dar și pe cele din 
anotimpul rece. Deși încă 
n-a fost comunicat condu
cerii cooperativei, angaja
mentul lor este de a reali
za anul acesta o depășire a 
cifrelor inițiale cu o sută 
litri do lapte și cu trei vi
ței. „Păstrînd și in anii vii
tori nivelul realizărilor dea
supra acestor cifre, remarca 
economista Laura Matis, sc- 
crctarea comitetului U.T.C., 
sigur vom putea raporta în
deplinirea prevederilor pla
nului cincinal în numai pa
tru ani și trei luni. Ceea ce, 
să fim cinstiți, urmărim cu 
tot dinadinsul pentru că rea
lizarea acestui gînd ne-ar 
onora**.

In aceste zile o preocu
pare asemănătoare se iden
tifică ca obiectiv al între
cerii și în alte 53 de fer
me zootehnice ale județu
lui. Pentru că inițiativa ce
lor din Cernat a avut ecou 
și a fost preluată de către 
tinerii zootehniști din toate 
fermele cooperativelor agri
cole și întreprinderilor de 
stat din județ. Iar extinde
rea inițiativei are acum co
respondență în fapte. Com
parativ cu planul la zi, la 
nivelul județului depășirea 
globală este de aproape un
sprezece mii de hectolitri 
de lapte, iar față de ace
eași perioadă a anului tre
cut, s-a livrat la contract 
mai mult cu 20 154 hectolitri. 
Cu același consum de fu
raje s-a obținut — în echi
valent — producția planifi
cată de la încă 1100 de vaci.

GM. FECIOR U
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit tele
grame de mulțumire din par
tea președintelui Republicii 
Chile, Salvador Allende, a pre
ședintelui Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer, și 
a președintelui Republicii Fe
derative a Braziliei, Emilio 
Garrastazu Medici, ca răspuns 
la mesajele de felicitare adre
sate cu prilejul aniversării zi
lelor naționale și independen
ței acestor țări.

Joi la amiază, tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu- 
blicii Socialiste România, a 
primit delegația Procuraturii 
Republicii Democrate Germa
ne, condusă de procurorul ge
neral dr. Iosef Streit, care face 
o vizită în țara noastră.

Președintele Consiliului Exe
cutiv al Republicii Socialiste 
Muntenegru. Zarko Bulajici, și 
celelalte persoane oficiale ca- 
re-1 însoțesc, au vizitat, joi, 
portul Constanța și construc
țiile turistice de pe litoralul 
Mării Negre.

In aceeași zi, Zarko Bulajici 
a avut o întrevedere cu Vasile 
Vîlcu, prim-secretar a! Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

Sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, la Casa oa
menilor de știință din Capita
lă a avut loc, joi la amiază, o 
recepție organizată cu prilejul 
celei de-a XXIII-a aniversări 
a proclamării Republicii Popu
lare Chineze.

Artiștii Ansamblului indian de 
muzică și dansuri, care se afiă 
într-un turneu in țara noastră, 
au prezentat joi seara un spec
tacol de gală în sala Ansamblu
lui artistic „Rapsodia Română-4 
din București. Iubitorii artei din 
Capitală au putut urmări în in
terpretarea solilor cîntecului și 
dansului indian, piese clasice de 
0 rară frumusețe, bazate în 
mare măsură pe texte vechi din 
statele Manipur, Kerala, Orissa.

CRONICA.
U.T.C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație comună a Uniunii Ti
neretului Comunist (U.J.C.) și 
a Federației studenților univer
sitari din Cuba condusă de 
Raimundo Espinosa Aguilera, 
membru al Biroului național, 
secretar cu probleme studen
țești al Comitetului național al 
U.J.C. Din delegație făc parte 
Alfredo Alfonso Sierra, secretar 

.CU probleme studențești al Co
mitetului provincial Las Dillas 
al U.J.C., Arquelo Bernal Her- 
riițndez, vice-președinte al Fe
derației elevilor din școlile me
dii și Mirella Icart Pereira, 
prim-secretar al Federației stu
denților universitari a Facultă
ții de științe din cadrul Uni
versității din Havana.

La sosirea pe aeroportul 
București Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu. secretar al 
C.C. al U.T.C.. de activiști ai 
C.C. al U.T.C. Erau de față de 
asemenea reprezentanți al am
basadei Republicii Cuba la 
București.

(Urmare din pag. I)
„... Mai întîi, este vorba de 

prezența efectivă deficitară a 
activistului U.T.C. la adunările 
generale de primire desfășurate 
în organizațiile de care răspun
de../'

Din această perspectivă, si
tuația trebuie privită nuanțat, 
întrucît faptele înseși sînt de 
asemenea natură. Ea începe de 
la absența totală a activistului 
și sfirșește cu o prezență mai 
mult sau mai puțin consecven
tă. în nici un caz însă prezența 
activiștilor nu reușește să aco
pere toate adunările de primire 
in U.T.C. care au loc. Astfel, 
numai în ultimele luni, perioa
dă la care ne-am limitat ana
liza, în organizațiile de la 
C.A.P. Valea Nucarilor și de la 
C.A.P. Agighiol, de care răs
punde Grigoraș Iordan, s-au 
desfășurat patru adunări . dar 
el n-a fost la nici una. în schimb, 
în organizațiile de la întreprin
derea de construcții, reparații 
nave și utilaje și întreprinderea 
de industrializarea peștelui din 
Tulcea, (de cea dinții răspunde 
Constantin Nicolae. iar de a 
doua Neagu Constantin, primul 
secretar al comitetului munici
pal U.T.C.), activiștii au fost 
prezenți doar la unele adunări 
și într-o măsură care nu satis
face. Numai organizațiile U.T.C. 
din secțiile strungărie și nave 
ale primei întreprinderi, au ți
nut șapte adunări ; însă acti
vistul nu a participat decît la 
patru.

„... Se semnalează totodată 
tendința spre un interes exage
rat și exclusiv pentru aspectul 
festiv al momentului adunării..."

La întreprinderea de con
strucții, reparații nave șl uti
laje, potrivit chiar activistului, 
cu ocazia adunărilor pe el îl 
preocupă, mai ales, să trans
mită comitetelor U.T.C. instruc
țiunile de rigoare, planul de 
desfășurare a acțiunii, textul 
cîntecelor, al angajamentelor ce 
vor fi rostite de tineri, cine va 
face parte din rîndul invita- 
ților, recomandările pe care le 
va adresa noilor uteciști.

„...dar in mai mică măsură 
activistul se angajează la pre
gătirea propriu-zisă, din vreme, 
a adunării. Aici, ne-am dat sea
ma, deficiența se află în faptul 
că activistul cu greu depășește 
nivelul raporturilor cu comite
tul U.T.C. sau cu alți factori, 
nu intră în miezul problemei, 
are un contact slab sau inexis
tent cu masa de tineri, cu cei

actualitatea,
Nicoleta Miu Nicolaie Soare, Rodica Daju.

Pe ei și pe a-lți 500 de colegi, uteciști, de ai lor de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu44 din Rîmnicul Vîlcea îi puteți întîlni în 
aceste zile la lucru in fermele Bujoreni, Troian, Mihăi- 
lești, din cadrul I.A.S. Rîmnicul Vîlcea, unde participă la strîn- 
sul porumbului, culesul viței de vie. Pentru elevii din anul I, 
II și III, din cadrul aceluiași liceu aceste zile au marcat în
cheierea construcției atelierului-școală, reamenajarea cabine
tului de științe sociale.

500 de colegi de ai lor, uteciști, de la Liceul „Vasile Roaită** 
se află, de asemenea, în plină activitate în cadrul U.S. Riu- 
reni, I.L.F. Rîmnicul Vîlcea, sau pe Șantierul viitoarei conducte 
de alimentare cu gaz a municipiului. Alți 100 de elevi de la 
același liceu au raportat cu legitimă mîndrie terminarea unui 
modern atelier-școală, realizat cu prețul a numeroase ore de 
muncă patriotică, a căror valoare depășește 300 000 lei.

AL lll-LEA FESTIVAL DE 
POEZIE 

„MIHAI EMINESCU"

tori care doresc să concureze 
sînt rugați să trimită pe adresa 
Asociației Scriitorilor din Iași 

volumele de 
Intre ediția a 
a Festivalului 

i“ (oct. 1970 —

(Palatul Culturii) 
debut, apărute Ir 
II-a și a III-a 
„Mihai Eminescu" 
oct. 1972).

Traducerile din 
minescu, publicate 
vor purta adresa 
radio Iași ~ 
Marx 54).

opera lui E- 
în alte limbi, 
Postului de 

(Bulevardul Karl

miliarde, în 1985 de 5 
și, curînd, după anul 
va apropia de 7 mi-

duitate. Pitorescul plaiurilor 
rucărene Ie-a inspirat în mod 
deosebit nenumărate pînze. Au 
realizat, de asemenea, schițe, 
peisaje, reprezentînd broderia 
metalică a Platformei petrochi
mice din Pitești, mănăstirea 
Curtea de Argeș, hidrocentrala 
de pe Argeș. Oaspeții intențio
nează chiar ca, cu unele dintre 
lucrările inspirate de meleagu
rile argeșene, să deschidă în 
Polonia o expoziție intitulată 
„Impresii din România".

POPULAȚIA Șl FORȚA 
DE MUNCA

tă un studiu efectuat de Bi
roul Internațional al Muncii, 
în următorii 130 de ani, s-a a- 
juns la 2 miliarde. încă 30 de 
ani au mai trebuit pentru a se 
atinge cifra de 3 miliarde. Con
form estimărilor O.N.U., în 
anul 1975 populația globului va 
fi de 4 
miliarde 
2000, se 
liarde.

Conform aprecierilor B.I.T., 
populația activă mondială, care 
era de 1,5 miliarde persoane 
în 1970, va ajunge la circa 2 
miliarde în 1985. Dacă la înce
putul secolului nostru, mina de 
lucru creștea cu 3 milioane 
persoane pe an, în 1950 această 
creștere a ajuns la 10 
pe an, iar, în prezent, 
ciază că a ajuns la 27 
pe an. Prin 1985, ar 
ajungă la 35 milioane 
anual.

milioane 
se apre- 
milioane 
urma să 
persoane

au fost 
un milion 
populația 
în jurul

necesari a- 
de ani pen- 
globului să 
anului 1800,

lașul se pregătește pentru 
marea sărbătoare a poeziei : 
Festivalul bienal „Mihai Emi
nescu" (cea de a III-a ediție) 
ce se va desfășura între 8—11 
octombrie 1972, sub semnul ver
surilor „La trecutu-ți mare, 
mare viitor !“. Manifestarea. în
chinată aniversării Republicii, 
va oferi un larg, cadru de afir
mare poeziei tinere, constituind 
totodată un omagiu adus pa
triei și Luceafărului literelor 
românești Festivalul de poezie 
se adresează atît scriitorilor 
participant cit și publicului 
larg, chemat să participe la am
ple întîlniri cu poezia, cu cei 
care o scriu astăzi. Cu acest 
prilej vor fi decernate și o se
rie de premii.

1. Premiul „Uniunii Scriito
rilor", pentru cel mai valoros 
volum de debut.

2. Premiul revistei „Cronica", 
pentru cele mai valoroase tra
duceri din opera lui Eminescu.

3. Premiul Postului de radio 
Iași, pentru cel mai izbutit cîn- 
tec pe versuri de Mihai Emi
nescu.

Poeții traducători și compozi-
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O inițiativă, o sugestie, o

în construcție noi dispensare în 
comunele Tebu, Corod, Perești.

a- 
ti-

Cine să fie oare, 
Mihai Bledea ? Mihal 
paznic la fabrica de 

„Unitatea", mărtilri- 
,Mai sco-

Dacă
proape 
tru ca 
atingă,
un miliard de oameni, consta-

„CEC" FALS

I
I

MICRO-
ÎNTREPRINDERE

O dată cu începerea noului 
an școlar, la Timișoara șî-a re
luat activitatea o microîntre- 
prindere a elevilor din cadrul 
Liceului nr. 6 din localitate, 
prima unitate industrială de a- 
cest fel din județul Timiș. în 
care activează peste 1 000 elevi.

Organizată cu sprijinul Uzi-

nei de utilaie de construcții „6 
Martie" și al Uniunii județene a 
Cooperației meșteșugărești* mi- 
croîntreprinderea elevilor pro
duce în mod curent unelte și 
piese mici destinate șantierelor 
de construcții, precum și o va
riată gamă de articole de îm
brăcăminte pentru cdpii, covoa
re, țesături și cusături.

Producția marfă livrată pină 
în prezent, pe bază de contrac
te, a adus microîntreprinderii. 
un beneficiu de aproape 30 000 
lei, fonduri care sînt utilizate 
pentru dotarea tehnică a sec
țiilor, atelierelor și laboratoa
relor proprii.

ARTIȘTI 
PLASTICI POLONEZI 

PE MELEAGURI 
ARGEȘENE

In vara acestui an a fost in
vitat la Plein air-ul internațio
nal de la Bydgoszcz (tradițio
nală tabără internațională a- 
nuală, la care participă artiști 
plastici din întreaga Europă) și 
un grup de plasticieni argeșeni, 
membri ai Cenaclului artiștilor 
plastici din Pitești, alcătuit 
din Sorin Ilfoveanu (secretarul 
cenaclului), Ion Vrăneanțu si 
scenograful Emil Moise. Drept 
răspuns, la invitația Comitetu
lui județean pentru cultură și 
educație socialistă Argeș, ne 
vizitează țara, în aceste' zile, 
o delegație de artiști plastici 
polonezi, formată din Jerzy Pu- 
ciata, președintele Filialei voie
vodatului Bydgoszcz a Uniunii 
Artiștilor Plastici din R.P. Po
lonă, Roman Kobierski, secre
tarul Filialei și Zbigniew Pan- 
ke.

Creatorii polonezi au folosit 
scurta lor ședere pe meleagu
rile argeșene, lucrind cu asi-

„AR FI FOST 
PREA FRUMOS" 
la a doua ediție

Cu numai citeva zile îna
intea disputării marii finale 
româno-americane a „Cupei 
Davis" — ediția a treia — a 
reapărut în librării_cartea 
semnată de cei doi autori ai 
succeselor tenisului româ
nesc, Ion Tiriac și Ilie Năs- 
tase.

Reeditarea cărții, dovadă a 
succesului de care s-a bucu
rat, sperăm să nu fie o re
editare și în intilnirea de la 
București. nostalgia tran- 
sformindu-se in satisfacție.

Răminem. așadar, cu gîn- 
dul la o viitoare apariție e- 
ditorială, insă cu un titlu 
..ceva modificat44: A fost, in
tr-adevăr, frumos!

l-A LUAT SI CERCEII 
DIN URECHI...

PUTEA FI Șl MAI 
„ALBASTRU"

• Recent a fost inaugurat la 
Cluj Muzeul porțelanului româ
nesc. Sînt prezentate aici mii de 
piese de porțelan, obiecte deco
rative și tehnice, fabricate în 
țară în diverse perioade. Este 
expus, de asemenea, cel mai im
punător vas de porțelan, unic 
în România prin dimensiunile 
sale, care a fost realizat cu pri
lejul jubileului fabricii clujene 
„Iris". Acesta reprezintă o 
sinteză a diverselor tehnici fo
losite de ceramiștii români.

• Tn județul Galați a fost dat 
în folosință un nou centru de 
sănătate pentru copii. Tot aici, 
a fost creat un modern serviciu 
de dispensarizare a bolnavilor 
cu hemopatii cronice. Se află

care urmează să devină ute- 
ciști...-

într-adevăr. In toate organi
zațiile U.T.C. unde am fost ni 
s-a confirmat un asemenea fe
nomen. Secretartfl U.T.C. din 
secția strungărie a întreprinde
rii de construcții, reparații nave 
și utilaje. Marin Odagiu, nu știa 
ca activistul sâ fi vorbit îna
inte de adunare cu nimeni alt
cineva In afară de el. secreta
rul de partid și maistrul din 
secție. în ceea ce-1 privește, lui 
i s-au transmis doar indicații 
despre cum trebuie să proce
deze. Un tlnăr recent primit in 
organizația de la strungărie,

DATORIA
ACT1

VISTULUI
Mircea Ranete, ne spunea că pe 
activist nu l-a văzut decit o 
dată, atunci cînd i-a inminat 
carnetul. Claudia Vavilov, din 
secția II, organizația U.T.C., 
schimbul I, de Ia întreprinde
rea de industrializarea peștelui, 
și ea nouă utecistă, l-a cunoscut 
pe activist doar în adunarea de 
partid. Ce se mai poate spune 
despre activistul Grigoraș Ior
dan care, pe lingă că nu a par
ticipat la nici una din adună
rile care s-au ținut în organi
zațiile de la C.A.P. Valea Nu
carilor si C.A.P. Agighiol. nici la 
Pregătirea lor nu a participat!
n afară, poate, de un Intîm- 

plător schimb de cuvinte avut 
pe această temă cu secretarii 
U.T.C. din cele două organi
zații.

....Din păcate, această atitu
dine continuă și după adunările 
de primire, activistul U.T.C. 
neinteresîndu-se decît foarte 
puțin sau deloc de ceea ce se 
întîmplă cu integrarea noilor 
uteciști în viața de organiza
ție".

Am întîlnit, însă, la acest ca
pitol, cel puțin, și cîteva iniția-

Cit de impunătoare, de grațioasă in același 
timp, este o navă lunecînd pe ape. Puțini știu 
insă că actul de naștere, geneza atitor „coră
bii" românești moderne, de sute și mii de tone 
— care cutreieră în lung și în lat mările și 
oceanele planetei — se realizează aici, în ba
zinul de probe al Institutului de studii și cer
cetări pentru îmbunătățiri funciare și gospo
dărirea apelor. Condițiile naturale sînt repro
duse cu minuțiozitate, puțind reda fie viteza 
Golfstreamului, fie forța valurilor gigant ale 
Pacificului sau iuțeala musonului. „Așa că, 
dacă macheta trece cu bine acest examen, ca
pătă „cale liberă" ne adevăratele întinderi 
de ape.

• Primul serviciu de cercetări 
social-umanistice aplicate din 
țară a luat ființă la Combinatul 
chimic din Făgăraș. Prin inter
mediul celor cinci laboratoare 
de care beneficiază, specialiștii 
de aici efectuează cercetări de 
orientare profesională, psiholo
gie inginerească și psihologie 
socială, sociologie și pedagogie 
industrială.

• Cu începere de la 1 octom
brie, ora 0,01, va intra în vi
goare varianta de iarnă a mer
sului trenurilor de călători pe 
secțiunile de circulație Bucu
rești—Constanța—Mangalia și 
Medgidia—Tulcea. Trenurile 
care vor circula pe aceste linii

sînt cele prevăzute în orarul 
valabil de la 28 mai 1972, pagina 
404—407 inclusiv, și pagina 413. 
Orarul pentru restul trenurilor 
rămîne neschimbat.

• La Tirgu Jiu a fost înfiin
țat un centru de cercetări pen
tru amenajarea și refertilizarea 
terenurilor din Lunca Jiului, 
în zonele în care se realizează 
extracția lignitului. Pentru în
ceput vor fi nivelate, înnobilate 
și irigate 500 hectare, ceea ce 
va permite cultivarea acestor 
suprafețe cu grîu, porumb, car
tofi, viță de vie. De asemenea, 
urmează să fie redate agricul
turii alte 23 000 hectare din pe
rimetrele fostelor și actualelor 
cariere carbonifere din Gorj.

— V-aș ruga, tovarășă asis
tentă — solicită sfios una din 
pacientele Spitalului nr. 9 din 
Capitală — să nu uitați să-mi 
faceți, ia ora 6, injecția aceea...

— Desigur, odihnește-te dum
neata liniștită, pină atunci ; 
pentru că mă ocup eu de toate.

Și, într-adevăr. chiar de toate 
s-a ocupat asistenta medicală 
Mariana Stan ’. l-a furat pa
cientei — cu alte cuvinte, unei 
persoane pe care o avea în 
grijă din toate punctele de ve
dere — geanta, cerceii din 
urechi. 155 lei — și de ce nu ? 
— o sticluță de parfum și un 
spray...

In 4 ore fapta sa a fost, evi
dent. demascată. Ce-am putea 
adăuga ? !

— Mamă — rostește glumeț 
într-o după-amiază elevul G. 
Joița (Moreni, str. Bucegi nr. 
9) — noi nu dăm prin casă cu 
ceva anti-insectă, că ne mănîn- 
că toți purecii...

Și — în pofida oricăror ele
mentare norme de securitate 
privind deparazitarea cu mate
rii inflamabile — peste citeva 
ceasuri camera se umpluse ca 
o etuvă cu vapori de plotox și 
benzină. Un chibrit aprins din 
greșeală ! Consecința : două in
ternări (mama și fiul) urgente 
în spital cu arsuri grave, plus 
serioase pagube materiale.

„HAI SĂ BEM CEVA" 
SI CE A URMAT...

150 Kg FIBRE P.N.A...
Tinerei Ema Andras (Sighe- 

tui Marmației str. Dragoș Vodă 
242) Ii cam sărea inima de fie
care dată de cite ori auzea so
neria sunind. Știa ea de ce ! De 
la o vreme insă, se liniștise... 
Așa că, zilele trecute s-a pre
gătit să iasă în calea oaspeților 
necunoscuti cu zimbetul pe 
buze. De data aceasta fn prag 
așteptau însă doi ofițeri de mi
liție !

— Nu mi-au mai rămas acum 
decît 16 kilograme de fibre sin
tetice P.N.A. Restul le-am vîn-

tive promițătoare. La întreprin
derea de industrializarea peș
telui a avut loc o dezbatere cu 
tinerii recent primiți in U.T.C, 
în legătură cu activitatea pe 
care o desfășoară. La una din 
organizațiile de la întreprinde
rea de construcții, reparații 
nave și utilaje, împreună cu 
secretarul U.T.C, activistul a 
stabilit sarcini concrete pentru 
tinerii care au devenit uteciști. 
Totuși, in ansamblu, aceste ac
țiuni rămln singulare, nu defi
nesc preocupările lor. Pentru 
că. tot în aceste organizații, am 
Intiinit tinen care ne-au rele
vat și o altă față a lucrurilor, 
mai puțin pozitivă. Iacob Dima 
din secția nave a întreprinderii 
de construcții afirma că după 
adunare nimeni nu i-a mai 
adresat un cuvinL Cit o pri
vește pe Baril Resmie. de la 
întreprinderea de industrializa
re a peștelui, după adunare ac
tivistul a întrebat-o numai dacă 

mai place și acum la U.T.C.-.
Acestea ar fi concluziile de 

fond la care a ajuns analiza 
realizată la Comitetul județean 
Tulcea al U.T.C. Faptele pe care 
le-am intiinit noi înșine ne o- 
b’.igă sâ ni le însușim, pentru 
că au un solid suport în reali
tate. După cum se știe. insă, 
concluziile singure, indiferent 
de cantitatea de adevăr pe care 
o încorporează, nu pot remedia 
de la sine lipsurile semnalate, 
în această direcție este necesar 
din partea tuturor activiștilor 
un efort practic, mult mai con
secvent și ferm decît pînă acum, 
care să urmeze întocmai liniile 
de acțiune pe care ele le tra
sează. în caz contrar, fenomenul 
va continua să persiste, in ciuda 
lucidității de netăgăduit cu care 
a fost sesizat, el si cauzele ca- 
re-1 provoacă. Soluționarea lui 
ar sluji la întărirea legăturilor 
cu colectivele pe care activiștii 
le îndrumă, ar oferi posibilita
tea exprimării mai convingă
toare a rolului educativ pe ca- 
re-1 reclamă funcția ce li s-a 
încredințat. Cu alte cuvinte 
și-ar îndeplini o datorie ce le 
revine de drept în contextul 
sprijinului general pe care tre
buie să-l acorde organizațiilor 
U.T.C.. în perspectiva achitării 
în mai bune condiții a sarcini
lor trasate. Iar primirea de noi 
membri este una dintre ele. nu 
mai puțin importantă, ci dim
potrivă. Tocmai de aceea este 
necesar să i se acorde o aten
ție și o preocupare practică 
echivalentă.

ANDREI BARSAN

In urma cu citeva luni, Bi
roul de Turism pentru Tine
ret (B.T.T.), in colaborare cu 
ziarul „Scînteia tineretului" a 
lansat concursul cu premii 
„O inițiativă, o sugestie, o 
fotografie" deschis cercurilor 
de turism. Revenim asupra 
prezentării acestui concurs 
îndemnați de faptul că ne a- 
flâm după vacanță in care 
activitatea turistică a fost 
într-o continuă efervescen
ță 
curs 
țeles, 
rismul 
mijloc 
t'mpului liber, cu valențe e- 
ducative bogate, dar insufi
cient puse in valoare, o ac
tivitate care poate și trebuie 
să atragă un număr tot mai 
sporit de tineri, o activitate 
care are putința și poate să

• continuă
Inițiatorii acestui con- 

s-ou 
la 
de

plăcut de petrecere a

gindit, 
faptul 
masă

bineîn- 
că tu- 

este un

Cu suprapreț ?
Cu. Le-am luat de la 

domnu’ Bledea, cu 100 lei/kg și 
le vindeam cu 150 lei.

Mister, 
domnu’ 
Bledea, 
tricotaje 
sește la rîndul său : „1 
team, din cînd în cînd, din fa
brică, cu ajutorul șoferului de 
serviciu, Vasile Joldea, cîteva 
fire. Fabrica are destule doar“.

Cu chei potrivite și, folosind 
chiar camionul unității, cei doi 
au sustras peste 150 kg P.N.A. 
Le comercializau apoi pe unde 
puteau. Așa a ajuns o parte 
dintre ele la Ema A... Și așa 
mai departe... ,,Interesant44 că 
Întreprinderea păgubită a aflat 
abia la urmă și ,,cu mare 
surprindere" cum stau lucru-

Acum citeva zile Dumitru 
Dobre, fără ocupație (26 ani, 
str. Puțul cu Brad. nr. 23, sect. 
8) și amicul său Gh. Anghel, 
tot fără ocupație. (19 ani. str. 
Toamnei nr. 38. sec. 8) pier
deau, conform obiceiului, vre
mea in fața cinematografului 
,,Modern".

— Hai să bem ceva, propune 
Dobre.

...Și. pe loc, s-au cam mag- 
netizat amîndoi. Din păcate lu
crurile au căpătat o întorsătură 
cu mult mai gravă. Cei doi se 
fac vinovați de tîlhărje și viol, 
comis asupra unei tinere acos
tate pe stradă. Faptă josnică 
care va atrage, sîntem siguri, o 
exemplară sancțiune.

— Aș vrea să ridic chiar 
cum 1 000 lei, se adresează 
nărui funcționarei C.E.C.

— O clipă, vă rog...
...Scena s-a petrecut zilele 

trecute, la Agenția C.E.C. nr. 4, 
din Piața Dorobanți, pe la 
ora 12.

...Un ceas mai tîrziu, același 
decor, prin ușa agenției își fac 
apariția un ofițer de miliție în 
civil. Ion Manole (24 ani, co
muna Pobaru, jud. Olt) a sim
țit ceva ; prea i se spusese cu 
amabilitate, de multe ori : ,.Vă 
rugăm să mai aveți răbdare 5 
minute !“ Va trebui acum să 
dea socoteală pentru furtul, 
falsificarea unui carnet C.E.C. 
și încercarea de a-1 folosi.

I 
I

Concursul continuă
devină intr-o mai mare mă
sură o școală unde tinerii își 
însușesc cunoștințe de cultu
ră generală și deprinderi uti
le vieții, o școală a educației 
patriotice și comuniste. Din

de experiență, de idei și ini
țiative, între cercurile de tu
rism din întreaga țară.

Reproducem, din nou, cîte- 
va din prevederile concursu
lui. Cum spuneam mai sus

B.T.T. și ai ziarului „Scînteia 
tineretului" care va acorda 
următoarele premii :

TURISMUL PENTRU TINERET
aceste rațiuni și tocmai pen
tru a stimula această activi
tate s-a născut ideea organi
zării concursului : „O iniția
tivă, o sugestie, o fotografie" 
o dată pentru a populariza 
cele mai interesante aspecte 
din activitatea și experiența 
concretă a cercurilor de tu
rism și a doua oară pentru 
a realiza în paginile „Scînteii 
tineretului" un fructuos schimb

Concursul se adresează tutu
ror cercurilor de turism din 
țară, urmînd ca participarea 
să fie colectivă, în sensul că 
toate materialele expediate 
pe adresa ziarului vor fi con
siderate drept o operă colec
tivă, rezultată din strădania 
comună a membrilor cercu
rilor. Dar iată, concret, ce se 
așteaptă de la cercurile par
ticipante.

descrie o imția-1. UN REPORTAJ care sâ 
tivâ valoroasă a membrilor cercului in dome
niul turismului. Descrierea va fi amănunțită, 
ea trebuind sâ evalueze, in același timp, re
zultatele inițiativei, efectele acesteia.

2. O ÎNSEMNARE care sâ descrie o suges
tie izvoritâ din preferințele și preocupările 
membrilor cercului legatâ nemijlocit de îm
bunătățirea turismului de tineret, cum ar fi : 
diversificarea lui, valorificarea 
obiective turistice noi sau mai

unor zone și 
puțin cunoscu-

te, acțiunile de amenajare a unor trasee, ta
bere etc.

3. O FOTOGRAFIE - format 18 24, alb-ne- 
gru sau color — realizata de membrii cercului 
care să ilustreze, prin imagini convingătoare 
și artistice, aspecte ale dezvoltării social-eco- 
nomice a țării, obiective turistice din raza de 
activitate a cercului sau din excursiile orga
nizate, monumente istorice de artă și ale na
turii, peisaje, aspecte din 
sau care țin de 
folclorice etc.

tezaurul folcloric
tradițiile poporului, obiceiuri

In acest interval, în func
ție de valoarea și conținutul 
lor, de nivelul publicistic la 
care au fost elaborate ma
terialele primite la redacție

vor fi publicate. Menționăm 
că un cerc poate expedia 
mai multe materiale din cele 
enumerate mai sus, evident, 
în concurs, reținîndu-se cele

mai valoroase.
Trierea materialelor trimise 

de cercurile de turism se va 
face de către un juriu for
mat din reprezentanți ai

• PREMIUL I :
- O excursie de 7 zile în 

țara, pentru membrii cercului 
(40 de locuri)

— 25 de abonamente 
„Scînteia tineretului".

la

• PREMIUL II :
- O excursie de 3 

pentru membrii cercului 
de locuri)

- 15 abonamente la ,iScîn- 
tineretului".

zile 
(40

teia

fiat

PREMIUL III :
Un aparat de fotogra- 
și materiale fotografice
10 abonamente la „Scîn- 
tineretului".

așadar, mate- 
de

teia
Așteptăm, 

rialele tuturor cercurilor 
turism, pe adresa : București, 
Piața Scînteii nr. 1. Ziarul 
„Scînteia tineretului" pentru 
rubrica de Sport-Turism.

★
Ne face plăcere să anun

țăm că am primit la redac
ție, în acest sens, materiale 
și fotografii interesante de la 
mai multe cercuri de turism 
din țară printre care : de la 
Liceul Pedagogic din Sucea
va, Liceul „Emanuil Gojdu"- 
Oradea, de la cercul speolo
gilor amatori din Cluj, cercul 
de turism „Temerarii" de la 
Liceul Cujmir, județul Me
hedinți etc.

SC. T.

• LA SKOPLIE a început 
turneul final al olimpiadei 
masculine de șah. Echipele 
a 16 țări își dispută locurile 
de onoare al acestei mari 
competiții șah is te. Selecțio
nata României, prezentă și 
ea printre finaliste, a întîl- 
nit reprezentativa Bulgariei. 
Scorul după trei partide în
cheiate este egal 1,5—1,5 
puncte

în turul doi al prelimina
riilor olimpiadei feminine 
de șah, care se dispută, de 
asemenea, la Skoplie, echipa 
României a întrecut cu 2—0 
selecționata R.P. Mongole.

• ÎN CADRUL CONCUR
SULUI internațional de tir 
de la Plsen, țintașul român 
Cornel Ion a cîștigat proba 
de pistol viteză cu 589 pun
te. Pe locul secund s-a cla
sat Bohardt (R.D. Germană)- 
585 puncte, urmat de com
patriotul sau Wiesel (R.D. 
Germană)- 584 puncte. în 
proba similară, rezervată 
juniorilor, victoria a revenit 
Iui Mihai Kopeikin (U.R.S.S.) 
cu 589 puncte. Cu același 
rezultat, sportivul român 
Radu Vidrașcu s-a situat pe 
locul doi, fiind urmat de po
lonezul Fedyczak-587 puncte.

• DUPĂ CUM S-A 
ANUNȚAT, întrecerile gru
pei B a campionatului mon
dial de hochei pe gheață se 
vor desfășura în orașul 
austriac Graz între 21 și 31 
martie 1973. La această com
petiție vor * participa opto e- 
chipe : S.U.A., R.D. Germa
nă, România, Japonia, Elve
ția, Italia, Iugoslavia și Aus
tria.
• MANȘA A DOUA a fina

lei Cupei inter-continentale 
la fotbal, disputată la Am
sterdam între Ajax și Inde- 
pendiente, a revenit campio
nilor europeni la scorul de 
3—0, elevii lui Ștefan Co’~ei 
intrînd în posesia trofeului.



pest elhotare
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Tendințe către

destindere, care se 

manifestă astăzi în lume
Luînd cuvîntul în cadrul dez

baterilor de politică generală 
ale sesiunii a 27-a a Adunării 
Generale, șeful delegației Ja
poniei, Toru Nakagawa, a sub
liniat rolul crescînd al O.N.U. 
în menținerea păcii și securită
ții internaționale, în intensifi
carea cooperării în lume, precum 
și în soluționarea problemelor 
complexe care apar în diferite 
zone ale globului. în lumina ten
dințelor către destindere, care se 
manifestă astăzi in lume — a 
spus el — este de o importanță 
vitală ca O.N.U. să sprijine, sâ 
încurajeze și să acorde ajuto
rul său manifestării acestor 
tendințe.

Consacrînd o secțiune impor
tantă a cuvîntării sale situației 
din Europa, ministrul de exter
ne al Marii Britanii, Alec Dou
glas Home, a apreciat că ,.o 
conferință consacrată securității 
europene poate identifica și ex
ploata noi domenii de cooperare 
în interesul comun**.

Subliniind direcția favorabilă 
în care evoluează situația poli
tică din Europa, ministrul de 
externe al Poloniei, Stefan 
Olszowski, a apreciat, în cu- 
vîntarea rostită la tribuna 
Adunării Generale, că acest 
fapt a facilitat începerea con
vorbirilor pregătitoare multi
laterale pentru convocarea 
conferinței europene asupra 
securității și colaborării. ’.în 
opinia noastră, a spus minis
trul polonez, în Europa există, 
în prezent, condiții pentru sta
bilirea unui sistem de relații 
care să garanteze inviolabilita
tea frontierelor, să asigure 
respectul integrității teritori
ale a tuturor statelor, nefolosi- 
rea forței și eliminarea ame
nințării cu folosirea acesteia 
în raporturile dintre state, să 
confirme principiile egalității, 
suveranității și neintervenției 
în treburile interne ale altor 
state.

Luind cmiaiul in cadrul 
dezbaterilor sesiunii Confe
rinței generale a Agenției In
ternaționale pentru Energia 
Atomică .UE..V, ambasa
dorul D. Aninoiu, reprezen
tantul permanent ai Rc ma
niei pe lingă AXE-A-, a ară
tat că agenția trebuie să facă 
totul pentru a asigura acce
sul larg al tuturor statelor, in 
condiții de egalitate și fără 
nici o discriminare, la cuce
ririle științei șa tehnologiei 
nucleare pașnice-

Recunoașterea R.D. Ger
mane de către toate statele 
și admiterea ei in AXE-A_ 
concomitent cu crearea con
dițiilor necesare pentru ca 
R.P.D. Coreeană, R-D. Viet
nam și toate statele interesa
te să poată participa la acu- 
vitatea organizației, ar cores
punde intereselor destinderii 
și securității in lume, repre- 
zentînd, în același timp, un 
element menit să contribuie 
la sporirea eficienței agen
ției — a spus vorbitorul.

LUCRĂRILE PRIMULUI CONGRES

DIN CEHOSLOVACIA
La Praga au coctinuat joi 

d:n Cehoslovaca. Luînd cuvîn
tul pe marginea, raportului cu 
privire la activitatea și sarci
nile uniunii și ale organizației 
de pionieri, r.umeros: delegați 
din unități industriale, agrico
le, învățămînt și din alte sec
toare de activitate au înfățișat 
succesele înregistrate de orga
nizațiile pe care le reprezintă, 
obiectivele pe care și le-au pro
pus în viitor.

Delegații S invitații au pri
mit salutai a numeroși oaspeți 
de peste hotare,

în numele membrilor Uniu
ni: Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă România, 
al întregului tineret român. 
Congresul a fosț salutat 
Gheorghe Stoica, secretar 
C.C. al U.T.C.

ADUNAREA GENERALA A O.N.U. A AMÎ
NAT PENTRU UN AN DEZBATEREA PROPU
NERII VIZÎND CREAREA CONDIȚIILOR FAVO

RABILE Reunificârii coreei 
AL R. P. D. COREENEDECLARAȚIA M.A.E,

După cum s-a mai anunțat. 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
amînat pînă la sesiunea viitoa
re, dezbaterea asupra propunerii 
a 29 de state vizînd crearea con
dițiilor favorabile pentru acce-

„Al zecelea" a abandonat■ ■■

Icrarea reunificârii independente 
și pașnice a Coreei.

în legătură cu aceasta. Minis
terul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicită
ții o declarație, difuzată de a- 
genția A.C.T.C., în care guver
nul R.P.D. Coreene mulțumește 
guvernelor care au depus efor
turi pentru a înscrie pe agenda 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale punctul referitor la pro
blema coreeană.

Declarația deplinge hotărîrea 
de a se amina cu un an propu
nerea avansată de cele 29 state.

La inițiativa Comitetului 
Italia — Vietnam, organiza
ție creată pentru manifesta
rea solidarității active și 
a sprijinului față de lupta 
poporului vietnamez pen
tru libertate și independen
ță, la Roma a avut loc — 
în seara de 27 septembrie — 
o întilnire intre numeroși 
participanți la Conferința 
Uniunii interparlamenta
re și Nguyen Minh Vy. ad
junct zA șefului delegației 
R.D. Vietnam la tratativele 
de la Paris.

La „Casa culturii* 
capitala Italiei erau pre- 
zenți parlamentari din 
lia. din România și alte 
socialiste, din alte țâri 
lumii, reunifi pentru 
exprima solidaritatea 
lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresi
unii S.U.A.

D upă ampla bătălie 
parlamentară brita
nică în jurul aderă
rii la Piața comună, 
cîștigată în cele din 
urmă de adepții a-

cestei idei, problema alăturării 
celorlalți candidați părea să se 
simplifice. La sediul C.E.E. de 
la Bruxelles se spera că exemplul 
britanic va fi de bun augur pen
tru obiectivul lărgirii comunității 
și că mișcarea antiintegțaționista 
va pierde din amploare. Se scă
pa însă din vedere deosebirea a- 
preciabilă dintre procedura de 
aderare practicată în fiecare din
tre cele patru țări candidate Ia 
aderare. Dacă în Anglia hotărî- 
rea era de competența parla
mentului, în Norvegia șî Dane
marca legislația internă prevede 
pentru asemenea acte, în care 
este vorba de transferul unei 
părți a suveranității de stat a- 
supra unor organisme suprana- 
ționale, consultarea populației în 
cadrul unor referendumuri. Chiar 
între Norvegia și Danemarca e- 
xistă o deosebire deloc neglija
bilă, în sensul că scrutinul da
nez are caracter deliberativ față 
de cel norvegian, care este nu
mai consultativ.

Referendumul norvegian, pri
ma consultare a populației orga
nizată pînă hi prezent în legă
tură cu aderarea la Piața comu
nă, a avut un rezultat negativ. 
Observatorii scenei politice nor
vegiene au fost șocați nu atît 
de respingerea aderării ca atare. 
Se știe că în ultimul timp miș
carea populară împotriva acestui 
proiect căpătase caracter de ma
să, fiind purtată de cercuri largi 
ale opiniei publice, inclusiv par
tide politice, organizații sindicale 
și obștești, care organizaseră o 
suită impresionantă de demon
strații la Oslo și în alte orașe, în- 
cît unele temeri în acest sens îsi 
făcuseră loc pînă și în centrala 
de la Bruxelles. Șocul principal 
a fost provocat însă de claritatea 
acestui „nu", procentul adversa
rilor fiind aproape 8 la sută mai 
mare decît cel al adepților inte
grării.

Consecințele acestui vot nega
tiv nu pot fi încă în întregime 
întrevăzute. Pînă în prezent sînt 
cunoscute numai cele interne. 
Astfel, guvernul minoritar socia
list norvegian al lui Trygve Brat- 
teli, promotorul aderării, și-a a- 
nunțat demisia conform angaja
mentului pe care și-1 luase îna
inte de scrutin. în afară de a- 
ceasta, la 26 septembrie s-a a- 
nunțat oficial că Norvegia s-a 
retras din toate organismele co
munitare consultative și ca nu 
va participa la întîlnirea Ia nivel 
înalt a șefilor de stat ai țărilor 
membre ale Pieții comune care 
se va desfășura la 19 și 20 oc
tombrie Ia Paris. După cum 
vede, proiectul aderării pare a fi 
fost deja abandonat, deși hotărî-

rea definitivă urmează să fie 
luată de Storting (parlamentul 
norvegian). Stortingul nu poate 
adopta practic o decizie favora
bilă aderării atît datorită impli
cațiilor morale pe care le con
ține „nu“-ul popular de la în
ceputul acestei săptămîni, cît și 
datorită majorității „calificate" 
(75 la sută din voturi) necesară 
în această eventualitate și des- 
spre care aproape nimeni nu-și 
mai face iluzii că ar putea fi în
trunită. Este chiar probabil că 
problema nici nu va mai fi su
pusă dezbaterii parlamentului.

Consecințe vor apărea și

plan internațional. Prima s-a 
înregistrat : o profundă dezamă
gire în centrala de la Bruxelles 
și în toate celelalte cercuri care 
promovează intens ideea „micii 
Europe". A doua consecință se 
profilează, de asemenea : teama 
că rezultatele negative înregistrate 
în Norvegia ar putea influența 
serios rezultatele referendumului 
danez din 2 octombrie. Presa 
occidentală nu a ezitat chiar să 
prevadă evoluții dramatice în ra
porturile dintre cele două 
scandinave și N.A.T.O.

Și COLISEUM is pericol

SUBLINIERI

BAZIL ȘTEFAN
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la Manila
Zețjre marțială

„Onorabilul" Joseph-Auguste Ricord, născut la Marsilia, de
venit cetățean argentinian și apoi, din motive pe care le tom 
vedea, Paraguayan, a fost în sfîrșit livrat agenților Biroului 
pentru narcotice din Statele Unite. La vîrsta de 61 de ani, 
Ricord poate recunoaște deschis că a făcut ceva treabă. Pli
nind ban lingă ban, dar făcîndu-i să circule, dinsul a reușit 
să-și încropească o rețea de restaurante și case de toleranță 
de-a lungul continentului sud-american și, pentru variație, să 
obțină numeroase cote parte în rețeaua de hoteluri, garaje și 
ambarcațiuni de plăcere. Dar mai presus de orice, Ricord 
și-a exercitat vocația de maestru al afacerilor sub clar de lună 
în organizarea traficului de droguri. Numai ir. ultimii cinci 
ani „maestrul" a... transferat în S.U.A. cinci tone și jumătate 
de heroină, operație care i-a adus, dincolo de cheltuielile de 
transport, un mizilic de vreo 15 milioane de do Jan.

Faptul că autoritățile paraguayene l-au depus în mîinile 
agenților nord-americani rămînc însă un moment de răscruce 
în relațiile dintre aventurierii cu economii și aparatul poli
țienesc local. Se știe că, în ultimii ani, numeroși suspecți, de 
diverse calibre, au găsit în Paraguay o înțelegere binevoitoare 
din partea poliției evident contra unei indemnizații care va
riază de la 20 000 la 100 000 de dolari. Deunăzi bancherul 
falit Pierre Travers, care a reușit să mai adune, de pe fundul 
seifurilor societății De Litra, citeva milioane, a găsit la Asun
cion o părintească primire (după ce și-a vărsat obolul). La fel 
notoriul criminal de război nazist, Joseph Mengele. care con
tra 150.000 de dolari a fost lăsat, cu o discreție plină de me
najamente, să-și petreacă zilele într-o fermă cu toate como- 
ditățile... Exemplele pot continua in aceeași manieră: pe de 
o parte inventarul simandicos al răufăcătorilor internaționali, 
tar pe de alta sumele acordate pentru obținerea abonamen 
tutui liniștii de viață lungă...

Revenind la don Ricord, ziariștii care i-au urmărit gran
doarea și decadența nu s-au putut abține să nu descrie ulti
mele lui zile pe teritoriul Paraguayan. Cu o grijă care ori
cum nu mai garantează prin ea însăși securitatea celorlalți 
„pensionari" ai poliției, autoritățile i-au îndulcit „domiciliul 
preventiv": Ricord a căpătat un apartament în închisoarea 
din Asuncion ce i-a fost confortabil mobilat. Meniul i-a fost 
preparat la cel mai costisitor restaurant din capitală, iar pen
tru reglarea afacerilor i-a fost pusyla dispoziție un telefon. 
Un telefon cu priză pentru a nu-l suna cînd n-ar fi avut chef. 
Lipsă de chef care de la un moment dat s-a prelungit prin 
forța crudă a împrejurărilor. Și, în acest caz, povestea cu ul
ciorul s-a repetat, cu toate diferențele specijice, în cel mai 
pur gen proxim...

P. NTCOARA

Coliseum-ul din Roma, sub presiunea traficului modem și 
a capriciilor vremii, a început de mult să se clatine și să-și 
macine cornișele. Uriașul amfiteatru eliptic construit acum 
20 de secole a fost închis pentru vizitatori. Motivul ? Căderile 
de pietre amenință viața oamenilor. O comisie de specia
liști a recomandat restaurarea de urgență a vestitului monu
ment suferind de eroziune avansată și eventual izolarea lui 
de traficul intens.

F
ocurile de armă care au încercat sa-1 răpună 
pe ministrul fîlipinez al apărării au fost ur
mate — la scurt timp — de instituirea legii 
marțiale. Identitatea atentatorilor n-a putut 
fi stabilită. De altfel, nici ministrul n-a oferit 
vreun indiciu concret în acest sens. Circula 

într-o mașină particulară (pe cea oficială nu o folosea de
cît uneori, tocmai pentru a deruta pe eventualii atentatori) 
cînd s-au declanșat împușcăturile. Gloanțele nu l-au atins. 
Ministrul a reușit să-și păstreze singele rece și, la rîndul 
său, să deschidă focul asupra atacanților. Dar aceștia s-au 
făcut nevăzuți. Autoritățile filipineze au dovedit o neaștep
tată repeziciune în măsurile pe care le-au luat. Liderii 
opoziției au fost imediat arestați. Printre ei se află secre
tarul general al partidului liberal, Aquino, senatorii Diokno 
și Ramon Mitra, directorul cotidianului de mare tiraj „Ma
nila Times" ca și numeroși alți ziariști. Unele informații sem
nalează arestări si printre membrii partidului guvernamen
tal. O listă care este departe de a fi completă cuprinde 
printre întemnițați trei senatori, trei deputați, doi guver
natori de provincii. Liderul liberal Aquino contează printre 
cei ce vor lua parte la cursa prezidențială din anul viitor, 
întemnițarea lui semnifică scoaterea din cursă ? Măsurile 
oficiale au avut efecte și pe alte planuri. Universitățile si 
școlile și-au închis porțile pentru o săptămînă. Grevele și 
manifestațiile au fost interzise. Presa, radioul și televiziunea 
au trecut sub controlul direct al unei comisii. In acest sens 
s-a comunicat : „Nu dorim să vedem tipărite decît infor
mații exacte și obiective asupra realizărilor naționale po
zitive. Pentru moment nu dorim să vedem comentarii și 
opinii apărind în ziare".

Oare atentatul nereușit a fost de natură să zdruncine li
niștea oficialităților și să le determine sa ia măsuri de o 
deosebită anvergură ? S-ar părea ~ opinează unii comen
tatori — că ar fi necesar să se facă o legătură între insti
tuirea legii marțiale și continua deteriorare a climatului 
politic intern, exprimată în faptul că manifestările antigu
vernamentale s-au înmulțit. LE MONDE constata că ..agi
tația politică a căpătat de cîtva timp proporții neliniști* 
toare pentru guvern". Oficialitățile au acuzat forțele de 
stingă și în special pe comuniști de „subversiune". Aresta- 
ții sînt, însă, in mare măsură, persoane care nu au nimic 
comun cu ideile stîngii. Intr-una din declarațiile care în
cercau să explice sensul măsurilor s-a arătat că organi
zațiile de stînga denunțind feudalismul, parțialitatea justi
ției, salariile scăzute, șomajul, inflația — probleme acute în 
Filipino — ,,cîștigă simpatia maselor". Tocmai pentru a frîna 
procesul de deplasare spre opoziție înregistrat în largi sec
toare populare proces ce nu poate fi scos din contextul vii
toarei înfruntări electorale, autoritățile au decis să acțio
neze. Președintele sublinia că aplicarea legii marțiale nu 
reprezintă o lovitură de stat sau cedarea puterii militari
lor ci „exercitarea unor puteri constituționale**^

Informațiile de ultimă oră relevă noi arestări. De astă 
dată nu mai este vorba doar de oameni politici, ci și de 
autori de evaziuni fiscale, speculanți funcționari acuzați dc 
fraudă, fals și corupție. S-a anunțat interzicerea portului 
armelor. Măsura va fi aplicată, probabil, cu dificultăți 
deoarece utilizarea armelor de foc de către particulari este 
o obișnuință în Filipine. După relatări oficiale există peste 
100.000 de arme deținute ilegal în Filipine. Deocamdată au 
fost confiscate 2 000 de arme de foc și o serie de contra- 
vecienți au ajuns în temnițe.

Autoritățile ar dori ca ultimele măsuri să nu aibă doar 
un caracter represiv, să nu se reducă la o răfuială cu o 
opoziție devenită prea puternică. „Este necesar să salvăm 
republica și să înfăptuim reforme in societatea noastră, 
in economia și politica noastră** — spunea președintele 
Marcos. în acest sens s-a anunțat că pe întreg teritoriul 
țării va fi aplicată reforma agrară, menită să înlăture una 
din sursele de nemulțumiri. Rămîne de văzut în ce măsură 
această reformă va fi dusă pînă la capăt și în profunzime.

Legea marțială poate fi o cale pentru ieșirea din impas ? 
La Manila se exprimă îndoieli în această privință.

Cu numai citeva saptamini 
inaintea alegerilor preziden
țiale, campania electorală din 
S.U.A. cunoaște temperaturi 
tot mai inalte. Un obiectiv 
important al celor două par
tide, republican ți democrat 
este înregistrarea votanțilar. 
Imaginea înfățișează tineri, 
participant activi la această 
acțiune.

Tntîlnirea primarilor 
capitalelor europene 

s-a încheiat
• JOI s-au încheiat, la Bu

dapesta, lucrările întîlnirii pri
marilor capitalelor europene 
la care Bucureștiul a fost re
prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, primarul general 
al Capitalei.

în ultima zi a lucrărilor, par-i 
ticipanții au adoptat o moțiu-*z 
ne în care subliniază, printre 1 
altele, însemnătatea extinderii 7 
legăturilor de colaborare între 
capitalele europene, în folosul 
dezvoltării unui climat de pace 
și securitate continentul
nostru.

Doi ani 
de la moartea lui 

Gamal Abdel Nasser
• LA 28 SEPTEMBRIE în Re

publica Arabă Egipt a fost co
memorată împlinirea a doi ani 
de la moartea fostului președin
te, Gamal Abdel Nasser. Cu a- 
cest prilej, la Mausoleul emi
nentului fiu al poporului egip
tean au fost depuse coroane de 
flori din partea conducătorilor 
Egiptului și a numeroase dele
gații de reprezentanți ai popu
lației, iar în marea sală de con
ferințe a Uniunii Socialiste A- 
rabe a avut loc o adunare Ia 
care a luat cuvîntul președinte
le Anwar Sadat.

Evocînd figura lui Gamal Ab
del Nasser, vorbitorul a relevat 
rolul important jucat de acesta 
in principalele momente ale is
toriei Egiptului contemporan, 
contribuția sa la lupta popoare
lor arabe împotriva imperialis
mului pentru apărarea și con
solidarea independenței ior na
ționale.

M. RAMURA
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Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Gaberones, 
Aurel Ardeleanu, a fost primit, 
la 26 septembrie, de președinte
le Republicii Botswana, Seretse 
Khama, căruia i-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Bostwanei un mesaj de priete
nie din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. La rîndul său, pre
ședintele Republicii Botswane a 
adresat președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul ro
mân.

Vizita premierului japonez
in R. P Chineză

Semnarea protocolului 
de colaborare 

româno-finlandez
a

Agenția China Nouă infor
mează că primul ministru al 
Japoniei, Kakuei Tanaka, a o- 
ferit, joi, la Pekin, o recepție 
la care au participat premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Ciu En-lai, și alte persoa
ne oficiale japoneze și chineze.

în toastul rostit cu acest pri
lej, premierul Tanaka a arătat 
că delegația japoneză a sosit la 
Pekin pentru a înfăptui norma
lizarea relațiilor dintre Japo
nia și China, exprimîndu-și con
vingerea că această normaliza
re astăzi poate fi realizată. „Nor
malizarea relațiilor constituie 
primul pas spre ziua de mîine, 
a spus el, dar rămîn de rezol
vat numeroase probleme între 
China și Japonia. Totuși, a sub
liniat vorbitorul, aceste proble
me nu sînt cu neputință de re
zolvat cîtă vreme țările noastre 
le abordează în spiritul înțele
gerii reciproce**.

La rîndul sau, premierul Ciu 
En-lai a declarat că vizita pri
mului ministru japonez în Chi-

na. deși scurtă, s-a soldat cu 
rezultate rodnice și că, în spi
ritul înțelegerii reciproce și al 
căutării unui teren comun în 
principalele probleme s-a ajuns 
la un acord privind o serie de 
probleme referitoare la r.orma- 
lizarea relațiilor chino-japone
ze. El a salutat succesul deplin 
al convorbirilor purtate la Pe
kin.

„încetarea stării de război și 
normalizarea relațiilor între 
China și Japonia — a spus el — 
vor deschide un nou capitol în 
relațiile dintre cele două țări și 
vor marca o contribuție poziti
vă la destinderea încordării în 
Asia și salvgardarea păcii în 
lume**.

Relevînd că China și Japonia 
sînt țări cu sisteme sociale fun
damental diferite, premierul Ciu 
En-lai a spus că „atft timp dc 
cele două țări rămîn credincioa
se celor cinci principii ale co
existenței, relațiile lor pașnice 
și prietenești se pot dezvolta 
continuu-.

• LA 28 SEPTEMBRIE 
avut loc, la Helsinki, semnarea 
protocolului de colaborare 
turală și științifică între 
mânia și Finlanda pe 
1973—1974. Protocolul, care 
vede dezvoltarea colaborării 
între instituțiile de învățămînt, 
știință și cultură din cele două 
țări in domenii de interes re
ciproc, a fost semnat de Mircea 
Bâlănescu, ambasadorul Româ
niei la Helsinki, 
Kekkonen, 
nisterul dc 
dei.

cul- 
Ro- 
anii 
pre-

. și de Taneli 
ambasador în Mi- 
externe al Finlan-

SEMICEASTNOV,• IVAN 
prim-adjunct al ministrului co 
merțului exterior al U.R.S.S. a 
avut, la Moscova, o întrevedere 
cu o delegație a Asociației pen
tru comerțul nipono-sovietic 
din insula Hokkaido, creată în 
manie 1972 in vederea promo
vării schimburilor comerciale 
cu Uniunea Sovietică, in spe
cial in sfera comerțului de li
toral.

• SUDANUL a inițiat o vastă 1 
campanie în vederea menține- z 
rii păcii pe continentul afri
can, a afirmat ministrul suda
nez de externe ad-interim, 
Fakhr el-Din Mohamed. El a 
arătat că, în acest scop, preșe
dintele Sudanului Gaafar el Nu- 
meiry, a adresat mesaje șefi
lor de state membre ale Or
ganizației Unității Africane, so- 
licitîndu-i să depună eforturi 
pentru soluționarea politică a 
conflictului dintre Uganda și 
Tanzania, fără o intervenție 
străină, relatează agenția Reuter.

• GUVERNUL CHILIAN a 
trecut recent sub controlul di
rect al statului întreprinderea 
„Fanaloza**, specializată în pro
ducerea dc obiecte casnice, prin 
cumpărarea a 52 la sută din 
numărul total al acțiunilor ei.

In orașul Guayaquil, prin- 
cipalul port ecuadorian, și, 
totodată, cel mai important 
centru urban al țării, au a- 
vut loc demonstrații ale stu
denților. Ei revendică res
tructurări în sistemul învăță- 
mîntului universitar.

VINERI, 29 SEPTEMBRIE 1972
OPIUL ȘI BÎTA : rulează la Ca

pitol (orele 9; 11,15: 13,45; 16;
18,30: 21).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează ia Patria (orele 11.30; 
14: 16.30; 19: 21,15).

TORA ! TORA 1 TORA : rulea
ză la Flamura (orele 9; 12.30; 16;
19.30) . Excelsior (oreie 9: 12.30; 15;
19.30) Gloria (orele 9.15; 12,30;
16,15; 19.30). , .

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11.30: 
14,15; 17: 20).

PERO Ș! PRIETENII SAI ■ ru
lează la Doina (orele 11.30; 14; 16; 
18: 20).

BAMBY : rulează ia Sala Palatu
lui (orele 18: 20,15). Scala (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19, 21).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 în 
continuare).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,45; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 21). 
București (orele 3.45; 11; 13,30;
16.15: 18.45: 21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9.15: 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30). Giulești 
(orele 15.30: 18; 20.30), Aurora (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15,45 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30), Feroviar (orele 9;
11,15; 13.30; 15.45; 13,15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30, 16; 
13.30: 20.45), Modern (orele 9;
11,15: 13,30: 16; 18,15: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12.15; 
15: 17,45; 20,30).

MESAGERUL : rulează la Favorit 
forele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

FELIN Șl OTILIA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Buzești (ore
le 15.30; 18; 20.15).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15; 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL NEGRU : rulează la Fe
rentari (orele 15.30; 17.45; 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Dacia (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15.30; 17,45; 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

CREIERUL ; rulează la Bucegi 
(orele 15.45; 18; 20,15), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30). 

CORNUL DE CAPRA ; rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
ta Cotroceni (orele 15,30; 19), Popu
lar (orele 15.30; 19).

CĂLĂREȚII : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18: 20,30) Tomis
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18:
20.15) .

20 000 DE LEGHE SUB MARI ; 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Rahova (orele 
15.30: 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Volga (orele 9; 11,15; 12,30; 
15,45; 18,15 ;20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20,15).

GENTLEMENII NOROCULUI ; 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 
17,45: 20).

JOCUL DE-A MOARTEA î ru
lează la Munca (orele 15,30; 
13: 20,15).

N AU FRAGI AȚI IN SPAȚIU ; ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

FUGA DUPĂ LINIȘTE ; rulează 
la Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

PROVINCIALII : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SATUL MEU, PATRIA MEA ! 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI : (ora 20,38); AM ÎNTTLNTT 
ȚIGANI FERICIȚI (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15), rulează la Cinemate
ca ..Union".

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (Sch. Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : FE
TELE DIDINEI — ora 19.30.

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,G5 Cărți și idei: ..știința condu
cerii-. 9.25 Chemarea narciselor — 
un reportaj realizat in Munții 
Apuseni despre datini și obiceiuri 
din Țara Moților. 10,00 Curs de 
limba germană. Lecția a 21-a. 10,20 
Desene animate. 10.45 Teleconfe- 
rințâ de presă. 11,15 Pagini de 
umor : ..Aventuri in epoca .de pia
tră-. 11.45 Film serial pentru copii : 
..Delfinul Flipper-. 12.15 Telejurnal. 
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Cur^de limba engle
ză. Lecția a 20-a. T8.00 Pentru să
nătatea dv. 18.15 Satul contem-, 
poran. 18.45 Tragerea Loto. 18,55 
In dezbatere publică. Proiectul 
noului Cod al muncii. 19,10 Mu
zică populară — interpretată de 

Ionela Prodan. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. în cinstea ani
versării Republicii — Cronica ma
rii întreceri. 20,05 Reflector. 20.20 
Film artistic : „Fata cu părul că- 
runt“. 21,55 Avanpremiera. 22,00 Mai 
zîmbiți o dată. Selecțiunl din emi
siunile de divertisment. 22,30 „24 de 
ore".

PROGRAMUL II

20,05 O viață pentru o idee ? 
Nansen (III). 20,35 Teatru scurt. 
Prezintă : Teatrul de stat din Arad 
„Adolescentul" — de Horia Lo- 
vinescu. 21,20 Agenda. 21,30 Sere
nade și canțonete cu formația „Na- 
poletana". Solist : Ion Fălculete. 
21.50 Cluburi sportive bucureștene. 
22,10. Film documentar: Timbrării, 
producție a studioului cinemato
grafic ..Alexandru Sahia". 22,20 
Dans și muzică de pretutindeni. 
Program realizat de Ansambluf 
„Tamburița" al Universității diif 
Pitsburg — S.U.A.
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