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— Activul organizației este 
interesat să cunoască o seamă 
de probleme privind pregătirea 
și desfășurarea adunărilor și 
conferințelor U.T.C. de dare de 
seamă și alegeri. Ce ne puteți 
spune în acest sens ?

— Potrivit prevederilor Sta
tutului U.T.C.. în perioada 15 
octombrie 1972 — 21 ianuarie 
1973 vor avea loc adunări și 
conferințe de dare de seamă si 
alegeri. în toate organizațiile 
U.T.C. si asociațiile studențești, 
începînd de Ia grupe și pină la 
organizațiile județene inclusiv. In 
prima etapă, respectiv între 15 
octombrie — 30 noiembrie 1972, 
se vor desfășura adunări si con
ferințe de dare de seamă si a- 
legeri în organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile, industriale, 
de construcții, transporturi si 
alte unități economice, din uni
tățile agricole, scoli și institu
ții. Tot în această perioadă vor 
avea loc adunări și conferințe 
în asociațiile și uniunile asocia
țiilor studențești pînă la nivelul 
centrelor universitare inclușii, 
în etaoa următoare, respectiv 
între 30 noiembrie 1972 — 21
ianuarie 1973, vor avea loc con
ferințele organizațiilor U.T.C. 
comunale, orășenești, municipale 
si județene. Rezultă așadar că 
toti cei 2 500 000 uteciști vor lua 
parte la adunări sau conferințe 
nentru a dezbate în acest ca
dru statutar, profund democra
tic. munca desfășurată de la a- 
legerile precedente pînă în pre
zent, pentru a se pronunța asu
pra măsurilor și acțiunilor me
nite să de valențe superioare 
preocupărilor viitoare ale orga
nizațiilor U.T.C., în toate dome
niile, pentru a alege în compo
nența birourilor și comitetelor

U.T.C. pe cei care 
cele mai alese calități ăe .~ t>- 
tori și organizatori ai a*tr etă
ții educative cu tir.eretc—

— tn ce coastă 
deosebită a actualelor afataSli 
și confeirnțe U.T.C. *
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Ploile continui din ultimele 
săptămîni au pus la grea încer
care pe oameni în această cum
pănă dintre anii agricoli. Avir- 
du-i în frunte pe comunist: si 
ajutați fiind de muncitori, de 
elevi și de armată. locuitorii 
satelor afectate fac față cu băr
băție încercării, acționează pen
tru înlăturarea și evitarea e- 
fectelor inundațiilor. pentru 
salvarea recoltei, a bunurilor si 
a animalelor. Eram la Salcia și 
am trăit alături de oamenii de 
acolo momentele dezlănțuirii a- 
pelor. Nimeni nu se aștepta la 
asa ceva. Spre ei. Oltul fusese 
stăvilit cu dig, dar apele s-au 
adunat în cîmp și au erodat

din două Părți valul de pămint 
care a cedat. _Ce avem de fă
cut T* era întrebarea cu care 
grupurile de săteni se adresau 
celor din fruntea treburilor. Li 
se indicau locurile unde se ce
rea acționat si peste tot acestea 
se aflau în perimetrul aflat în 
stăpinirea apelor. Era greu, 
foarte greu, extraordinar de 
greu să se muncească in aseme
nea condiții. Dar răspunsurile 
veneau calme, hotărîte : ..Bine, 
acolo mergem 1* Iar timpul de 
acțiune era recoltă, erau ani
malele prinse în mijlocul apei. 
Cu glugile pe cap oamenii s-au 
îndreptat către magaziile cotro
pite. Erau acoio zece vagoane

de gr iu — gr i z. pentru săadn- 
ța acestei tnamre — si raai tot 
pe atita porumb. Rerscrcije »- 
fost încărcate si duse arteo 
unde se aflau ir. afara perk o- 
iului. Arioaieie de poromb •- 
fost mai înni împresurate ci
slrmă ochiurată pentru a pre
veni căratul lui de către apă. 
Apoi, știulete cu știulete încăr
cat și transportat direct la ur
cătoarele de la siloz. S-a lucrat
fără să se vorbească. După vreo 
două ceasuri de muncă, două
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(Continuare in pag. a Ill-a)

Delegația de ziariști belgieni
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•acnr* acai'afa ecaaamke și a sociale

Fanwad de « ocecMc Comitatei Execut. a 
■•teta nănar care să asigure o mas mare apro-
• ara a caadncan, porkteAm și statului de pro- 
noma .a concrete core trebuie retobete in dife- 
*ae ăcoema de ectavnote, pentru ca tararâsii din 
ceeesirrerae po-nOunr p statului sa conducă ne- 
en^ock prmcipolale sectoare economico-sociale.

Toaodpae. măsurile stabilite trebuie să ducă la 
atepă*<oroc eet Of de conducere, la imbună- 
taa-ee coo'oenăni si îndrumării acestor sectoa- 
•a < e t»ior« mal operatiră a sarcinilor.

Coamaetei Eiecutn a hotărit să recomande Con
ta oe Sect n Consiliului de Miniștri să a-

- Se -uaoecscă pe tovarășul Paul Niculescu- 
Mai> mceprape^tae «I Consiliului de Miniștri ți
• teocka de aunistm al educației și invoțămin- 
-~w s> să e-berete pe tovarășul Mircea Maliță

M oe mmistru al educației și invăță- 
vamod e primi alte însărcinări.

■ .mea«ce pe tovarășul Virgil Trofin in 
de rcepresedinte al Consiliului de Mi- 
mmrserw oi comerțului interior și să eli- 
e seoaresu Nicolae Bozdog din funcția 

m-sc-. ai comerțului interior, urmind a primi

- Să

— ia • jmeasco pe tovarășul Manea Mănescu 
Smeteie de ecep'esedmte al Consiliului de

>'’■01' u președmte al Comitetului de Stat al 
deBeâm ■ eă-i efibereze din funcția de pre- 

a> Con»♦ atei Economie.
neesco pe tovarășul Maxim Berghianu 
de »n.stm al aprovizionării tehnico- 
» coetreiafai gospodăririi fondurilor 

*oo » să-i ettereze din funcția de președinte 
ai Cemeaataa oe Stol of Planificării.

- Sc -.-wcsce pe tovarășul Emil Drăgănescur 
vcivmtai ai Corpi,ului de Miniștri si în 
’u-cv-c oe ---rstnj cl transporturilor ți teleco- 
ir-’ <' si să e.’ berete pe tovarășul Florian 
Maflpcfee dm feetebe de ministru al transpor- 
tteddr o teieceunicatelor.

- Sa

- Să numească pe tovarășul Mihai Marinescu 
n funcția ae prim-vicepreședinte, cu rang de mi

ri stru, al Consiliului Economic ți să-1 elibereze 
dir funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de 
M - p ministru al aprovizionării tehnico-ma- 
ter ale si controlului gospodăririi fondurilor fixe.

Cor- tetul Executiv □ hotărit să recomande 
Ma- Aaunări Naționale să elibereze pe tovară
și/ Manea Mănescu din funcția de vicepreședin
te al Cons liului de Stat, in legătură cu numirea 
sa in cadrul guvemuiui.

Com.tetul Executiv a hotărit Să recomande 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România eliberarea tovarășului Virgil 
Trofin din funcția de președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., primind alte însărcinări in 
cadrul guvemuiui.

Comitetul Executiv a stabilit să recomande 
Consiliului Central al U.G.S.R. alegerea tovară
șului Mihai Dalea ca președinte al Consiliului 
Central ol U.G.S.R.

Comitetul Executiv a hotărit să recomande 
Consiliului UCECOM eliberarea tovarășului 
llie Alexe din funcția de președinte al 
UCECOM primind alte însărcinări.

Comitetul Executiv a hotărit să recomande 
Consiliului UCECOM alegerea tovarășului Flo
rian Dănălache in funcția de președinte al 
UCECOM.

De asemenea, Comitetul Executiv a hotărit să 
recomande Comitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist eliberarea din munca de prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. a tovarășului Dan 
Marțian care va primi alte însărcinări, și ale
gerea in această funcție a tovarășului Traian 
Ștefănescu.

in continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat și aprobat repartizarea rezer
vei planului de investiții pe 1972 și unele măsuri 
pentru asigurarea îndeplinirii planului in acest 
domeniu. De asemenea, au fost examinate ți 
aprobate propunerile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini privind principalii indicatori 
tehnico-economici ai unei lucrări de investiții 
ce urmează a fi dată in funcțiune in cursul ace^ 
stui cincinal, precum si propunerile Comitetului 
de Stat al Planificării și Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Locală referi
toare la majorarea numărului de apartamente 
de categoriile I ți II de confort.

Comitetul Executiv a soluționat, totodată, pro
bleme ale activității curente.

CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 11 octombrie 1972 a 

a- Ide. la Palatul Republicii, 
seâir.ță Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

La ședință au participat, de 
asemenea, ca invitați, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
miniștri. conducători ai altor 
organe centrale de stat și pre
ședinți ai unor- comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat Consi
liului de Stat unele propuneri 
pentru aplicarea hotărîrii Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind îmbunătățirea 
conducerii și coordonării unoi’ 
sectoare de activitate.

Luind în discuție aceste pro- 
puneri. Consiliu! de Stat a 
hotărit următoarele :

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizfl, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri a fost numit 
și în funcția de ministru al 
educației si învățămîntului. To
varășul Mirceâ Malița ,a fost 
eliberat din funcția de ministru 
al educației și învățămîntului, 
urmind a primi alte însărcinări.

Tovarășul Virgil Trofin a fost 
numit vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri si ministru al 
comerțului interior. Tovarășul 
Nicolae Bozdog a Tost eliberat 
din funcția de ministru al co
merțului. interior, urmind a 
primi alte însărcinări.

Tovarășul Manea Mănescu a

fost: numit vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării și a fost eliberat 
din futicția de președinte al 
Consiliului Economic.

Tovarășul Maxim Berghianu 
a fost numit în funcția de mi
nistru al aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului ’ gospo
dăririi fondurilor fixe și elibe
rat din funcția de președinte al 
Comitetului de Stat ai Planifi
cării.

Tovarășul Emil Drăgănescu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri a fost numit și în 
funcția de ministru al transpor
turilor și telecomunicațiilor. 
Tovarășul Florian Dănălache a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru al transporturilor și tele
comunicațiilor, urroînd a primi 
alte însărcinări.

Tovarășul Mihai Marinescu a 
.fost numit în funcția de prim- 
vicepreședinte, cu rang de mi
nis1-”. al Uon'-’liu’”1 F-onomic 
și eliberat din funcțiile de vice
președinte . al Consiliului de 
Miniștri și ministru al aprovi
zionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondu
rilor fixe.

în continuare, Consiliul de 
Stat a adoptat, pe baza dezba
terii proiectelor respective, ur
mătoarele decrete : Decretul 
pentru modificarea Legii nr. 
27/1966 privind pensiile de asi
gurări sociale de stat și pensia 
suplimentară : Decretul pentru 
modificarea decretului nr. 141/ 
1967 privind pensiile militare de 
stat și pensia .suplimentară; 
Decretul privind elaborarea

prețurilor și tarifelor fixe sau 
limită la produsele, grupele și 
subgrupele de produse sau 
servicii, precum si la obiectele 
de construcții, care constituie 
nomenclatura Consiliului de 
Stat ; Decretul cu privire la 
contribuția pentru asigurările, 
sociale de stat ; Decretul pen
tru completarea art. 4 al Legii 
nr. 62/1968 privind amortizarea 
fondurilor fixe ; Decretul pri
vind instituirea medaliei „25 de 
ani de la proclamarea Republi- 
eiî“ ; Decretul pentru ratifi
carea Acordului dintre guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste 
privind construirea în comun 
a Nodului hidrotehnic Stînca- 
Costești de pe rîul Prut, precum 
si stabilirea condițiilor de ex
ploatare a acestuia ; Decretul 
privind aderarea Republicii 
Socialiste România la cel de-al 
4-lea Acord internațional asu
pra cositorului și Decretul pri
vind ratificarea Acordului în
tre guvernul Republicii Socia
liste România și Agenția Inter
națională pentru Energia Ato
mica referitor la aplicarea ga
ranțiilor în cadrul Tratatului 
cu privire Ia neproliferarea ar
melor nucleare și a procesului 
verbal al negocierilor pentru 
încheierea acestui aeordl Toate 
decretele adoptate au fost, în 
prealabil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a rezolvai 
apoi, unele cereri de grațiere.

PRODUSE NOI
La diversificarea continuă a 

producției de utilaje și Instala
ții necesare economiei naționa
le aduc o substanțială contri
buție și intreprînderile bucur 
reșter.e. La Uzina de pompe 
industriale, de pildă, au trecut 
cu succes probele tehnice 
două tipuri noi de ponipe 
pentru apă și lichide necorosi
ve și pompele pentru lichide 
diverse executate din oțel 
—.oxidabil rezistent la acțiunile 
z 'verși!or factori corosivi. Tot 
din categoria ..premierelor-' 
tac parte grupurile motopompă 
destinate irigațiilor. pompele 
verucale. dublu aspirate, 
avind debite cuprinse\jntre 200 
r. 1 »<' mc pe oră. pompele 
pentru pasta de hîrtie. Din cele 
pest* 3G de produse pregătite 
de această întreprindere pen- 
-r-.; a fi expuse la Tîrgul in
ternațional București, o treime 
sin: realizări recente.

O altă mare uzină bucu- 
resteană, cea de mașini grele, 
anunță realizarea unor linii 
de azbociment de mare capa- 

. și a patru mărci noi de 
"teluri aliate pentru turbo- 
afregate. Tot în sprijinul con
structorilor de mașini, colecti
vul Uzinei ..Republica** a intro
dus in fabricație de sene noi 
sortimente de țevi speciale 
peătru industria chimică si 
tfc’.i d*r. oțeluri aliate pentru 
agregatele de foraj la mare 
adincime.

(Agerpres)
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DE SÎMBĂTÂ
ÎN CADRUL ACȚIUNII :

POATE DEVEA7 TENISUL
UN SPORT DE MASĂ ?

„Scinteio tineretului" 
oferă tinerilor 

Un curs practic de tenis

LA CATEDRĂ - ION TIRIAC

maestru emerit al sportului — 30 de întrebări esențiale despre tenis

— 30 de răspunsuri de la cea mai înaltă catedră

Un nou serial- al „Scinteii tineretului**
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(Urmare din pag. I)

— Bineînțeles, pe primul plan al analizei 
va trebui să se situeze problema educării 
prin muncă și pentru pruncă- Ce aspecte 
concrete îmbracă acest capitpl, raportat la 
diversele categorii de organizații U.T.C. ?

— Formele și modalitățile proprii de acțiu
ne ale organizațiilor U.T.C. din unitățile ecoT 
nomice, de pildă, în vederea mobilizării tine
rilor la îndeplinirea planului, îmbunătățirea ca
lității produselor, creșterea accentuată a pro
ductivității muncii și reducerea cheltuielilor 
materiale, trebuie să fie corespunzător abor
date în dările de seamă și în dezbateri. Este 
de mare actualitate ca în adunările și confe
rințele U.T.C. din întreprinderi să se dezbată 
temeinic preocuparea organizațiilor U.T.C. pri
vind calificarea și perfecționarea profesională 
a tinerilor, cultivarea la aceștia a trăsăturilor 
proprii clasei muncitoare, a responsabilității 
de a respecta cu strictețe disciplina tehnologi
că și de muncă-

Merită, de asemenea, atenție analiza modului 
în care organizațiile U.T.C. sprijină conduceri
le unităților economice în acțiunea de asigu
rare a forței de muncă pentru generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbului III, 
pentru o cit mai rapidă integrare în produc
ție a absolvenților și a noilor tineri angajați 
In întreprinderi, pentru desfășurarea corespun
zătoare a practicii în producție a elevilor și a 
ucenicilor care se califică la Jocul de munGă-

In toate unitățile economice și în cele de 
construcții analiza modului în care organiza
țiile U.T.C. conlucrează cu ceilalți factori pen
tru soluționarea problemelor de muncă și via
tă ale tinerilor, a felului în care secretarii 
U.T.C. participă Ia activitatea comitetelor oa
menilor muncii, sînt, de asemenea, probleme 
cărora adunările și conferințele U.T.C. trebuie 
sâ le acorde atenția necesară.

La rîndul lor, organizațiile U.T.C. de la sa
te vor trebui să analizeze cu toată exigența 
modul în care abordează in practică, In acți
une. problemele antrenării tinerilor din C.A.P., 
I.A.S. și S.M.A. la activitatea economică, la a- 
plicarea măsurilor ce se iau în fiecare unitate 
agricolă pentru creșterea producției 'vegetale 
și animale. După cum este cunoscut, plenara 
C.C. al U.T.C. din iunie 1972 a formulat un 
complex de măsuri menite să conducă la li
chidarea rămînerilor în urmă și îmbunătățirea 
substanțială a activității organizațiilor U.T.C. 
de la sate, la creșterea aportului lor în viața 
economică și șoca!-culturală a satului. Adu
nările si conferințele U T.C. de la sate consti
tuie deci un bun prilej pentru a analiza ce 
s-a întreprins pînă în prezent, ce carențe sînt 
încă în munca or-janizații)or U.T.C. resoectjve 
sj mai ales ce acțiuni vor fi inițiate ca 
fiecare unitate agricolă activitatea U.T.C. 
aibă lin cărart’r continuu și multilateral, 
fie strîns legată de preocupările de muncă și 
viată ale tinerilor, tn acest context, este deo
sebit de util ca, in adunările și conferințele 
U.T.C. din unitățile agricole să se analizeze 
r'reocuoările. formele și modalitățile specifice 
de acțiune ale organizațiilor U.T.C. pentru an
trenarea tuturor tinerilor la muncă pe tot 
parcursul anului și In sectoa-ele în rare uni
tățile au cea mai mare nevoie de aportul lor, 
DPntru formarea profesională a tinerilor și ca
lificarea lor în diferite meserii solicitate de

In 
să 
să

activitatea economică și socială din comune.
In sfirșit, adunările și conferințele din școli 

și facultăți vor dezbate cu precădere preocu
parea organizațiilor de tineret pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin privind aplicarea 
măsurilor luate de conducerea partidului și 
statului în vederea perfecționării învățămîntu- 
lui de toate gradele. Este deci firească analiza 
modului in care elevii și studenții își îndepli
nesc obligațiile profesionale, respectă normele 
disciplinei școlare și universitare, se preocupă 
de însușirea cunoștințelor și formarea deprin
derilor practice care să le permită ca după 
absolvire să se integreze rapid în producție, 
într-o activitate socială utilă.

— în domeniul activității politicp-ideologi- 
ce și cultural-educative, care sint proble
mele ce vor reține atenția în mod deosebit 
în adunări și conferințe ?

— Paleta atribuțiilor și sarcinilor organiza
țiilor U.T.C. este deosebit de largă . în acest 
domeniu. Alegerile din acest an reprezintă un 
cadru propice pentru a se analiza stadiul a- 
plicării măsurilor luate în fiecare organizație 
U.T.C. în spiritul sarcinilor ce decurg pentru 
U.T.C. din programul ideologic al partidului, 
din indicațiile prețioase date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in vederea educării in spi-

rit militant, revoluționar a tineretului. De a- 
ceea, preocupările, formele și modaii*.ă{i:e 
specifice de acțiune ale organizațiilor U.T.C. 
In vederea Însușirii de către tineri a priiticii 
interne și externe a partidului, pentru forma
rea unor convingeri comuniste de muncă și 
viață, pentru cunoașterea și respectare = nor
melor muncii și vieții cam. iștrior, a eticii și 
echității socialiste, reprezintă o problematică 
ce va ocupa un loc de scamă ia aezbateri

In această ordine de idei este posibilă și ne
cesară abordarea concretă a c jt.'z; șl 
modului de desfășurare □ ț-.itt-' - . : poii-
tico-ideologic al U.T.C., a informării poli::te a 
tinerilor cu documentele de partid $i de stat, 
cu evenimentele interne si internaționale, a 
acțiunilor ce se iatrepriad pentru educarea 
patriotică și moral-cetățenească a acestora, 
pentru formarea lor In spiritul concepție: ma- 
terialist-diaiect'.ce despre natură și societate.

După cum este cunoscut. Uniunea Tinerețe.ui 
Comunist are largi atribuțn in domeniul mun
cii patriotice a tineretului, al activității cuitu- 
ral-artistice și distractive, sportive. tunst.ee 
și de pregătire a tinerilor pentru apărarea pa
triei. Analiza aprofundată a muncii ia aceste 
domenii și stabilirea în firma cea ma: -.cre
tă a ceea ce trebuie înfăptuit în viitor, s’-t de 
natură să imprime conținutul netesa* dezba
terilor din adunări și conferințe, să ofere largi

Un an de la termenul inițial

de dare in folosință

CONSTRUCTORII SÎNT TOT 
ÎN STADIUL DE JUSTIFICĂRI

Pe șantierele de locuințe ale 
tinerilor muncitori din județul 
Brașov, acalmia, ritmul lent de 
lucru al întreprinderilor con
structoare sînt „dinamizate” 
doar de ședințele ce se țin cu 
regularitate amînînd de fiecare 
dată termenul anterior, luîndu- 
se angajamente ferme, pentru a 
realiza... la timp obiectivul înr 
c-edințat

Analizînd stadiul lucrărilor a- 
mintite, concluzia este mai 
mult decit îngrijorătoare : din 
numărul de 24 de cămine pen
tru tineret, planificate pentru 
acest an, doar ti au fost date in 
folosință la termenele prevăzu
te, celelalte urmînd să aibă sca
dență abia in trimestrul IV 
1972. Pentru a impulsiona rit
mul acestor construcții, la ni
velul comitetelor U.T.C. din 
marile întreprinderi ale jude
țului, au fost alcătuite brigăzi 
de muncă voluntar-patriotică 
pentru efectuarea unor lucrări 
necalificale, ia> la Combinatele 
chimiei.- din Făgăraș și V .efo
ria, Grupul de u-ine p-utru fa
bricația rulmenților, Uzina Me- 
trom din Brașov, s-au a,cătujt 
echipe din muncitori calificați 
care au executat lucrări de in- 

• stajații pârtie.pind chiar la 
confecționarea panourilor din 
prefabricate in cadrul I.P.E.C.- 
Brașpv. Am tocul un prim po
pas la Uzina „Cojorqm" din o- 
rașul Cudica Aici, nevoile 
stringente ale intreprinderii.de 
noi angajați sau de i uzare a 
proaspețjiot aosalvenți prose- 
niți din școlile profesionale, au 
găsit înțelegere la forul tutelar. 
— Centrala industrială de me
dicamente și ■ coloranți.

— Așa stind lucrurile — ne 
spune tovarășul Râul Prail, di
riginte coordonator al serviciu
lui investiții de la Uzina „Co- 
lorom" — s-a admis construirea 
ps lingă cele trei cămine exis
tente. a unui cămin cu termen 
de predare în decembrie 1971 
și a incă două cămipe pentru a- 
ceeași lună a anului curent.

Lucrările au demarat insă 
greoi. A fost modificat proiec
tul inițial, au fost acceptate de 
către beneficiar soluțiile impu
se de către constructor pentru 
ca blocul tineretului, să fie is
prăvit in termenul planificat. 
Pe parcurs ș-au întocmit nenu
mărate procese verbale de di
vergență așa incit la începutul 
lunii septembrie 1971 construc
torul a reușit să înceapă lucră
rile de ftmdație peste care iar
na s-a putut așeza în voie. Șe
dințele privitoare la soarta că
minului s-au ținut lanț: s-au 
făcut din pou intervenții și in 
primăvara lui 1972 s-a stabilit 
cea mai eficientă soluție: o par
te din panouri să fie livrate de 
I.P.E.C. Brașov, planșeele ur
mau să fie turnate pe șantier 
și altele să' fie livrate de'între
prinderea de prefabricate din 
Buzău. Dar de-abia în luna au
gust- constructorul a reușit să-și 
pună soluția „salvatoare” in a- 
plicare.

îngrijorarea, tebrilitatea. aler
ta pe care am reținut-o din re
latările interlocutorului, sint în
treținute de starea reală a ac
tiv .tații pe șantier. La ora ac
tuală lucrările căminului de ti
neret cu termen de predare în 
decembrie 1971 se află în fază 
de montaj (etajul I), aprovizio
narea cu prefabricate făeindu-șe 
î;i continuare, sporadic.

ba celelalte două cămine de 
nefamiliști, eu termen de pre
dare In decembrie 1972, situa
ția este și mai grea : au fost 
turnate fundațiile și s-a început 
aprovizionarea cu cofrajele me
talice care vor servi pentru tur
narea interioară. Cunoșcind 
„stilul- de muncă al construc
torului in realizarea primului 
cămin, construirea acestora din 
urmă în termenul stabilit, este 
practic imposibilă. La Trystul 
de construcții industriale din 
Brașov, stăm de vorbă cu tova
rășul Mihai Cîmpeanu, șeful 
șantierului de la „Colorom” 
Codlea. Justificările se țin lanț: 
nu sint încă asigurate prefabri
catele (întreprinderea de prefa
bricate din Buzău nu ni le poar 
te livra deoarece noi nu le pu
tem pune la dispoziție vagoane 
amenajate), în ședințe se tot de
vansează termenele, scontîn- 
du-șe pe o bună aprovizionare 
care practic nu o vedem solu
ționată. Și lanțul justificărilor, 
al argumentelor. continuă... 
precizînd totuși că dacă In de
curs de 15—20 de zile vor sași 
panourile necesare, primul bloc 
va putea fi terminat.

O situație asemănătoare am 
Intîlnit și Ia U?ina chimică din 
orașul Rîșnov. Și aici căminul 
nefamiliștilor avea termen de 
predare în trimestrul trei a.c. 
Intr-un proces verbal de con
ciliere s-a stabilit însă, la in
sistențele constructorului (Între
prinderea județeană de con
strucții și instalațji Brașov)__o 
ultimă dată: III decembrie lt,2. 
Lucrările au îficeput în ritm de 
melc: în luna martie s-au în
casat banii, in aprilie s-a tur
nat fundația, iar în luna mai 
a fost executată o instalație a- 
ferentă construcției.

— Ritmul ae lucru al între
prinderii constructoare exaspe
rant de încet este total nejusti- 
ficaț, ne mărturisea Valentin 
Berijan, diriginte de șantier al 
Uzinei chimice din Rîșnov. 
Pînă acum au fost efectuate lu
crări în proporție de numai 
20—25 la sută din planul pe 8 
luni, cu toate că prefabricatele 
au fost procurate chiar de noi 
și predate cpnstructorului din 
luna februarie.

In schimb, constructorul a dat 
In această perioadă nenumărate 
asigurări de acest fel: „Urma
re scrisorii dv nr.... prin care 
solicitșțj intensificarea ritmului 
la această lucrare, yă infor
măm că am analizat aceste lu
crări și că vom asigura terme
nul de predare stabilit etc...” 
Simple yorbe, pentru că de mai 
bine dg 4 luni pe șcest șantier 
n-a călcat picior de construc
tor, buruienile năpădind funda
ția. Și cum lucrurile își urmea
ză de cele mai multe ori cursul 
lor firesc, mobilierul necesar 
dotării căminului a început să 
sosească, iar uzina plătește din 
greu penalizările pentru’ neri- 
dicarea lui.

Ne-am adresat și noi tovară
șului director al întreprinderii 
județene de construcții și insta
lații Brașov, tovarășul ' Teodor 
Dărămuș, lășîpdu-1 să aibă ul
timul cuvînt, privind construi
rea căminului tinerilor din Rîș
nov. A fost și de data aceasta 
tot atlt de hotărît, sigur și op
timist: „întreprinderea noastră 
se va încadra in termenul de 
predare stabilit”.

Acest lanț al motivațiilor și 
tnttrzierilor. însă,' creează o sta
re de îndoială în privința înde
plinirii angajamentului invaria
bil cu care și-a obișnuit benefi
ciarul întreprinderile construc
toare mai sus amintite. Tinerii 
așteaptă, și așteaptă cam de
mult, ca măcar acum, în al 12- 
lea ceas, constructorii să trea
că de la angajamente la mă
suri energice ppntru ca noile 
cămine să-și primească locata
rii în cît mai scurt timp posi
bil.

ADINA VELEA
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TRĂIESC ?

posibilități de snorire a eficienței educative a 
muncji organizațiilor U.T.C. și apropierea ac
tivității lor de preocupările de muncă si viată 
ale tinerilor.

— In ce măsură se vor reflecta preocupă
rile pentru întărirea vieții de organizație 
în dezbaterile din adunările și conferințele 
U.T.C. ?

— întărirea vieții interne de organizație este 
un domeniu în care trebuie aduse substanțiale 
îmbunătățiri. Sînt necesare lărgirea sferei de 
preocupări a organizațiilor U.T.C. în toate do
meniile și în rîndul tuturor categoriilor de ti
neri, diferențierea și diversificarea activității 
lor în funcție de cerințele muncii de educație, 
de particularitățile de vîrstă, nivelul de cali
ficare, de sex, de opțiunile, înclinațiile și pa
siunile tinerilor. Se impune sporirea spiritului 
de inițiativă și de acțiune al organizațiilor 
U.T.C.., ridicarea gradului lor de receptivitate 
la trebuințele cotidiene ale tinerilor, la do
rințele ior de a: găsi în' organizație cadrul a- 
decvat pentru manifestarea personalității.

Adunările și conferințele U.T.C., prin dezba
terile ce le prilejuiesc și prin măsurile ce le 
vor adopta trebuie să dea răspuns acestor pro
bleme. Ele trebuie să supună unei critici se-

tineri. In acest mod, programele de activități 
vor constitui un îndreptar și un real instru
ment de lucru al organelor U.T.C. nou alese

— Ce îmbunătățiri s-au adus sistemului 
de alegere a organelor de conducere ?

— Adunările și conferințele U.T.C. vor con
stitui un autentic cadru democratic în care 
fiecare membru al organizației va avea po
sibilitatea să-și exprime nestingherit părerea 
asupra muncii desfășurate, să formuleze ob
servații critice și propuneri pentru îmbunătăți
rea activității de viitor.

Pe fondul general al preocupărilor pentru 
lărgirea democrației de organizație, cu prile
jul actualelor adunări și conferințe se va aplica 
prevederea din Statut potrivit căreia organi
zațiile U.T.C. vor desemna candidați pentru 
organele U.T.C. imediat superioare. Se are în 
vedere ca cei propuși să candideze pentru co
mitetele județene, municipale și orășenești, să 
fie discutați în adunările generale și să pri
mească acordul organizațiilor U.T.C.'din care 
fac parte.

în spiritul respectării riguroase a normelor 
democrației interne, adunările și conferințele 
se vor orienta și alege în conducerea organi
zațiilor respective pe cei mai merituoși ute- 
ciști, fruntași In activitatea profesională si ob-

cri-
■mortarea

sere stilul de muncă defectuos al unor orga
ne și cadre din activul U.T.C., aspectele de 
formalism ți rutină in muncă, metodele peri
mate'care nu fac corp comun cu dorința tine
rilor de afirmare Ir. cadrai organizației, cu 
preocupările tor de mur.că și viață.

în adunările ți co«ueri.-.țele U.T. 
să se analizeze cu'exigența modul 
aplicate In pra: ’ ' -- - -
IX-lea al U.T.C. masurue proprii și a;e orga
nelor superioare, felul fa care comitetele ți 
birourile U.T.C. îndpplir.a sw^cat-4 ia-
credirțaL G r aecesar să fie sixate In tea
trul dezbaterilor preocuparea comitetelor și 
birourilor U.T.C. pentru consultarea tinerilor 
fa conceperea si pregătirea acțiunilor educati
ve. modei In care au fost scluționate propune
rile făcute de uteeîsti tn adunările generale si 
cu alte 
țe analii 
gatirea l 
matk a i 
generale, 
a democrației

■BOduJ
-'.e ce jteeisti în adunările gene 
pcirejuri. In aceeași măsură treb 

treze aspectele de conținut privind pre- 
si primirea tinerilor in U.T.C- proUe- 
și modul de desfășurare a adunărilor 

preocuparea pentru continua adincire 
de organizație ți întărirea dis- 

iaex utectțte.
Adunările ți conferințele U.T.C. vor adopta 

bn orozrame de activități. Este necesar ca a- 
testea să aibă ur. caracter concret, să vizeze 
trate domeniile de activitate și să izsorască 

area largă a uteciștilor și celorlalți

stească, cu pregătire poiitico-ideologieă si 
cultură generală, uteaști care, prin spirit 
tic și autocritic, prin mui 
lor. se bucură de prestigii 
sînt animatori $1 buni o 
tăților cu tineretul. Fără 
puși și aleși in organele < 
nivelele, tineri români, n 
de alte naționalități, băieți 
stivui un activ de organize 
prinzător, capabil să răspon 
darului incredir.țat.

— Deplina reușită a adunărilor și confe
rințelor necesită si • temeinică muncă da 
pregătire. Mă gin dese ia primul rind la da
toria activiștilor U.T.C. a activelor obștești 
in această direcție.

— Munca politico-organizatoricâ este intr-a
devăr o sarcină a tuturor organelor și cadre
lor U.TX., o acțiune la care trebuie atrasă ma
rea masă a utaciștBor. Sarcini de seamă revin 
comitatelor județene, municioale. orășenești si 
comunale ale U.T.C.. organelor de conducere 
»’e organizației U.T.C. din fiecare unitate. Ele 
trebuie să acorde atenție planificării judicios 
se a adunărilor și conferințelor, întocmirii 4in 
timp a dărilor de seamă și a proiectelor pro
gramelor de activități, instruirii temeinice a 
aarclor rare \or conduce adunări și conferin

țe în vederea respectării întoctțiai a prevede
rilor Statutului si Instrucțiunilor C.C. al U.T.C 

u privire la alegerea organelor conducătoare. 
Este necesar ca activiștii U.T.C. de la toate 
nivelele să fie prezenți în rîndurile tineretului, 
să sorijine nemijlocit organizațiile U.T.C. ' în 
pregătirea adunărilor și conferințelor, să reți 
r.ă cele mai importante concluzii, asoecte, pro 
puneri și observații reieșite din dezbateri. Ac • 
țior.înd în acest mod. sorijinind efectiv orga 
nele si organizațiile U.T.C., adunările și con 
ferințele U.T.C. se vor finaliza cu asemenea 
dezbateri și măsuri care să constituie o garan 
ție a dezvoltării șl perfecționării activității U- 
niuaii Tineretului Comunist In toate dome
niile.

.Voi blocuri de locuințe con
struite pe Bulevardul Maca
ralei (Cartierul Titan) din 

București.

Foto : AGERPRES
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COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

Despre VALEHIU MARCU 
— medic specialist Q.R.L. 
din Hunedoara — ni s-a vorbit 
astfel: „Un tinăr foarte bine 
pregătit” (dr. Alexandru Ma
rinescu — directorul spitalu
lui), „Apropiat de bolnavi, 
avem multă încredere în ei“ 
(dr. Gheorghe Farcaș — se
cretarul oganizației de partid), 
„Up excepțional coleg, am 
lucrat cu el in toate operații
le” (dr. Nickels Walter)... La 
aceste aprecieri ar trebu' 
mult spafiu pentru a adăuga 
cuvintele de mulțumire ale 
bolnavilor vindecați de el.

L-am cunoscut îutr-uți ceas 
de cumpănă cînd secundele 
au durata anilor. Executa. 
împreună cu dr. Walter, „o- 
peratia cheie" — cum avea 
s-o denumească, o laringecto- 
mie, prima de acest gen rea
lizată în județ. Șapte ore de 
tensiune maximă 
rui pacientului 
viață, speranțe, 
era necesară o 
Riscant, dar era 
EL tînărul — care declarase 
război fățiș cancerului, știa 
asta, dar mai știa că trebuie 
să reușească. Și a reușit. Cu 
eforturi, cu migală, cu o înal
tă răspundere etică -și profe
sională. Și, de ce să n-o spu 
nem, cu o anume cutezanță 
de a înfrunta și a birui riscul. 
După două săptămîni pa
cientul a părăsit spitalul. 
Era prima mare victorie a 
doctorului. Ni s-a povestit 
apoi despre ațîtea ș: atîtea ca
zuri care acum fac parte dip 
biografia lui VMeriu Mărcii, 
desnre nopțile de nesoțnn și 
veghe, deipre strădania cu 
care trebv'-i să ..opereze" în 
conștiința bolnavilor pentru ii 
aprinde și a întreține seînteta 
speranței.

Cu el, cu tînărul doctor am 
discutat despre vocație. Des
pre pasiunea care te face să-ți 
birui clipele de îndoială. Dis
cutăm simplu, ca de la om la 
om.

— Aș zice că nu poți face 
medicină — ne mărturisește

—

pentru a dă- 
încredere în 
După 4 luni 
reintervenfie. 
unica șansă.

Valeria gîndurile, dacă n-o 
simți în singe. Sigur, am avut 
înclinații. Am îndrăgit-o în 
anii școlii generale; în liceu 
mi s-a conturat vocația, iar 
în facultate a devenit o ade
vărată pasiune. Deși zgîrcit 
la vorbe, am înțeles ce efor
turi a făcut pentru a se îm
plini, pentru a ajunge un bun 
chirurg. Pentru un chirurg 
fiecare caz este un examen 
cu propria lui persoană. Un 
examen pe care — adaugă 
interlocutorul nostru -5- ai da
toria să-l promovezi cu nota 
maximă.

— Ce v-a îndemnat să vă 
alegeți această specialitate ?

— Îmi oferea largi posibi
lități de investigație, fie la 
m!f-roch:rpr„-i urechU la cb!

rurgia gîtului este un dome
niu împînzit de organe vita
le în care intervenția docto
rului trebuie să fie foarte pre
cisă.

— Vă sperie greutățile ?
— Mai precis le caut. Ca 

să mă verific, ca să verific. 
ca să mă împlinesc profesio
nal. Vedeți, am terminat fa
cultatea la Timișoara. Cu un 
rezultat bun. Eram țînăr. Cu 
toate acestea mi-am ales cea 
mai grea circumscripție — 
Lunca Cernei, căreia-i apar
țineau 12 sate. Făceam dru
mul cu căruța sau călare. N-a 
fost ușor, dar a fost cea mai 
„plină" perioadă din cariera 
mea. Am studiat, am cu
noscut oameni, cazuri, m-am 
dedicat oncologiei. Spun a- 
ceasta pentru că a căuta cu 
tot dinadinsul un loc călduț 
este ca și cum ai dezerta de 
la datoria ta de om.

— Ce înseamnă pentru 
timpul liber ?

— Stțidiu, iar după o 
încărcată" 
îmi place 
Recent 
deci , 
Dar... 
fapt, 
nă

de făcut. Mă voi înscrie la 
doctorat. Împreună cu colec
tivul O.R.L. din spital vom 
înființa un centru de endesco- 
pie și o subsecție a O.R.L 
care se va ocupa numai de 
problemele cancerului.

Acesta este doctorul Vale
ria Marcu. Un tînăr pentru 
care zîmbetul unui bolnav 
vindecat valorează cît un cet 
de ștele.

LIDIA POPESCU 
IOAN VLAD

Din cele 66 de noi licee de 
«pecialitate înființate in acest an, 
19 unități reprezintă transfor
marea unor licee teoretice, con- 
tinuîndu-se, astfel, procesul de 
modificare a raportului între 
cele două tipuri de școli.

In București au luat ființă li
ceele industriale de instalații de 
automatizare „Spiru Haret“ și de 
mecanică fină și optică „Mihail 
Sadoveanu”, ambele subordonate 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Am vizitat aceste unități șco
lare în prima săptămină a nou
lui an, pentru a afla stadiul 
transformărilor de care depinde 
calitatea procesului instructiv 
pentru proaspeții ucenici ai u- 
nor specialități industriale mo-nor specialități industriale 
deme.

La Liceul „Spiru Haret” 
tamorfoza este vizibilă prin 
două ateliere noi de desen 
nic și electronică. Aici s-au 
at spații corespunzătoare intr-un 
timp scurt (după 1 septembrie), 
deși dotarea lor nu este integral 
corespunzătoare profilului, 
de desen cuprinde numai 
cile și tabla. Mai sînt de 
lizat o serie de lucrări 
cesare instalațiilor electrice 
electronice, asigurării

me- 
cele 
teh- 
cre-

dv.

„zi 
noicum spunem

să ascult muzică. 
m-am căsătorit, am 

„obligații" mai mari, 
nu 
timp 

să-ți 
Apem

i“ mai
mă sperie. De 

liber înseam- 
scrutezi viito- 
așa de multe

Sala 
băn- 
rea- 
ne- 

... ....... „ î1'
electronice, asigurării tensiunii 
pentru aparatajul existent, efec
tuării branșamentelor la rețeaua 
locală. La atelierul de lăcătușe- 
rie încă nu s-a trecut la efectua
rea lucrărilor de extindere a spa
țiului reclamat de necesitățile 
programării pentru anul I. Acest 
atelier pu are, de altfel, nici mă
car jumătate din maținile. utila
jele, sculele și instrumentele pre
văzute în normativele minimale 
ale atelierelor din învățămintul 
liceal de specialitate, elaborate 
de Ministerul Educației si Invă- 
țămîntului. Cu toate eforturile 
tovarășei inginere Sanda Irina 
Lăzăroiu, director adjunct al li
ceului, toate aceste rămineri în 
urmă n-au putut fi încă depășite. 
Un prim motiv' îl constituie întîr- 
zierea cu care s-a declanșat a- 
ceastă acțiune, iar un al doilea îl 
conșțițuie întîrzierea cu care a 
fost numit directorul liceului de 
specialitate (după 1 septembrie), 
pînă atunci tovarășa inginer I. S. 
Lăzăroiu neavînd decît delegație 
rle îndrumare a examenului de 
admitere. Tot ce s-a realizat a 
fost făcut cu sprijinul Uzinei E- 
lectronica, dar școala mai 
doi patroni : Fabrica de 
mente pentru automatizări

are 
ele

vi

Avem parte de o 
toamnă neobișnu
ită. O ploaie nemi
loasă bîntuie ogoa
rele țării 
multe
Tocmai 
vremea 
cind 
strirue 
adăpost

de mai 
săptămîni. 
acum, la 
culesului, 
trebuiesc 

ri puse la 
__ r__. bucatele 
unui an întreg de 
muncă, cind trebu
ie așezați sub 
brazdă germenii 
producției anului 
care urmează. Me
teorologii anunță 
că este toamna cu 
cele mai multe 
precipitații din ul
timii o sută de ani.

Ape 
rate amenință 
reverse. în 
locuri, 
măsurile 
tecție .. . ,, __ .. _____
ieșit din albie. Bă- alt loc — mai 
mîntul e îmbibat 
ca un burete iar 
condițiile de mun
că sînt adesea foar
te gtele. In fața a- 
cestei încercări oa
menii satelor, și nu 
numai ei, nu își 
permit clipe de 
odihnă. Dimpotrivă, 
așa cum îi știm, 
desfășoară o acti
vitate eroică, între
prind acțiuni ener
gice pentru salva
rea bunurilor peri
clitate și punerea 
la adăpost a recol
tei rămasă încă ne- 
culeasă. Acolo unde 
este nevoie, adică 
în toarte multe 
locuri, se muncește 
zi și noapte, fa- 
losindu-se toate 
mijloacele aflate la 
îndemînă. Spre la
uda lor, tinerii sa
telor, 
locul 
tineri 
uzine, 
te de 
elevi ,

Dar . _. 
găsesc unii — func
ționari 
I.P.L.V.F., 
prin natura atribu
țiilor ce le

încolbu- 
să se 
unele 
toate 
pro- 

au fi

indiferent de 
de muncă, 

din fabrici și 
, detașamen- 
mii și mii de 

și studenti au

dat din nou un 
examen de bărbă
ție și patriotism, a- 
lăturîndu-se cu ab
negație .și vredni
cie lucrătorilor o- 
goarelor în lupta trebui să fie primii 
aprigă pe care a- 
ceștia o duc cu vi
cisitudinile naturii. 
Și treaba merge. 
In ultimele zile, 
informează Minis
terul Agriculturii, 
recolta a f—‘ ~*~:“ 
să de pe alte 
100 000 de hecta
re.

Sigur, 
le neobișnuite 
schimbat 
țial datele proble
mei ; au 
noi priorități. Ope
rațiunile care altă 
dată se făceau în 
cîmp acum urmea
ză să se execute în

«- 
proape de bazele de 
depozitare și des
facere. Nu e timo 
acum pentru recol
tarea porumbului, 
în boabe, chiar în 
cîmp, cînd orice în- 
tîrziere poate pro
voca pierderi de 
recoltă pe sute și 
sute de hectare. 
Nu se poate face 
sortarea și curăți
rea cartofilor în o- 
gor. Ar fi bine. 
Dar nu e vreme. 
Nu-s nici forțe su
ficiente acolo. Pro
blema probleme
lor este punerea, 
cît mai grabnică, 
la adăpost a aces
tor roade pentru a 
nu se deprecia. Și, 
aici, la aceste baze, 
e bine să se organi
zeze Pregătirea pro
duselor pentru în- 
magazinare și des
facere. Treaba asta 
se și face. Și, în 
cele mai multe lo
curi, cu foarte bu
ne rezultate.

în Organizarea 
cestor treburi și 
care își descoperă 
subit pasiuni pentru 
respectarea înot a 
mot a prevederilor 
contractuale. Cum, 
să primească cartofi 
cu pămînt pe ei și 
nesurtați ? Sd con
tribuie și ei la sorta
rea și curățirea lor ? 
Nici gind. Și, plim- 
bindu-se cu turtii și 
parahîrtii nu mișcă 
un deget tocmai a- 
cum cînd condiții 
deosebite ne obligă 
pe toți să depunem 
un efort suplimen
tar. Ba se arată 
foarte nervoși — 
cum s-a întim- 
plat la unele ram
pe 
din 
cînd 
trimiși de organi
zațiile U.T.C. 
asociații . ale 
denților să-i ajute. 
Aud că unii au 
fost în stare să re
fuze nu știu cite 
camioane încărcate 
cu legume pe mo
tiv... că-și depășise
ră planul. Birocra
ția, cum se vede, se 
manifestă 
Cînd 
treagă 
capul de treburi 
pentru a salva, fă
ră pierderi, recolta, 
și o salvează, 
că se găsesc și 
fel de oameni 
nu înțeleg să 
cu nimic din 
bieturile în 
s-au învățat.

Nu se găsește ni
meni să-i trezească 
la realitate ?
VASILE BARAC

iată 
ast- 
care 
iasă 
ta- 

care

Centrala de instalații pentru au
tomatizări, care nici măcar nu 
s-au interesat de obligațiile ce le 
levin în această calitate.

De ce este nevoie de atîtea 
forme birocratice, de solicitarea 
intensă a cunoștințelor mai mult 
siu mai puțin personale din în
treprinderi pentru asigurarea ba
zei materiale a noului liceu de 
specialitate, cînd aceasta este o 
datorie a tuturor beneficiarilor, 
care vor trebui să primească 
peste 5 ani muncitori cu înaltă 
calificare în instalații de auto
matizare ?

Aici și problema localului ră- 
mîne încă o problemă. După ce 
a fost emis H.C.M.-ul de înfiin-

• Autodotarea nu înseamnă ex
ploatarea relațiilor • Ateliere 
transferate fără motiv • Bene
ficiari numai cu numele F.E.A. 
?i Centrala de instalații pentru 

automatizări

țâre a Liceului de specialitate 
„Spiru Haret“, Ministerul Edu
cației și Invățămîntului transfor
mă liceul teoretic în școală ge
nerală în care funcționarea liceu
lui industrial este admisă doar 
pînă la construirea altui local. 
Dispoziția de înființare a liceu
lui de specialitate este interpre
tată doar ca o găzduire tempo
rară pînă la ridicarea unui liceu 
de specialitate pe platforma Pi
pera, care, după cum am fost in
formați la M.I.C.M., nu are ni
mic comun cu actualul Liceu de 
construcții de mașini „Spiru Ha- 
ret”.

La Liceul „Mihail Sadoveanu" 
pe plan organizatoric nu s-au 
întîmpinat dificultăți. După cum 
ne declara tovarășul director, 
prof. Mircea Balțfpvin, „centrala 
industrială de mecanică fină, u- 
zina cu același profil, și I.O.R.-ul 
au participat nu numai la discu
ții cu privire la noul liceu, ci și 
practic, prin transferuri de uti
laje și materiale necesare pregă
tirii de specialitate. încadrările 
sînt asigurate cu profesori ca
lificați, cu experiență didactică 
și de producție. Dințre manuale 
lipsesc doar 2—3 titluri, dar am 
primit promisiuni că vor fi cu- 
rînd în școală. Problema princi
pală Q constituie atelierele, care 
au fost transferate altui liceu“.

Cauza o reprezintă refuzul 
Inspectoratului școlar municipal 
de a trece în subordinea 
M.I.C.M.-ului atelierele în care 
lucrau elevii liceului, deși 
H.C.M.-ul nr. 663/72 prevede că 
în scopul transformării liceelor 
teoretice în licee de specialitate, 
acestea se transferă la ministere
le tutelare cu întreaga bază ma
terială aferentă, cu planuri de 
învățămînt, de muncă și salarii 
etc. Inspectoratul motivează a- 
ceastă măsură, care formează și 
azi litigiul între M.I.C.M. și Con
siliul popular municipal, prin 
faptul că atelierele in care fă
ceau practică elevii Liceului M. 
Sadoveanu au fost doar date în 
administrare pentru un an. noul 
liceu de specialitate trebuind 
să-și construiască alte ateliere. In 
acest caz, dună cum ne declara 
și tovarășul director general ad
junct, ing. V. Hîncu, din 
M.I.C.M., nici centrala de meca
nică fină nu are cum mai trans
fera în continuare utilaje nece
sare practicii, lipsind ... localul 
adecvat!

Protocoalele dintre M.I.C.M., 
Inspectoratul școlar municipal și 
Consiliul popular nu au fost în
că aprobate din cauza litigiilor 
iscate de transferul bazei mate
riale, clar stipulat în H.C.M.-ul 
nr. 663/72. Dar în interesul pre
gătirii optime a elevilor și al bu
nei funcționări a noilor licee de 
specialitate aceste litigii trebuie 
depășite șțt mai repede, mai a- 
les că ele afectează de pe acum 
și viitoarele planuri de școlari
zare (dacă situația rămîne ne
schimbată noul Liceu de spe
cialitate „Spiru Haret" abia în- 
ființat anul viitor ar trebui să 
fie în lichidare clin lipsă de spa
țiu). De asemenea se impune o 
participare mai largă a cadre
lor didactice de specialitate la 
elaborarea planurilor de învăță
mînt. Anul viitor va consemna 
un număr sporit de licee teore
tice care se vor transforma în li
cee de specialitate și problemele 
cu care va fi confruntat acest 
proces-prafil, bază . materială, 
programe și planuri de învăță
mînt, cadre didactice și ma
nuale — pot fi rezolvate de pe 
acum, pentru a nu se mai repeta 
aspectele menționate aici, care 
mai frțnează demararea în bune 
condiții a noilor licee de specia
litate.

CALIN STANCULESCU

♦

tunst.ee
intreprinderii.de
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NOI INIȚIATIVE
PE FRONTUL CAMPANIEI

La Fabrica de confecții și tricotaje București

REALIZĂRILE LA ZI FUNDA
MENTEAZĂ O CERTITUDINE

Cincinalul in
patru ani și cinci luni

„Sîntem din ce în ce mai con
vinși că o colaborare cu firma 
dv. ne-ar onora, produsele dv. 
.întrunind toato calitățile cerute 
de exigențele cumpărătorilor. 
Sîntem deciși ca în cel mai scurt 
timp să trimitem la București 
cîțiva reprezentanți ai firmei 
noastre, în vederea încheierii u- 
nor contracte de lungă durată 
pentru confecții", (din scrisoarea 
directorului întreprinderii new- 
yorkeze „J. C. Penney Purcha
sing Corporation", una din cele 
mai mari filme de comerț ame
ricane).

Scrisori asemănătoare, în care 
se fac aprecieri deosebit de mă
gulitoare pentru mărea fabricii 
bucureștene, au sosit din nu
meroase țări, printre care Re
publica Federală a Germaniei, 
Anglia, Belgia, Olanda, Austria, 
U.R.S.S., Elveția, Italia, Canada 
Libia, Yemen, Liban ș.a. Este 
vorba, așadar, de un prestigiu 
unanim recunoscut, Fabrica de 
confecții Și tricotaje Bucu
rești fiind cotată de pretențioșii 
experți ai comerțului de peste 
hotare drept una dintre cele mai 
bune din Europa. Ne-am pro
pus, pornind de la acest fapt, o 
trecere în revistă a preocupă
rilor la zi ale colectivului aces
tei întreprinderi.

Tovarășul Jan Bogdan, ’ direc
torul direcției de export din fa
brică, ne informează că în func
ție de cererile unui număr tot 
mai mare de firme comerciale, 
colectivul întreprinderii a luat 
hotărîrea să-și suplimenteze an
gajamentul la export pentru anul 
în curs pînă la 4,7 milioane lei 
valută.

— Este semnificativ că o mare 
Îiarte din comenzile de export 
e-am și onorat — spune interlo

cutorul nostru. Faptul îl datorăm 
în mod firesc colectivelor din 
sectoarele de producție, dar și 
noii organizări a exportului, a- 
doptată de centrala noastră la 
indicația conducerii partidului, 
pe ideea legăturii lui directe de 
producție, fără nici un fel de ve- 

IQrigă intermediară. Deci exportul 
^Î1 facem noi, cei care producem, 

prinții interesați în desfacerea 
rapidă și integrală a mărfurilor. 
Aș dori totuși să subliniez că 
deși aceste succese ne satisfac, 
ele constituie un imbold în acti
vitatea întregului colectiv, con- 
vingîndu-ne că putem aduce din 
mers noi corective planurilor 
noastre inițiale. Aș exemplifica 
aceasta prin angajamentul între
prinderii de a-și realiza planul 
cincinal în 4 ani și 5 luni, dînd 
numai în 1972 o producție supli
mentară în valoare de peste 2,8 
milioane lei.

Selectăm în acest sens cîteva 
precizări afișate pe un panou la 
poarta fabricii: realizarea planu- • 
lui cincinal în 4 ani și 5 luni în
seamnă reducerea unui an la 10 
luni ; o lună lucrătoare la 21 zi
le ; o zi (la un coeficient de 
schimburi de 1,86) la 12,5 ore; 
o oră la 50 de minute. Altfel 
spus, totul se va concretiza în 
obținerea într-un schimb de 8 
ore, a unei producții care 
nu de mult era realizată 
ore și 59 de minute.

Ne aflăm în secția a II-a
fecții, deținătoare a drapelului de 
fruntaș în producție, unde me
dia de vîrstă a colectivului, nu 
depășește 21 de ani. Tovarășa 
Leontina Atanasiu, șefa secției, 
ne anunță că și astăzi planul va 
fi depășit. De altfel, pe primele 
8 luni ale anului depășirile au 
fost fapte obișnuite, înregistrîn- 
du-se un coeficient de 101,4 Ia 
sută. Din cele 320 000 cămăși 
cîte s-au angajat muncitoarele 
secției să dea peste plan în 1972, 
au fost deja confecționate 
201 286 bucăți. Un succes a fost 
înregistrat și la capitolul produc
tivității muncii: 103,3 la sută 
pe primele 8 luni. La 
a sporit și calitatea : 
sută față de cele mai 
haremuri.

— Consemnați ceva 
economii, ne propune
ției. Pe primele 9 luni, secția

pină 
în 9

con-

rîndul ei, 
100,3 la 

exigente

și despre 
șefa sec-

Un plus de siguranță

•CALAȚI: Doua fapte

■ :

cîteva zile l

Ia saivane.

întregul pod 
puteai pune m

N. A. în județul Olt, a 
„o fereastră- de vreo trei 
tn rest de o lună de

se în- 
vitregiile 

lărgite 
permite 

au

cestor 
Băciucu, 
comunal U.T.C. Negreșit 
vom duce...

șuvoaie-, ne îmbia Ion 
secretarul comitetului 

ne

inginerul Sinu
Rctaru Radu, frezorul 
Dumitru sau

s-au a- 
treabă. 

e im pin- 
sute de

ae gir. dim 
■er&e * rin pene I 200 de 

i; h locuri the
re pentru reali
zări de tractoare, 
tțief noastre a des- 

amplă, de 
găsirea la fiecare 

lupilor de re- 
i fizic tn li- 
-tnală. de or- 
ă a fiuxuri- 
Si s-a a găsit 

prezent. întregul 
de muncitori, 

tehnicieni, tineri sau 
ici, se găsește în 

ara de execuție, de aplicare a 
soluții. O contribuție 

t ce importantă o au 
ta: strungarul Păcurar 
dru, lăcătușul Geza Ni- 

Nieolae,

• în 8 ore — o producție care se realiza in 9 ore si 59 
Cheia succeselor: creșterea productivității muncii • In 1972 — 
suplimentar în valoare de 4,7 miliocne iei valuta.

noastră a economisit materii pri
me în valoare de 1 827 521 lei. 
Pînă la sfirșitul anului, sperăm 
să mai adăugăm circa un milion. 
La toate aceste succese și-a a- 
dus contribuția întregul colectiv, 
din care le-aș aminti totuși pe 
Aurelia Hoza, Alexandrina Gri- 
gorescu, Maria Ilici, Anca Voi- 
nea și Maria Pațîrnea, toate ti
nere, ca de altfel foarte multe 
din salariatele noastre.

Și în celelalte secții succesele 
sînt asemănătoare. In secția a 
Il-a — confecții-modă, de ase
menea fruntașă în producție, pla-

aceeași semnificație

frnrt i
a.
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La pod 
alunea

< lația <— reapare 
avariat: din oră în c 
izolatorii de curent. E 
ceasta cauză instalația 
tinuă de derapare a treb 
să fie oprită. Era spre sfirși 
lunii și acest lucru pe 
realizarea olanului de p 
ție. întreaga dimineață i 
reușit să determinăm cauza 
avariei. După amiază pe la 
orele 16 s-a determinat cauza și 
imediat am dat și soluția de 
remediere : trebuie aliniată
calea de alimentare cu energ-.e 
electrică a podului de aproape 
200 m, trebuiau schimbați izola
torii, tăiați suporții și înloeuîți 
— o lucrare nu atît pretențioasă 
cît laborioasă, cerînd timn, 
mult efort, mulți .oameni. Cu 
ajutorul dispecerului s-a obți
nut o mașină care a trecut și a 
luat de acasă pe toți muncitorii 
de la întreținerea podurilor 
rulante, atît pe cei care 
ieșiseră din schimb, cit si 
cei care trebuiau să vină 
cel de noapte Nici unul nu a 
spus că are alte treburi, că nu 
poate veni. Tntr-o oră pe „țam
balul" din care dădusem afară 
curentul, atîrnau in centuri, la 
12 m înălțime, peste 30 de 
muncitori. Nu interesează amă
nuntele tehnice ale lucrării, 
trebuie reținut doar faptul că 
timp de 24 de ore nimeni nu a 
plecat, acasă. Pînă a intrat ia
răși în funcțiune podul rulant 
și a putut fi pornită instalația 
de decapare. In irunte au fost 
uteciștii Ștefan Celmare, Ion 
Soporeanu, Apostol Samoilă. 
Toți șefii de echipă precum și 
comuniștii Petre Trofin și 
Gheorghe Dinu.

abia 
pe 
în

imiilidiJ1 ] ? [ 1 ] ■ /1îmi

Intui de mumcn|
operație
r.umai i 
rebuta
tablă de cîteva 
S-a lucrat insă 
o căldură de ci 
apă se încălzea 
nute, 
bia i

• BRASOV: Schimbul

de noapte

la nivelul celui de zi

Traducerea în viață a sarci
nii Conferinței Naționale a 
partidului, privind utilizarea la 
maximum a capacităților ce 
producție, pune în fața colec
tivelor secțiilor țasiu și trac
tor greu de la Uzina „Tracto
rul* Brașov, probleme deosebi
te. Printre acestea sînt asigu
rarea forței de muncă necesa

asist en- 
operati- 
a.es, a- 
loc de

ri extinderii schimbărilor doi 
și trei, asigurarea unei 
țe tehnice competente, 
vă și continuă si mai 
sig urarea la fiecare
muncă a unor condiții prielnice 
pentru ca randamentul mun
cii in schimbul de noapte să 
fie comparativ cu cel din 
schimburile de zi. Acest ultim

frezorul 
Decideriu, care nu-și 
■țese nici un efort, în 
rea progresului tehnic 

fiecare loc de muncă. Cer- 
.1 ce creație tehnică din câ
nd secției — „Tehnium" — 
-a adus o contribuție însem
ni .3 realizarea unei unități 

nsependente de avans, care va 
run si accelera procesul de 

automatizare aj mașinilor- 
uneite universale din secție. în 
a = timp, ne preocupăm de 
asigurarea personalului de lă- 

•-«. si electricieni necesari 
de cărării operative a defecțiu-
r. ...r de mașini. în acest sens, 
toti absolvenții școlii profesio
nale din acest an au fost în
dreptați sPre atelierele de în
treținere, pregătindu-i să cu
noască cele mai noi utilaje, a 
căror folosire presupune un 
ioalt nivel profesional. O a- 
tenție deosebită o acordăm 
pregătirii maiștrilor, șefilor de 
echipe și reglorilor, pentru a 
cunoaște în cele mai mici a- 
mănunte toate aspectele proce-
s. ji de fabricație pentru ca 

„mai repede, mai
eficient", lansată de 
ger.eral ai partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 

mai temeinic tradusă

chemarea 
bine, mai 
secretarul 
te. arășu! 
să fie cit 
în viața.

Ing. SI.MION SAPUXARU
Uzina „Tractorul"-Brașov

GH. BRAD

OAMENII ACȚIONEAZĂ
CALM, EROIC

in a o
:n- 

-Băieți. 
—TlCLăi 
râ sâ e- 
cirÎGasă.

a.ergat
ile. S-a mers prin 
.metri. In urma 
u remorci au ple- 
i motor aduse de 
După trei ore de 

s-a recepționat raportul 
—> minori ului Gheor-

■ : _de .a saivan totul 
transporta: în bune con- 

Dar puțini au fost cei 
- ascultat, pentru a se

■ . -a reușita „celor 12“ care 
ăcțior.asera pentru salvarea
■ .na. el or proprietate
ștească.

- _m. capă ce animalele se 
al au îr. afara oricărui pericol, 
iar porumbul și griul din ma- 
gazii era pus la adăpost, băr
bați: au pornit in cîmo, unde 
era amenințată o tarla de po- 
-_mb nerecoltată și grădina de 
ezume. Oamenii au pus umă
rul oe leuca căruțelor împin- 
Z’" t- di" răsputeri. asoc:indu-și 
asriel efortul cu puterea trac
tirului : alte echipe adunau 

foiosindu-se de coșuri, 
sari, de trăiști petrecute în 
.. gttuiui. Scoteau în afara 
:. olului rodul muncii lor de 
an. în apa ce ajungea la ge

nunchi au intra: si salariații 
siâtir.eni veniți sâ-i ajute pe 
cooperatorii de sici, și cîteva 
grupe de militari. în mai puțin 
de jumătate de zi, a fost re
coltată varza si ardeiul de 
fntregile supi afețe cultivate; 
iar pînă a doua zi la prînz a- 
proape o sută de vagoane de 
porumb erau aduse la pătule. 
Era rodul unor eforturi eroice 
cheltuite de ostașii Ion Mitra- 
che, Gheorghe Savu. Constan
tin Călugărița, a elevilor Paul 
Pătrașcu Constantin Petrescu, 
Iulian Badea, Nicolae Doroftei, 
Nicolae Radu, a primului se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Slatina, Nicolae Croito- 
ru, care două zile și o noapte, 
fără întrerupere, a condus ac
tivitatea tinerilor pe acest 
nedorit șantier al muncii, al 
mecanizatorilor, șoferilor și 
cooperatorilor Gheorghe »JJo- 
pescu, Iile TugmcanițSbcr»nit?u 
Oprișor, Ilie Triță, ElenV; Fe- 
trache, Marin Băduca, Mțri.ea. 
Hîțu, Ion Gherghina, IL„..„ 
Triță, Elena Constantin 
turor celor aproape o 
oameni care. în acele 
te. s-au aflat pe „baricada" re
coltei, făcînd dovada unei înal
te conștiințe comuniste.

Pierderile au fost minime. A- 
pele au început să se retragă. 
Săpînd canale. înălțînd diguri 
de prevenire, asigurind funcțio
narea neîntîrziată a zece moto- 
pompe, cei din Salcia grăbesc 
eliminarea excesului de apă, 
pregătesc terenurile în vederea 
începerii semănatului de toam
nă. Nu-și permit nici. 0 clipă 
de repaus. Și cum și-ar permi- 
te-o cind au atitea de făcut? 
De ieri, soarele a apărut pe 
boltă și le dă speranța unor zile 
bune de lucru. „Veniți la noi 
peste o săptămînă și nu veți 
mai vedea nici măcar urmele a-

...zece tone de griu — griul de sâminjă pentru această toamnă — fi cam tot atîta po
rumb au tost scoase în afara pericolului de către tinerii satului ajutați de către elevii Liceului 

de construcții din Slatina.

fost 
zile, 

:ile a 
plouat continuu. Ca urmare. în 
anctimptil cel mai aglomerat în 
lucrări, oamenii 
în situația de 
frunta direct 
naturii. Au 
vadurile pentru

au fost puși 
a — *-

cu 
fost 

a 
scurgerea apelor în exces, 
fost suprainălțate toate diguri
le, s-au săpat canale, au fost 
mutate magazii de cereale ; s-a 
muncit pe ploaie și in apă pen
tru a pune la adăpost recoltă.

4 - UCU,
Maria 

și a tu- 
mie de 
rnemen-

Pe o creme cumplită, sătenii s-au bătut eroic 
solvind podul de legătură cu șoseaua naționala

Ionel a fost îmbrăcat în grabă, ghetuțele rămînîndu-i undei a 
prin casă. Soldatul Constantin Călugărită, împreună cu echipa
jul bărcii cu motor, l-au adus fi pe el în afara perimetrului din 
sat răvășit de ape. Pentru unul fi pentru celălalt o imagine 
in album sub care se va scrie : „Salcia — octombrie 1972".

zahăr ți a 152 tone

frecare tînâr, indiferent de iocul 
ae muncă, să se înroleze — zi 

’.«mină sau numai după orele de 
în fabrică. în uzină sau 

ia birouri — în formațiile cule
gătorilor. Și, cei peste 3 C00 de 
uter iști ai județului, au hotărît 
si răspundă prin fapte inițiati
ve: comitetului județean U.T.C. 
far ampla lor participare în
seamnă, numai în ultima săp- 
Arr.înâ, depozitarea in silozuri 
a <50 tone furaje, recoltarea 
a 8 680 tone cartofi, a 4 635 tone 
sfeclă de 
fructe. Printre evidențiați, toți 
tinerii ” ’

m și organizațiile de ia 
Fabrica de încălțăminte. Fabri- 
- de tricotaje, U.U.P.S. și 

U.R.A. din Suceava, Fabrica de 
ir. bilă din Rădăuți, Filatura de 
in și cinepă Fălticeni. Liceul a- 

1 din Rădăuți, Grupui. șco- 
~.r de industrializarea l'emhu- 

’. .: Suceava și Școala profesio
nală de construcții din Cîmpu- 
lung.

din unitățile agricole

de pildă, brigăzile 
tineri și vîrstnici, 
salariați au smuls

La Cioroiu, 
formate din 
din elevi și 
apelor 50 de tone de porumb, 
în luncă, la Scărișoara, cinci 
sute de cooperatori au transpor
tat cu saci și coșuri, avînd apa 
oină la genunchi, peste o șută 
de tone din recolta de porumb 
« acestui an, au recoltat zece 
vagoane de legume. De aseme
nea, la Mihăilești, Frunzării și 
Crîmpoaia, la Tia Mare și Mo- 
viteni, la Sînvărăști, Izbiceni, 
Rtisăneșli și Fălcoiu oamenii — 
puși la grea încercare — au reu
șit să învingă vitregiile naturii. 
Și aici, ca peste tot, eroismul 
în bătălia peniru recolta boga
tă a anului cunoaște, așadar, 
confirmări foarte concrete.
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cultural-distractive 
casa de cultură a 
Nici 5 la sută ! 
Budicâ Nicolae, se-

ASPECTE ALE INTEGRĂRII TINERILOR

ARTIȘTI PLASTICI ÎN PEISAJUL

SPIRITUAL AL JUDEȚULUI ARGEȘ
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Ora 20. Simbătă seara la Casa 
de cultură a tineretului din sec
torul 8, „Modern club". In sală 
7 (șapte) tineri : două fete și 
cinci băieți. Orchestra, ..Entu
ziaștii", formație ocazională, dar 
nu asta contează, numărul 6 
(șase) membri. Șase pe scenă, 
șapte in sală. Cei de pe scenă 
cintă toți, cei din sală dansează 
numai patru.

— Asta-i situația simbătă sea
ră, duminica vin mai mulți, ne 
spune tovarășul Gabriel Chela- 
ru, directorul Casei de cultură, 
căci...

Intr-o sală imensă, frumos de
corată, o sală în care pot intra 
peste două mii de tineri, două 
perechi dansează-n admirația 
noastră și a altor spectatori fu
giți pentru cîteva clipe de la 
jocurile mecanice ori de la me
sele de șah.

La „Universal club", în partea 
cealaltă a orașului, peste o ju
mătate de oră. găsim ceva mai 
mulți tineri. Dar aceeași atmos
feră, mohorîtă. creată de un 
imens spațiu în care la colțuri, 
pe scaune, timide, singuratice, 
cîteva perechi discută... ce pot 
să discute ?

— Joia și simbătă, asta-i situa
ția. Duminica însă avem in jur 
de 150—200 participanți, aflăm 
de la unul din metodiștii clubu
lui.

Orele 21. La Casa de cultură 
„Nicolae Bălcescu" a sectorului 
5. sintem intimpinați de un a- 
fiș : ..ținută obligatorie". In sală, 
o sală mică cochetă, la ora la 
care fm sosit am găsit peste 300 
de tineri și tinere. Mai depar
te, ne Calea Ranovei. la Casa de 
cultură a sectorului 6. o surpriză 
plăcută : in s°ara de simbătă. to
varășul Vas’le Felea, directorul 
casei do cultură a invitat la o 
reuniune colectivul Fabricii 
„Tricodava" : animație, lume 
multă. Aflăm că asemenea in
vitații sînt aici tradiționale. 
Săp'ămtnal casa de cultură găz
duiește diverse colective ale în
treprinderilor din sector.

Ora 21,30. La Casa de cultură 
a studenților, prima reuniune a 
anului universitar se bucură de 
0 participare care confirmă aș
teptările : 1 200 de studenți. De 
consemnat că în aceeași clădire, 
la „concurență", la „Student 
club" are loc — tot cu o partici
pare numeroasă — o seară dis
tractivă, din programul căreia 
spicuim: momentul — poetic
Păstorel Teodreanu, un alt mo
ment, de data aceasta coregra
fic oferit de studenta anului III 
de la I.A.T.C., Maria Dumitrașcu 
și de concertul formației femini
ne de chitare Catena — Grup 33.

în sfirșit, după orele 22, la 
Ecran club. Casă de cultură a ti
neretului din sectorul 7. Din nou 
o sală spațioasă, din nou doâr 
cîteva perechi, concurind nume
ric cu orchestra...

NU SE MAI DANSEAZĂ IN 
BUCUREȘTI T

constatare care se impune 
aceea că sălile de dans sint 
și simple ignorate. Cum se 

seama

O 
este 
pur 
explică ? Firește, ținem
de faptul c^ nu întotdeauna un 
tinăr vrea să danseze simbătă, 
după programul de muncă. De 
ce însă la Casa de cultură „Ni
colae Bălcescu" sala este ahipli- 
nă, iar în celelalte cluburi un 
spațiu imens stă gol în aștepta
rea tinerilor ?

Trei dintre interlocutori ne 
spun :

— „Casa de cultură nu reu
șește să ne mai satisfacă cerin
țele. Simbătă seara mulți dintre 
colegii mei nici nu mai vin lâ 
dans. Am dori desigur să dan
săm, dar am dori un program 
atractiv, cu soliști reputați, cu 
momente vesele susținute atit

de formații artistice din între
prinderile sectorului cit și — să 
mai spun ? — de actori cunos- 
cuți de pe scenele bucureștene 
sau din programele televiziunii... 
Inchipuiți-vă ce-ar fi fost in a- 
ceastă seară aici dacă pe scenă 
se afla „nea Mărin". (Ciodaru 
Virgil, sudor la U.M.B.).

— Sint, incă de pe vremea cînd 
eram elev de liceu, participant 
la serile de dans. Prefer să vin 
la Casa dc cultură „Nicolae Băl
cescu" deoarece, vă rog să mă 
credeți, am un motiv serios : 
orchestra. Aici programul acestei 
orchestre este variat, incluzînd 
dansuri mai vechi și mai noi.

toare, chiar atunci cînd 
face simțită, devine formală atit 
timp cit ea se reduce, în cel mai 
fericit caz, la o ..repede ochire" 
a numărului de participanți. Nu 
știm de ce o casă de cultură care 
nu este a tineretului, cea din 
sectorul 6, a găsit modalitatea a- 
decvată de a da serilor de dans 
un caracter aparte și chiar un 
conținut special prin invitarea 
unor colective de tineri din în
treprinderile sectorului, în timp 
ce casele de cultură ale tinere
tului se mențin într-o îndelun
gată și deloc fructuoasă espec- 
tativă.

— Cere eforturi deosebite o

confecții și tricotaje și Uzina Se
mănătoarea, trei mari întreprin
deri in care lucrează peste 5 000 
de uteciști. Ciți din ei participă 
la serile 
găzduite de 
tineretului ?

Tovarășul 
cretar al Comitetului U.T.C. sec
torul 7 cunoaște această situație 
nefirească și totuși, tot ce ne 
poate spune se referă doar la 
planuri de viitor. Pină atunci ?

„Pină atunci cred că e cazul să 
ne gindim la elaborarea unui 
program bine stabilit pentru se
rile de dans și desigur trebuie să 
mobilizăm comitetele U.T.C. din

șiși dar pentru ca să răspundă 
la o chemare, să mulțumească 
pe tovarășul care i-a mobilizat 
la o acțiune, la o seară la dans 
ș.a.m.d. Firește că a fi in mij
locul tinerilor poate fi o reali
tate emoționantă dar și o vor
bă goală. Dacă vom transforma 
în atitudine de tutelă bătrîni- 
cioasă prezența noastră in mij
locul tinerilor care vin să dan
seze, să rîdă, să glumească, să 
fie veseli, va fi vorba de o pre
zență inutilă, ba chiar stinje- 
nitoare. Se simte, cu alte cu
vinte, nevoia unui spirit mai ti
neresc care să anime această 
..prezență". Bineînțeles că, deo-

LA BALUL DE
SIMBĂTĂ SEARA

ceticistul organizației U.T.C.

Mie-mi place muzica modernă, 
dar mă supără abuzul ca și zgo
motul ghitarelor electrice din 
celelalte cluburi bucureștene. 
Trebuie să vă spun că nu este 
numai opinia mea. multi di: 
legii sau prietenii mei care 
aici îmi împărtășesc ir-ort 
(Valentin Teodorescu. tehn 
I.R.A. București).

— Poate fi înv 
emisiunilor de 
simbătă seara — 
lescu Margareta 
III a Facultății 
București — dar 
ea n-ar acoperi decit o comodi
tate. Casele de cultură așteaptă 
să vină tinerii în loc să iasă In 
întimpinarea lor, să-i invite și 
să-i atragă oferindu-le programe 
adecvate gusturilor lor.

— Și care sint ele ?
— Nu mai este vorba de ca

drul civilizat al sălilor ce ne sint 
destinate, ci mai ales, de o at
mosferă pe care n-o poate crea 
decit un program al cărui conți
nut să 
Cerem

odată, am fi cel puțin nerea- 
i să sugerăm ca activistul 
'.C. să fie acel animator de 
e duc lipsă serile de dans 

neretului. Ceea ce se im- 
și este posibil, însă, se re- 

un interes mai mare și

oca'.ă ș: 
televiziune 
ne spune 
studentă 
de drept 
am impresia că

tie și divers, atractiv, 
prea mult ?

SINGURELE EFORTURICIND
CARE SE FAC SINT DOAR CELE 

DE A CĂUTA ARGUMENTE

Poate părea surprinzător, dar 
„realitatea" serilor de dans, a se- 1 
rilor de simbătă și duminică sea
ra, așa cum se prezintă ele acum 
nasc justificate semne de între
bare. Simpla prezență a activiș
tilor comitetelor U.T.C. de sec-

CLUBUL
DE JAZZ
DIN
SIBIU
In bătrînul oraș din inima po

dișului transilvănean — astăzi, 
un oraș modern în plină activi
tate culturală — a luat ființă nu 
de mult un interesant lăcaș de 
cultură muzicală, Clubul de jazz 
din cadrul Casei de cultură a ti
neretului, sub directa conducere 
a Comitetului municipal al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Clubul este o realizare din ini
țiativa tinerilor iubitori ai mu
zicii de jazz din Sibiu, care 
poartă amprenta muncii și dă
ruirii lor.

începind cu disciplina care 
predomină în club și terminînd 
cu receptivitatea masei de tineri 
ascultători, se poate spune că 
pasiunea față de această muzică 
nu are nimic comun cu obișnui
tul snobism al ritmului de dra
gul ritmului ci, în forme foarte 
atractive, tinerești, ei imprimă 
întregii activități un puternic ca
racter de educație muzicală au
tentică. Clubul a luat ființă în 
noiembrie 1970, avindu-1 ca pre-

ședințe pe profesorul de mu
zică Nicolae Ionescu. Un aspect 
al muncii desfășurate aici îl 
constituie prezentarea unor ex
puneri despre istoria și evoluția 
jazz-ului. Cele două ore de au
diție și colaborare între prezen
tator și public, creează o am
bianță plăcută, instructivă.

Surprinde foarte plăcut plasti
citatea acestor expuneri care, 
cuprinzînd și informații de spe
cialitate, îmbrăcă un caracter 
mai complex, viu, instructiv, 
trezind o mare curiozitate și a- 
tenție.

Pe lingă cei șaizeci de membri 
înscriși ai clubului, aceste expu
neri săptăminale sint frecventate 
aproape cu regularitate de mulți 
alți iubitori ai muzicii de jaz::, 
profesori, ingineri, muncitori, e- 
levi de la școlile profesionale și 
de la licee. Toate exemplificările 
necesare sint executate de sex
tetul Erik Maniank. Acesta res
pectă stilul fiecărei epoci, re
constituind astfel culoarea lo-

indiferență a acti-
din

lui e obligată 
Oare cum p 

atitudinea de 
viștilor comitetului U.T.C.
sectorul 5 față de Casa de cul
tură „Nicolae Bălcescu", activiști 
care n-au înțeles că trebuie să 
colaboreze cu conducerea acestui 
așezămint de cultură pe 
că el nu-i este, precum 
T 4, direct subordonat ? 
participanta la serile de
indiferent de cluburile pe care 
le frecventează nu sînt tot ti
neri din sector ?

A FI IN MIJLOCUL TINERILOR

motiv 
clubul

Oare
dans

la reuniunile ti- 
activiștii 
De ce ? 

adoptăm

organi-

PESTE 5 000 DE TINERI AȘ
TEAPTĂ INVITAȚII

postu- 
contro-

Cu regret trebuie să spunem 
însă că în nici o sală de dans 
n-am întilnit, 
neretului, pe 
zației noastre.

Cită vreme
ra de organizatori sau 
lori de la distanță, chiar și de 
la birou, nu credem că vom a- 
junge prea departe, sau, în ori
ce caz, nu vom ajunge acolo 
unde trebuie : de a face ca în 
toate acțiunile noastre tinerii 
să vadă tot atîtea posibilități 
de a se cunoaște, de a 
ce împreună, de a se 
fără sentimentul, adesea 
nit, că o fac nu pentru

eni să pe- 
ceilalți tineri, 

seze, să cfnte, nu doar 
alături de ei dar ca și ei ? !

Desigur, nu ne gindim să u- 
niformizăm gusturile, preferin
țele, sau să ignorăm marea di
versitate a temperamentelor, a 
modurilor de comportare 
S-ar putea spune, 
Îndreptățire, că în 
și ei, activiștii 
noastre sint foarte 
variate preocupări și, ca atare, 
nu li se poate cere tuturor a- 
celași lucru, însă, indiferent de 
aptitudini, talente, preocupări 
este vorba de cerința generală 
ca, pe baza lor, să facem totul, 
fiecare cu mijloacele lui, pentru 
ca „prezența" de care vorbim 
să fie una reală șl nu atit de 
des ascunsă principial in spa
tele planurilor sau preocupări
lor organizatorice din birou. Se 
impune, după opinia noastră, o 
preocupare exprimată intr-o

legătură nemijlocită dintre ac
tivist și formele de activitate 
ale tineretului, inclusiv cele 
distractive. Aceste probleme 
trebuie să fie sesizate, urmărite 
și rezolvate nu r.umai prin 
discuția de birou, și nu In pla
nuri care fac propuneri abstrac
te pentru abstracți ci

formele 
Nu e 

fost dat 
frămîntat, 

preocupat de aceste probleme 
chiar în mijiocui tinerilor 
chiar în fața celor alături 
care, într-un loc ori altul, 
distrează, își petrece, cum 
spune, timpul liber ?! Nu

etc. 
cu absolută 
fond, tineri 
organizației 
diferiți, cu

și 
de 
se 
se 
e

vorba că planurile sînt neapă
rat rele dacă sînt concepute în 
birou — se poate, uneori, să fie 
chiar bune I — ci de renunța
rea la comoditate, poate chiar 
la o anumită neînțelegere, lă 
un anumit sedentarism și care 
iese în evidență mai ales din 
felul în care mai sînt privite 
de mulți aceste aspecte, consi
derată de mai mică importan
ță, ale distracției, dansului, pe
trecerii instructive a timpului 
liber, dincolo de secția între
prinderii sau de sala de curs. 
Acesta credem că este aspec
tul esențial al problemelor ri
dicate de raidul nostru la „ba
lul de simbătă seara" în cîteva 

de cultură.petre- 
distra 
întîl- 

ei în-

Numai in imediata apropiere a 
,,Ecran clubului" se atlă trei mari 
întreprinderi, Uzina de mașini 
electrice București, Fabrica

ȘTEFAN STOIAN 
TUDOR STANESCU

calâ. Pe lingă aceste expuneri, 
sextetul clubului de jazz prezin
tă lunar concerte-lecții. Fiecare 
temă teoretică sau lucrare mu
zicală, are intii o amănunțită 
explicare, iar acolo unde este 
cazul, se folosește pînâ și tabla 
cu portative. Este interesantă 
colaborarea intre publicul au
ditor și prezentatorul temei res
pective. După ce se rezolvă 
eventualele nelămuriri, se trece 
la explicarea directă a temelor 
muzicale în discuție, dată de 
către sextetul clubului.

De un real folos clubului sint 
și colaboratorii acestuia, repre- 
zentați de inginerii Constantin 
Griu și Ernst Roman, actorul 
Radu Basarab, profesorul Senin 
Constantin și alții.

Să mai notăm faptul că pe 
lingă o colaborare cu celelalte 
cluburi din țară, acestuia i s-a 
solicitat un schimb de materiale 
și păreri privind activitatea sa 
și din partea unor melomani din 
străinătate. Solicitanții au fost

este

iubitori ai muzicii de jazz 
Republica Democrată Germană, 
care au urmărit activitatea 
bului în ziarul local „Die 
che“.

O notă aparte a clubului
faptul că in repertoriul acestuia 
pe lingă temele consacrate, de 
jazz, sextetul include și diferite 
teme folclorice românești, pre
lucrate în stilul muzicii de jazz, 
folclorul românesc găsindu-și 
astfel o nouă și interesantă for
mă de exprimare și chiar valo
rificare.

Este evidentă în întreaga acti
vitate a acestui club pecetea pa
siunii care, atunci cînd se bu
cură de competență, cum e ca
zul aici, duce la rezultate exce
lente. Asemenea forme de acti
vitate, foarte bine puse la punct 
și care răspund într-un mare 
grad cerințelor tineretului, pot 
cu adevărat să contribuie la 
realizarea acelui climat tine
resc necesar petrecerii timpu
lui liber. De aceea este foar-

te bine ca de activitatea clu
bului se ocupă îndeaproape 
comitetul orășenesc U.T.C. Insă 
tocmai aceasta constituie și 
premisa pentru cîțiva pași mai 
departe : preocuparea față de 
organizarea unor concerte în 
școli, instituții, întreprinderi, 
o contribuție mai largă la 
distracția tineretului sibian, 
bineînțeles, aceasta fără a pre
judicia activitatea clubului, 
fără a-1 transforma, prin aglo
merarea solicitărilor, într-o sim
plă formație profesionistă. Des
pre valoarea educativă a aces
tui interesant club ne-a vorbit 
tovarășa Maria Fanache, preșe
dinta comitetului județean de 
cultură și educație socialistă : 
.... găsesc că este o serioasă cale 
de educare a tineretului. Tinerii 
prezenți la aceste expuneri și 
concerte de jazz participă cu 
multă însuflețire la un proces de 
instruire și totodată, de petre
cere a timpului liber". Tovarășul 
Ilarie Munteanu, prim-secretar

al Comitetului municipal al Uni
unii Tineretului Comunist ne-a 
relatat printre altele : „Clubul 
nostru de jazz și-a ciștigat un 
prestigiu binemeritat în rindu- 
rile tineretului, lucru care ne 
bucură din mai multe motive: 
în primul rind am reușit să a- 
sigurăm o latură a educației mu
zicale a tineretului, în al doilea 
rind creăm momente plăcute și 
distractive pentru tineret, iar al 
treilea lucru îmbucurător este 
că au început să apară tot mai 
multe cereri pentru a intra în 
Clubul de jazz. Noi vom căuta 
ca și în viitor să sprijinim Clu
bul de jazz prin asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare, 
prin procurarea de discuri și 
benzi. Dorința noastră este, apoi, 
să aducem în Sibiu formații 
bune, din țară și din străinătate, 
care să contribuie în plus la 
instruirea și distracția civili
zată".

CEZAR MARINOVICI

Cenaclu) artiștilor plastici pi
teșteni, constituit cu puțin timp 
in urmă sub egida U.A.P., este 
— dacă luăm în considerație for
mațiile similare din întreaga 
țară, — unul din cele mai pro
mițătoare. în cadrul său s-au a- 
firmat tineri ca Ion Gh.. Vîr- 
neanțu, Sorin Ilfoveanu, Lucian 
Cioată ș.a., tineri artiști, astăzi 
cu o personalitate cert contura
tă deja. Prin contribuția celor 
15 membri ai săi s-au organizat 
pînă acum notabile expoziții co
lective.

Firește, acest cenaclu a avut 
și mai are de luptat cu o serie 
de greutăți inerente începutului. 
Condițiile strict materiale nece
sare afirmării sale sint, cu u- 
nele excepții, satisfăcătoare ; 
sint, dacă ne referim la un viitor 
foarte apropiat, pe cale de a de
veni excelente. Pe lingă posibi
litățile de expunere pe care le 
au membrii cenaclului in sălile 
Muzeului de artă din Pitești, în 
sălile Clubului tehnic al tinere
tului ori in sălile Clubului Sin
dicatelor, am cita construirea u- 
nor viitoare galerii de artă și 
ateliere în noile blocuri, deja in 
lucru, din centrul orașului. Poate 
condițiile spirituale propice a- 
firmării nu sînt încă la nivelul 
celorlalte.

Dar nu trebuie să uităm, noi, 
dar mai ales membrii cenaclu
lui, că activitatea lor reprezintă 
o activitate de pionierat, că lor 
le revine misiunea de a crea un 
public iubitor de artă. Atit în o- 
rașul Pitești, în județul Argeș, 
cit și în județele învecinate unde 
nu există încă filiale ale U.A.P. 
sau cenacluri care să reunească 
artiști profesioniști. Anul aces
ta, de exemplu, ei au reușit să ____ __________ ,___
organizeze două expoziții colec- conizate de structura societății 
tive mai ample la Pitești și Rîm- “—‘------ . .
nicu-Vîlcea. Este însă puțin 
dacă ne gindim la posibilitățile 
lor reale, la faptul că expozițiile 
personale sau de grup sînt deo
camdată o raritate. Cum să în
țelegem faptul că in anul acesta 
nici unul din artșitii cenaclului 
piteștean nu a reușit să înjghe
beze o expoziție personală ? îna
inte de a viza, cam nerăbdător, 
„consacrarea" Bucureștiului nu 
este logic și necesar de a do- 
bîndi în primul rind recunoaște
rea în orașul în care artistul ac
ceptă să trăiască și să lucreze ? 
Și apoi pentru un public aflat 
încă în formare expozițiile sint 
la urma urmelor, totul ? Cre
dem că nu. Sînt necesare la ni
velul existent întîlniri între ar
tiști și public, conferințe, simpo
zioane, proiectarea și comenta
rea unor filme de artă etc., a- 
dică tot ceea ce poate contribui 
eficient la eduaarea gustului, la 
înțelegerea proprie și nuanțată 
a fenomenului artistic. Vrem să 
subliniem că artiștilor din cena
clul piteștean le revin nu numai 
obligații de creație, ci și de e- 
ducare a publicului, obligații ce 
implică firește, efort, stăruință, 
succese și insuccese. Vrem să 
subliniem însă că blazarea u- 
nora în fața unor greutăți neîn
doielnic reale, nu poate schimba 
nimic din ceea ce si-au propus, 
dimpotrivă chiar, că acest tinăr 
colectiv de artiști reunit sub for
ma cenaclului trebuie să aibă 
în permanență inițiativa, să se 
afle continuu în ofensivă.

Cîțiva artiști piteșteni 
semnalau între altele, pe un 
constatativ și neputincios, 
multe întreprinderi din Pitești 
ca și din împrejurimi apelează 
pentru nevoile lor de decorare și 
afișaj la artiști (uneori chiar 
persoane care nu au recunoscu
tă această calitate) din alte o- 
rașe ale țării. Reproșul lor mi 
s-a părut îndreptățit, cu atit mai 
mult, cu cît în această zonă, a 
colaborării dintre artă și indus
trie, se deschide creatorilor un 
cîmp de afirmare nelimitat, cu 
importante și directe implicații 
sociale din care exigența reală 
nu trebuie să lipsească. El mi-a 
fost întărit de vizionarea la 
teșii a unei expoziții de 
privind protecția muncii 
sala Clubului Sindicatelor), 
poziție care prin sărăcia solu
țiilor lucrărilor, prin lipsa unei 
ținute și a unei rigori elemen
tare impunerii genului, mi s-a 
părut mai degrabă o expo-

imi 
ton 
că

Pi- 
afiș 
(In 

ex-

ziție elocventă pentru 
dul cum nu trebuie să 
afișele de protecția muncii, 
a Împiedicat insă, in spiritul 
lor discutate pină acum, pe 
tiștii' plastici piteșteni de a 
ganiza o expoziție de afiș r 
teme politice și industriale (in
clusiv pe teme de protecția mun
cii) cu creații proprii, se înțe
lege, la care să invite in dezba
tere publică muncitori, foruri lo
cale interesate, conduceri 
unor Întreprinderi, prin care să 
demonstreze posibilitățile lor 
reale și să invite la colaborare ?

Misiunea lor deloc simplă, de
loc lipsită de dificultăți trebuie, 
pe de altă parte, e adevărat, sus
ținută și încurajată. Acești ti
neri artiști s-au format și con
tinuă să se formeze ca persona
lități artistice in mediul spiritual 
al orașului, inscriindu-și efortu
rile alături de teatre, reviste de 
cultură etc. Este limpede, că 
trebuie implicați in efortul con
structiv de edificare a orașului 
și județului, că pot fi incluși, de 
la caz la caz și, conform posibi
lităților fiecăruia, in acțiunea de 
decorare monumentală a noilor 
obiective civile, sociale și in
dustriale, că pot fi introduși cu 
succes In colective „importate" 
din București. Oradea 
lizate, de pildă, în 
Clubului Sindicatelor, 
tehnic al tineretului, 
Muntenia etc. Cu atit ___  ____
cu cit un oraș ca Piteștiul și un 
județ ca Argeșul, se remarcă a- 
cum printr-o acțiune constructi
vă extrem de susținută, ce im
plică deopotrivă schimbările, 
transformările de ordin material 
și cele de ordin spiritual, pe mă
sura dezvoltării armonioase pre- 

noastre socialiste. Există, sîntem 
convinși, multe spații in școli, in 
cluburi, în cămine culturale care 
așteaptă expresia acelei arte lim
pezi, convingătoare, profund a- 
tașate idealurilor noastre, capa
bile să educe, să contribuie la 
desăvîrșirea morală și la culti
varea simțului pentru frumos, a 
omului nou. Și de această dată, 
nu ne adresăm doar artiștilor 
plastici piteșteni, ci si forurilor 
locale. In aceeași ordine de idei 
credem că o atenție mai mare 
acordată de presa locală, în spe
cial de revista de cultură „Ar
geș", activității tinerilor mem
bri ai cenaclului se impune de 
la sine. Este greu de explicat 
cum în paginile sale nu întîlnim 
reproduceri ale lucrărilor artiș
tilor de aici ca în alte reviste 
(..Cronica", „Tribuna" ș.a.) inter
viuri, anchete, pe teme de mare 
actualitate în domeniul creației 
plastice, cu participări ale cena
clului ca acelea din anul acesta 
la expoziția din București con
sacrată aniversării semicentena
rului U.T.C. și a 10 ani de la 
desăvîrșirea cooperativizării a- 
gr iculturii (unde a fost reprezen
tat de 7 membri, număr cu mult 
mai mare decit al unor filiale 
puternice din țară), nu a fost 
consemnată nici măcar la o ru
brică de note, așa cum s-a în- 
tîmplat dealtfel cu mai toate, 
manifestările lor expoziționale. 
„E limpede, ne spunea un mem
bru âl cenaclului, că nu vrem 
laude, că nu avem neapărat am
biția «să ne vedem numele la 
gazetă», dar e normal să dorim 
să fim luați în considerație, a- 
nalizată creația și activitatea 
noastră, stabilind și pe această 
cale un contact cu publicul 
tru. Din păcate „Argeșul", 
nu-mi fie luat în nume de 
este mai mult o revistă de 
ratură".

Nu avem pretenția că am e- 
puizat discutarea tuturor căilor 
și chipurilor în care activitatea 
acestui cenaclu pe cale, în dez
voltarea lui firească și a orașu
lui de a deveni filială a U.A.P., 
poate fi sprijinită, folosită și 
pusă în evidență. Forurile locale 
și în special Comitetul județean 
al Culturii și Educației Socia
liste le știe mai bine. Este ne
cesar numai de a le lua în con
siderație și a încerca să le dea 
un curs favorabil, măcar în mă
sura în care o face pentru tea
tru și literatură.

ffio- 
ârate 

Ce 
ce
st- 
or- 
pe

etc., uti- 
decorarea 

Clubului 
Hotelului 
mai mult

nos- 
să 

rău, 
lite-

C. R. CONSTANTINESCU
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Primire la președintele
Consiliului de Miniștri

actualitatea P’EHTIR.iH
TIMPUL

D¥. LIBER
Miercuri, președintele Consi

liului de Miniștri Ion Gheor- 
ghe Maurer, a primit pe dr. Hu- 
shang Ansary, ministrul econo
miei din Iran, care se află în 
țara noastră cu prilejul lucră
rilor celei de-a vIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-ira- 
niene.

La întrevedere, care s-a des-

în măsură să răspundă de pro
blema aprovizionării corespun
zătoare, decit insăși conducerea 
unității ? Asupra totalei lipse de 
...bun gust a scuzelor invoca: e 
(din care nu am reprodus decit 
o singură mostră) credem că 
este de prisos să insistăm. Vom 
reveni, în schimb, peste citeva 
zile, la magazinul ,.Eva“, avind 
pregătite de data aceasta două 
Întrebări, al căror conținut, se 
Înțelege, nu îl dezvăluim îr.că...

M. Z.

• •

urmâ- 
pet sâ 
ea cei 
fie la

a sosit in Cap.uU 
economică brazi'-aeA 
Pau'.o Pwtiha V =»!.

se în- 
relata 
cad ml 
a So-

Erau, de asemenea, prezer.ți 
șefi de misiuni diplomatice șt 
alți membri ai corpului diplo
matic.

de experiență în țara 
A participat tovarășul 

Savu, membru al C.C. al 
șef de secție la C.C. al

a Societății de Cruce Ro- 
R.S.R. — a făcut obiectul 
interesante conferințe de 
ce a avut loc ieri, la Casa

s:r: ie w

ALEXANDRU GABRIEL

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN

I
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I
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promite: PENTRU FIECARE
4 RACHETE Șl 100 DE MINGI pe

Un meci de verificare
LOTUL REPREZENTATIV

AKADEMIK SOFIA 5-0

nivel. Tinerii 
cu Ion Țiriac

fi făcute cunoscu- 
de sport a ziaru- 
tineretuiui"
în intimpinarea a-

Gu'fT-Hl BOSCH, porno pont m «chipo 
ia otava întrebări

coloanele ziarului 
tineretului" de Ion 

vine să umple un gol

AL. LĂZĂRESCU, 
secretarul general al Federației 

române de tenis

fășurat într-o atmosferă cordia
lă, a luat parte Ion Pățsn, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior.

Cu această ocazie au fost a- 
bordate probleme privind adîn- 
cirea în continuare a colaboră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice între cele două țări.

NE-AM IHFORMĂT 
PEMTKU CVS. ^nema

Primire la C. C. al P. C. R
Miercuri după-amiază, tova

rășul Gheorghe Pană, membru 
a1, Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai P.C.U.S., 
condusă 
membru 
P.C.U.S., 
miletului 
P.C.U.S., 
al P.C.R., face o vizită pentru

de F. I. Loscenkov, 
supleant șl C.C. al 

prim-secretar al Co- 
regional Iaroslavl al 

care, la invitația C.C.

schimb 
noastră. 
Ion 
P.C.R., 
P.C.R.

A fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Perspective în 
transporturile 
maritime

Se apreciază că. în perspec- 
tivs ânului 1J7». pe piața mon
dială. cererea pentru petrol, 
minereu de fier și cărbune 
(produse ce se situează pe pri- 
mele locuri in volumul total al 
trru» porturi lor maritimei va fi 
deosebi: de susținută la fel ca 
și cea pentru bauxită. Volumul 
transporturilor de cereale se va 
menține, in schimb. Ia nivelul 
anilor 197v—72. Coataioerizarea 

a continua să facă mari pro
grese. volumul mărfurilor 
transoorta^ prin, acest sistem, 
.rented sa crească de C ari tn 
1*75 față de IJ7C- în ansamblu.

Pe teme de 
Cruce Rosie

La București au început 
miercuri dimineața convorbiri 
intre Joan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
și Josef Simon, ministru federal 
al siderurgiei și construcțiilor de 
mașini din R.S. Cehoslovacă.

La Uzina constructoare de 
mașini din Reșița a avut loc, 
miercuri după-amiază, o adu
nare consacrată celei de-a 23-a 
aniversări a intemeierij Repu
blicii Democrate Germane.

Au lupt parte reprezentanți ei 
organelor locale de partid și de 
stat, numeroși oameni ai mun
cii din această mare uzină re- 
șițeană.

Au fost de față dr. Hans Voss. 
ambasadorul Reoublieii Demo
crate Germane la Bueurești. și 
membri ai ambasadei.

în cadrul adunării au luat 
cuvintul tov. Ion Ozacu. secre
tarul Comitetului de partid al 
uzinei și dr. Hans Voss. amba
sadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

In cadrul planului de schim
buri culturale dintre Republica 
Socialistă România si Reoubli- 
ca Arabă Egipt, la sala Dalles 
din București s-a de-: - s. 
miercuri la amiază, o expoz ve 
cu lucrări ale pictoriței Gaxbta 
Sțrry.

Au fost de față Osman Assal. 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, și me-ner: 
ai ambasadei.

Cu prilejul celei de a 29-a a- 
niversări a Zilei armatei popu
lare polone, generalul de arma
tă Ion Ioniță. ministrul forțelor 
armate al- Republicii Socialis
te România, a trimis generalu
lui Broni Wojciech Jaruzelski, 
ministrul aoărării rațitr.au* a 
R.P. Polone, o telegramă ia 
care adresează militarilor polo
nezi calde felicitări și > urea
ză noi și importante surtese la 
activitatea de întărire a rapa
cității de apărare a patrie: iar.

Miercuri, 
o delegație 
condusă de 
secretar general adjunct in Mi
nisterul Relațiilor Exte—e pen
tru a participa la tacrir ’.e ct’.r 
de a n-a sesiuni a Cose ; » 
mixte roma-'v-brari.e’* rare 
se v’or desfășura ia B-jr_r'șc; 
in zilele de 12 p îl ecixxr-e.

Sub auspiciile Acadesăei Re
publicii Socialiste R:.xA- t 
miercuri dj -it f i -i a ».at 
loc In Capi iria • wî - U *e»t- 
vi tunuri Mi aauvientr* • M 
de ani de ia întusscar-i Asaoa- 
țtm generale a
Roenin ia

--Xurt Ha

ST».
ara

Acțiunea „Scinteii tineretului

O inițiativă valoroasă DISCUTIND

O întreagă gamă de preocu
pări — ținind de activitatea soe- 
Cîflcâ ~ ............... -
șie a 
unei 
presă 
ziariștilor din Capitală. Docto
rul loan Sandu, secretar gene
rai In Consiliul național al So
cietății. a expus principalele o- 
biectrve actuale ale activității 
ce Cruce Rosie. Discu(iiie pur
tate. sc îmbul de vederi care a 
-rmat. s-au axat in jurul pro

ne pregătire teoretică 
ta a grupe'or sanitare, 

si exti-derea postu
lare. inițierea cetățe- 
aoțin-.i de igienă ți 

nm-a utc* organizarea și des- 
f»s—*»-•* . .rs.riior pentru pre- 
gacirej sumrHor CJt.. ca si 
zr. ' <e alte asoecte legate de 
ocopann-ca sanitară de masă. 
Pe a see da de tacru a întrunirii 
a —a.- ftesrat. de asemenea, om- 

delatorilor onorifici de 
tSegT V T-—n-. ne.— ; e practice 

rățn d- creștere per- 
x ,vărului acestora, 

acoortanța vitală re- 
a oaeă asemenea ac- 
■aam patriotic. Con

de oresă de ieri 
asa dona cum ne 

■re Gheorghe. d n 
i de proeaga-vdi 
C R. —. In cadrul ur.or 
■ variate manifestări 
•afecte aprooiatul Con- 

■rftrtc*; d» Cruce Rosie, 
t aă aM loc la inee- 

netemhrie a_e. Vom 
eoetinuarc. asnecte 

ne ce vor ut

DACTILOSCOPIE
Tetma-

Tenisul — sport pentru tat> ? 
Da. deoarece acest sport pre
zintă citeva criterii — caracte
ristice care-1 recomandă d..i 
plin ca un excelent mijloc a 
educației fizice de masă.

In primul rind. criteriu! de 
vlrstă. este favorabil tenisului, 
această disciplină puțind ! 
practicată de toate categorice 
de cetățeni, din copilărie și plnă 
la virste foarte înaintate.

în al doilea rind. tenisul este 
accesibil in egaiâ măsură băr
baților și femeilor.

în al treilea rind. tenisul co
respunde cerințelor soc i; 
moderne din punct de vece-e 
al obiectivelor actuale = e at - 
vității de educație fizică sâ 
sport. într-adevăr. tenisul pre
zintă o atracție din ce in ce 
mai mare nentru masele ti
neri. adulti și virst- ci
ce constituie un mijloc pUcot 
de destindere fizică ș. r- tt : 
cuprinde elementul de țoc de 
satisfacție imediată in urma 
reușitei unei lovituri. Or. des
tinderea fizică si osihieă în
seamnă compensarea încordă
rii nervoase, intelectuale tot 
mai prezentă in activitatea 
productivă a societății de azi. 
înseamnă, astfel, un important 
element de echilibrare fiziolo
gică și spirituală.

Federația
TEREN NOU

Acțiunea propusă de „Scin
teia tineretului" în acest- „mo
ment al tenisului", cum îl nu
mește, ește extrem de bineve
nite. Campania tenisului se va 
bucura, sînt sigur, de un real 
succes. Tenisul, cum lesne poa
te observa oricine, are o mare 
aderență la tineri, ii captivea
ză, ii pasionează. Acțiunea e 
gîndită bine, ea vizează toate 
aspectele. Pe Prim plan se si
tuează dezvoltarea rețelei de 
terenuri pe care tinerii, ei în
șiși,1 și le pot amenaja prin ac
țiuni patriotice, cum au înfăp
tuit și pînă acum, atîtea lu
cruri frumoase, chiar și în do
meniul sportului. Am mare în
credere că organizațiile U.T.C. 
vor da prin construirea de te
renuri. cel mai mare imbold 
practicării tenisului la scară de 
masă. Organele sportive au da
toria să asigure asistență și în
drumare tehnică în acest sens.

Propunerea pe care o 
ziarul „Scinteia tineretului" 
treprinderilor oroducătoare de 
echipamente și materiale spor
tive. ca acestea să sporească 
producția, s-o diversifice si să 
asigure materiale și echipa-

jj*-?

oasa a K - 
Teacsui rai

3 eiesăeexe

is- -A

. - i *

DESPRE

SANSE

mente de tenis în cantitățile su
ficiente și la prețuri accesibile 
tinerilor, este și ea de p impor
tanță covîrșitoare. De departe 
acestea sint insuficiente la ora 
de față. Tinerii caută rachete, 
mingi si magazinele de specia
litate nu pot răspunde cereri
lor. întreprinderea din Reghin ’ 
își planificase, anul acesta doar 
6 000 de rachete Pipă în acest 
moment a produs deja 10 000. 
Ta anul, văzîpd avalanșa de ce
reri, și-a pronuș să producă 
30 Q00. Dar aceste cifre ne par 
insuficiente, dacă le raportăm 
la numărul tinerilor amatori să 
învețe și să practice tenisul.

Cursul practic de tenis, șus; 
ținut în 
„Scinteia
Tiriac > .. . . .
care se resimte. Sîrit convins 
că nici un amator de tenis nu 
va scăpa nici o lecție. Țiriac 
are toate calitățile de tehnician, 
practician, teoretician și peda
gog să facă o asemenea treabă

la cel mai înalt 
vor învăța tenis 
și acesta e un mare pas înainte.

Federația de tenis este de a- 
cord ca, împreună cu „Scinteia 
tineretului" și cu sprijinul ma
terial și moral al altor factori, 
să organizeze un campionat de 
tineret cu fază finală pe țară. 
Prima ediție a acestei competi
ții destinate jucătorilor de te
nis fără o clasificare sportivă 
superioară ar putea începe — 
etapele preliminare — în pri
măvară. Asupra modalităților 
de desfășurare. întocmirea re
gulamentului, stabilirea etape
lor, celelalte măsuri organiza
torice și tehnice vom mai reve
ni și ele vor 
te la rubrica 
lui „Scîntpia

Cu ce vine 
ccstei acțiuni generoase Fede
rația de specialitate ? Am ho- 
tărît să oferim pentru fiecare 
teren de tenis nou construit de 
organizațiile UT C. prin contri
buția patriotică a tinerilor, 
sprijinul celorlalți factori 
caii, UITE 4 RACHETE 
CITE 100 DE MINGI DE 
NlS. Asta deocamdată...

cu 
lo-

r*«e «earâa
■ ■ ca*ta E adevărat că
cri daL Tiriac • Nâuaw. a-aa 
prea jurat ia ahiau vreaat iaa- 
greună. Dar ei iaâatdeaaaa s-aa 
reaeamedai faarte repede. O fi- 
aală a -Capei Davis*, cere a 
târliră speriată de laplă. ebirr- 
tive foarte exacte, precise, ia 
funrție de rapacitatea forțelor. 
Te agili, ram se spoae. de ceea 
rr-ți eoaviae ș4-U reușește mai 
bine. Iaclasiv. de re decid câr
tii. Sint roavins. oameaii noștri 
t-aa gindit. ca luciditate, la toa
te aspectele. Dacă Țiriac. ia 
plenitudinea forțelor, câștigă un 
punct ia prima zi—

— I-ați urmărit, desigur, 
tenismenii american: antrenin- 
du-se. Ce aii observat, in mod 
deosebit, la ei I

— Căpitanul-antreaor Ral
ston. nu a comunicat iacă echi
pa. Eu rred că al doilea om va 
fi Solomon, care, după cum am 
văzut, se acomodează mai bine 
pe zgură, e un jucător foarte 
rapid. Baza jocului său e din 
fundul terenului, vine rar la fi
leu, dar dă lovituri puternice. 
Va fi. indiscutabil, un jucător 
incomod. Să nu uităm că el a

câștigat coalra spaaiolului Gis
bert. omul ar. 1 al spaniolilor. 
De ce cred eu că ta juca Solo- 
nea 7 Im văzul că are un pro
gram deosebit de antrenament : 
tace antrenamente specifice, cu 
lovituri semi-lobate, adică un 
joc împotriva adversarului 
său— Tiriac. Pe cind Gorman 
tace antrenamente nespecifice, 
doar așa pentru el, nu se pre
gătește 
Sistase

— Ce 
lat»

— Cred intr-un 3—2 
noi. Părerea mea este 
blul va decide. Tragerea 
poate să ne favorizeze și atunci 
vid. un 4—1. Forma lui Tiriac 
a crescut foarte mult, se mișcă 
bine, și loviturile lui au prins 
a forță și o precizie destul de 
bune. In ce-l privește pe llie, 
la ei nu se pune problema a- 
tingerii formei maxime, a jucat 
atila in ultima perioadă, ci dc 
o simplă acomodare pe terenul 
de zgură și de menținerea for
mei ce o deține. Spre norocul 
nostru, el se acomodează foarte 
repede, trecind de la o supra
față de joc. la alta. Am 
rit pregătirile zi de zi. și 
spun că s-a făcut totul 
doi jucători ai noștri, șă 
ora respectivă, in cea mai bună 
formă, in plenitudinea forțelor. 
Ei știu, ca și noj, că este o oca
zie unică de a obține, o mare 
victorie, de a ciștiga cel mai 
prestigios trofeu mondial al jo
cului de tenis. Le-o dorim din 
inimă !

Bin: de cheltuială de
unde aveai 7

— Mai Îmi dădea cite un a- 
mie. mai—

— —furai din casele oame
nilor cite ceva.

Intr-adevăr așa se petreceau 
lucrurile. In numai citeva luni. 
M. C. a jefuit pur și simplu 
cițiva zeci de cetățeni. Deschi
dea cu grijă uși ferecate, 
cupa bucăți de geam cu 
mântui... apoi o ștergea 
mai discret cu putință.

Specialiștii criminaliști, 
baza unor amănunțite exami
nări dactiloscopice, l-au de. 
pistat — cum era și firesc — 
plnă la urmi pe infractor. 
Poate că intervalul de medita
ție ce ii este „oferit- acum, îl 
va trezi la realitate.

LA BUCUREȘTI 
DUPĂ MIRE
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D3UM IN PENUMBRA : rulea
ză (a Favorit toreie »,15; 11,30; 

13 45, 16; 18,15; 2U,:-0), Modern (o- 
re e 9. 11.15; 13.30 lb; 18.15; 20,30),

OPIUL ȘI BlTA : rulează la 
C;. ua. (orele 10; 12,30. 15; 17.30; 
»)-

DRUM TN FURTUNA : rulează 
la Capitol (orele 12; 14; 16,15;
18>j; 20.45).

DAURIA . rulează la Lumina 
(o-e e 1.36: 12; 15,45; 19.30).

CINE CÎNTA NU ARE GlN- 
DURI RELE rulează la Buzești 
(«rele 15.30; 18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES: 
rulează la Sala Palatului (orele 
17.15: *0.15), Patria (orele 10; 12,45; 
15.30: 13.15: 21). Luceafărul (orele
• 11.15; 13.30; 16: 18.30: 21).

alearga repede, alearga 
LIBER : rulează la Festival (orele 
S; 11.15; 13.30; 16, 18.30: 21).

SFTNTA TEREZA SI DIAVOLII î 
r->ază Ia Dacia (orele 9; 11.15; 
13.39; 16; 18.15: 20.30) Lira (orele 
15.’n 18. 20.15)

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
a Scala (orele 8.45 11 : 13.30: 16;

1136: 21). Bucu-eri (orele 8.30; 
11: 13.39: 16; 18.30: 21).

UN ADEV5R PF. JUMĂTATE: 
r. •azâ la Feren:ari (orele 15.30; 
17.45. 2t).

3AMBT : rulează la Do'na (orele
• 15: 11.15: 13- 15: 16,45: 18,45;

Mionta (orele 9; 11,15: 13.30; 
15.45: 18: 20.30).

I S CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚI?* rulează Ia Feroviar (o-ele 
»: 11,15; 13.30; 15.45: 18.15: 20/0).

gentt.emenit norocului ;
rulează la Unirea (orele 15; 18: 20).

MARY POPPINS rv'ează 'a 
Noi (orele 9—18 în ccn- 

t nja-e) . la ore 20.45 - program 
documentare.

FATA CAPE VINDE FLORI t 
n:.e- ă ia Aurora (orele 9.30; 
12. 15.45: 17,45; 26.15).

MESAGERUL : rulează 'a Gri
la (orele •: 11.15: 13.20; 16: 13.15: 

șarm.
AGENTUL NR. 1 : rulează la 

Giuleati (erele 15,20: 18: 20.30).
AVFNTURILF UNFf PRINȚESE 

GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Exeelnor 
(ore’e 9: 11.30: 13,45: 16;. 18.30;
20 45) Melodia (orele 9; 11.15;
12.20: 16: 18.’0: ?6.45). Glrvi* 'orele 
8.45; 11: 13.30; 16: 18.39; 20.48»).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI STPOS : -ulează la Pacea 
(orele 15.45; 18: 20).

CĂLĂREȚII : ru’eaxă la BucegJ 
(ore’e 15.45; 18; 20.15).

BINECUVÎNTAT1 ANIMALELE 
S: COPIII • rulează la Drumul SĂ* 
r.; (orele 15.30: 17.45; 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZT : rulea
ză a Crîngași (orele 15.30: 18:
20.15).

TOBA ! TORA ! TORA ! : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 19), 
FJoreasca (orele 15.30; 19).

CORNUL DE CAPRA : rulează 
!a Viitorul (orele 15,45: 18: 20.15).

MANTA GRANDORII • rulează 
’a vo.aa (orele 9: 11.15: 13.30:
’’.4S. 1S.15; 20.30). Tomis (orele fl; 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.1S). Flamu
ra (orele »: 11.15: 13.30: 16: 18.15; 
29.30).

SORGUL ROȘU : rulea-ă la 
Munca (orele 15.30: 18: 20.15).

FERMA DIN ARIZONA rulea
ză la Moșilor (orele 15,30: 19).

OSCEOLA : ruletă la Rahova 
(orele 15.30: 18: 20 30).

DOAMNA SI VAGABONDUL î 
Popular (orele 14: 16; 

13: 20).
DACA F Mă RTL F BELGIA î 

r. lează ’a Co«?mo<t (ore’e 1'30: 18: 
»’5). Vitan (orei* 15 30: 18).

ORIZONT ABRUPT rulează la 
Vj»an (ora 20 ’5i.

NEVĂZUT. NECUNOSCUT ru- 
* ’.a Flacăra (orele 15.30: 18;

3» 13).
~~ "ZERUL : rulează la Arta (o- 

'• e 15.30; 13: 20.30).
•4 W DE LEGHE SUB MARI J 

' •? i a Progresul (orele 15,30; 
U. 30.15».

PROCESUL UNEI STELE : ru_ 
lanft ta Laromet (orele 15.30; 
HJi; nuW-

de- 
dia- 

cic

pe

să-i confrunte pe 
sau Tiriac.
spuneți despre

CINE NU VREA SA
ȘTIE... SUPORTĂ

rezul-

pentru 
că du- 
la sorți

V. CABULEA

Lotul reprezentativ de fotbal al țării noastre a susținut asea
ră, pe stadionul ..23 August" din Capitală, un joc de verificare 
in compania formației Akadențik Sofia. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 5—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor români, prin 
golurile marcate de Dembrovschi (2), Dohrin (2), și Radu 
Nunvveiller.

Selecționata română a jucat în următoarea alcătuire : Ada- 
mache, Sătmăreanu. Dobrău, Antonescu, Deleanu, Anca, R. Nun- 
tveiller, Dembrovschi (Hajnal), Dobrin, Rosznai, Lucescu.

Zilele trecute, pe la amiază, 
un bolid parcurgea șoseaua 
București — Urziceni. Din 
pricina vitezei, abia dacă in
scripția de pe portiera putea 
fi descifrată ; Autobaza 4 „Mi
litari", telefon 47 33 82.

tt... 80 de kilometri pe oră, 
ti; autocamionul 32—B—7873 
depășește un alt autocamion, 
apoi o Dacie : se angajează 
intr-o nouă depășire ,,de ra
liu", dar, de data aceasta se 
răstoarnă, se dă de vreo trei 
ori peste cap — asemenea 
broscoiului fermecat din

— Venisem U București 
gindul *1 mă căsătoresc, 
mărturisește Elena Lislță, 
al cănii buletin 
citim, printre altele : 
in comuna “ 
Gorj), acum 
zile.

— Părinții știau că ai por
nit tocmai lu Capitală 
cauți mire 7

— Am fugit de acasă...
— Și școala 7
— Nu mai merg la școală de 

vreun an de zile.
Situația tn caie a ajuns E. L. 

este, evident, penibilă, nefi
rească. In loc să se afle pe 
una din băncile școlii din Hu- 
rezani, sau la lucru. In vreo 
Întreprindere, tinăra este cer
cetată In stare de reținere la 
circa 1 miliție, pentru prosti
tuție.

— Părinții mei și vreo ctțiva 
profesori din comună 
atras, e drept, atenția 
teva ori, dar pină la 
m-au lăsat in pace.

Cu alte cuvinte s-au 
să-și facă datoria de 
tori, li s-o fi (ăcut I 
să mai depună eforturi pentru 
a o împiedica pe fiica sau pe 
eleva lor să apuce un drum 
greșit. Comodă și, in același 
timp, intolerabilă atitudine pe 
care au măcar acum obligația 
morală să o infirme.

cu 
ne 

„ - Pe de identitate 
născută 

Hurezani (jud. 
ÎS ani și citeva

mi-au 
de cî- 
urmă

i plictisit 
educa- 

lehamite

Mesageri ai artei românești, membrii ansamblului „Rapsodia 
.Sălajului" s-au intors recent de la Festivalul folcloric inter
national din Olanda, care a avut loc în orașul Hoorn. Miile de 
spectatori au răsplătit cu aplauze datina ardelenească „Cunu
na", obicei ce se practică și azi la terminarea secerișului. Pre
sa a elogiat frumusețea dansurilor, execuția plină de grafie, 
talentul dirijorului ansamblului George Mitin Vărieșescu.

pfc stă sacul (orele 10: 12; 
14 L4 • <5) : CEI 7 MAGNIFICI 
(•ro MJR rulează la Cinemateca 
^Uafoa’.
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Teatrul de Operetă : SPUNE. 
INIMOARA SPUNE — ora 13.30: 
Teatrul Național ^L L- Carat ale* 
(Sala Comedia) ; CUT I-E FRICA 
de Virginia uoolf ♦ - u.a 
20: (Sala StucLo» PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 23; Teatrul .C. I. 
Nottara- (Saia Mash-rj) : STANA 
— ora 19.20; Ter.-'^: ..Lueia
Sturdza Bulandrf (Ser - Mățu- 
reanu) UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20: Sa.a S j_ 
dio) : SPECTACOL DE POEZIE* 
ȘI MUZICA — ora 20; Teatru] de- 
Comedie : PREȘUL — ora 2».- 
Teatrul „Ion Vasilescu" : SICI
LIANA — ora 19.30: Teatrul C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : REVISTA- 
ARE CUVINUL — ora 11.30.
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PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
România in lume. 9,35 Prietenii 
lui Așchiuță. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10.30 De la Alfa la Omega 
— enciclopedia pentru elevi. 11,05 
Concert de muzică ușoară. 11.45 
Tragerea la sorți a onlinei me
ciurilor din finala Cupei Davis la 
tenis de cîmp. Tranșmișiune di
rectă din Sala de Marmură a Ca
sei Centrale a Armatei. 12,20 Tele
jurnal. 16.00 Teleșcoală. Geografia 
României. Economie politică. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiune in limba ma
ghiară 18,30. La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18.50 Te- 
leconferința de presă. 19,20 1001
de seri. 19.30 Telejurnal. în cinstea 
aniverșării Republicii — cronica 
marii întreceri 20,10 Comentariu 
la 40 de steme — Județul Bihor. 
2Q.30 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră. 21,20 Tinerii 
despre ei înșiși. 21.55 Dublu prim- 
plan : Ion Țiriac — llie Năstase. 
22.30 ,24 de ore“. 23.00 Campiona
tul european de baschet feminin : 
România — Italia (repriza a Il-a). 
Transmisiune de la Burgas.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic al or
chestrei Radiotele viziunii. Dirijor 
Emanuel Elenescu. în pauza : A- 
genda. 22.10 Cărți și idei. 22.35 
Film serial pentru tineret : „Ci
vilul0.



de peste hotare

ITALIA. - Imagine surprinsa în cursul
nâtâțirea

unei demonstrații a studenților din Roma pentru imbu- 
condițiilor de invățămint.

Regele Baudouin a vizitat

evenimente prezentate

de comentatorii noștri

expozițiile de artă românească
REGELE Baudouin al Bel

giei a vizitat „Studioul 44“ din 
Bruxelles! unde sînt prezenta
te trei expoziții de artă româ
nească în cadrul „Zilelor cul
turii românești", desfășurate

întrevedere intre
Comeliu Mănescu

inter coreean
între 19 septembrie 
tombrie.

După expoziția 5e 
dievala — căreia i* 
o atenție deosebită, 
înalta sa apreciere 1 
perele exi 
gian a vizi 

tempo rană.

su»e. a
XD r .t .:

:â a A.C.T.C. 
at de acord 
re a copre- 
ai de coor- 
tul și Sudul 

astăzi, joi. 
partea sud-

Baud 
lexar 
rul Românie

3 A-

YVXtl.

COLABORASE

■ aceasta se uascrie 
dialogului ■■terco- 
calea dewhisă pr. ■

dezideratul unificării pașnice, 
independente.

Nu se poate trece cu vederea 
faptul — semnalat de un edito
rial din NODON SINMUN — 
că autoritățile de Ia Seul își în
calcă, pe o serie de planuri, 
angajamentele asumate, luind 
„măsuri anticomuniste”, sporind 
declarațiile cu caracter calom
nios împotriva R.P.D. Coreene, 
organizînd manevre cu partici
parea trupelor de ocupație a- 
mericane. Asemenea poziții, 
fără îndoială, nu favorizează 
dialogul intercoreean.

„S-ar putea — scria ziarul 
NODON SINMUN, organ al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea. într-un editorial publi
cat zilele trecute — să mai a- 
pară dispute și în viitor dato
rită neîncrederii și neînțelege
rii dintre Nord și Sud, rezultat 
al divizării națiunii, care du
rează de peste un sfert de se
col. Dar disputele trebuie so
luționate de așa natură incit 
să se ajungă la crearea unei 
atmosfere de încredere și înțe
legere, avindu-se în vedere 
permanent obiectivul reunifică- 
rii“.

Opinia publică din țara noas
tră, ca și din întreaga lume, își 
exprimă convingerea că dialo
gul dintre Nordul și Sudul Co
reei va cunoaște o desfășurare 
fructuoasă și o dezvoltare tot 
mai amplă în vederea soluțio
nării de către poporul coreean 
a propriilor 
formitate cu 
damentale.

legere între nordul și sudul 
Coreei, pentru crearea premi
selor necesare accelerării pro
cesului de reunificare. Referin- 
du-se la organizarea Comitetu
lui de coordonare nord-sud (ai 
cărui copreședinți se întrunesc 
astăzi) — comitet creat la ini
țiativa R.P.D. Coreene — Kim 
ir Sen, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Co
reene, arăta într-un recent in
terviu acordat publicației ja
poneze MAINICHI că „acest 
organism are menirea de a în
lesni contacte multilaterale și 
negocieri pe scară largă pentru 
& promova înțelegerea și a rea
liza reunificarea". Cu același 
prilej, conducătorul guvernului 
R.P.D.
pentru _____ ________
negocierilor politice între nor
dul și sudul Coreei, sugerînd 
că aceste negocieri ar putea fi 
organizate în cadrul unei con
ferințe comune a partidelor 
politice și organizațiilor publi
ce din nord și sud sau a unei 
conferințe comune a deputați- 
lor parlamentelor din nord si 
sud.

Desigur, nimeni nu poate ig
nora dificultățile acumulate, 
dimensiunile și complexitatea 
problemelor create în cei 27 d> 
ani de divizare a Coreei, ani 
in care n-au existat nici un fel 
de relații intre cele două părți 
ale țării. Dar Declarația comu
nă din iulie și însăși întruni
rea de azi. de la Panmunjon, 
reflectă voința poporului co
reean de a-și rezolva singur 
problemele interne și a realiza

Coreene se pronunța 
începerea imediată a

INTRE CUBA SIMinisterul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Roma
nia, Corneliu Mănescu, șeful de
legației țârii noastre la cea 
de-a 27-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Nați
unilor Unite, a avut o întreve
dere cu secretarul de stat al 
Statelor Unite ..William Roger-.

Cu acest prilej, s-a procedat 
la o trecere in revistă a rela
țiilor româno-americane, expri 
mindu-se satisfacția pentru e 
voiuția lor, precum și deci, 
de a se continua eforturile 
această direcție. De asetner.i 
au fost abordate unele proble 
me internaționale de interes 
comun, in special aspecte ale 
cooperării și securității in Eu
ropa.

ȚARI SOCIALISTE
perne-

Chineză șiR. P

R.F.G au stabilitsediul delegației generale
relații diplomatice

care

LA KHARTUM
au relații

a fost ucisă, împreună cu 
cetățeni vietnamezi, sala- 

ă'i delegației generale fran- 
Insărcinatul cu afaceri ad-

americane 
ambasadei

interim 
se afla 
generale franceze 
bombardamentului, a fost, 
asemenea, rănit.

China Nouă in-
al R.P. Albania,
în clădirea delegației 

în timpul 
de

a Franței la Hanoi

Aviația americană a distrus

GardenBallroom
numărul

Tintftlul lumi

din 
dimi-

în problemele legate 
maritimă, comerțdl pe 
credit, lend-lease (im- 

și acordul 
într-o ex-

Miercuri dimineață, un puter
nic atac prin surprindere; al a- 
viației americane * a distrus se
diul delegației generale a Fran- 

. ței la Hanoi și a avariat grav 
alte clădiri din apropiere. Bom
be de mare calibru au provocat 
pierderi de vieți omenești, al 
căror bilanț exact nu este cu
noscut încă. Pînă seară tîrziu, 
echipe speciale au continuat să 
scoată de sub dărîmături per
soanele surprinse de bombarda
ment în clădirile avariate.

Pierre Susini, delegat gene
ra! al guvernului francez pe 
lingă guvernul R.D. Vietnam,, a 

' fost grav rănit și transportat 
la spital, unde, cu toate îngri
jirile pe care i le-au acordat 
medicii vietna.mezi, starea lui 
nu s-a ameliorat. O altă per
soană din cadrul misiunii fran
ceze 
cinci 
riați 
ceze.

Guvernul japonez 
ar dori 

sâ stabilească contacte 
cu R. P. D. Coreeană
Luind cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă care a avut 
loc miercuri la Tokio, premierul 
Kakuei Tanaka a declarat că 
gțivernul său ar dori să stabi
lească contacte cu Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
transmite agenția TASS. Refe- 
rindu-se la recenta sa vizită la 
Pekin, el a subliniat că resta
bilirea relațiilor diplomatice 
japono-chineze a constituit una 
din problemele principale care 
au stat în fața guvernului.

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută la Asociația națională de 
presă din Washington, minis
trul comerțului din S.U.A., Pe
ter Peterson, a subliniat că sînt 
„perspective reale" pentru în
cheierea unui acord comercial 
între Statele Unite ale Ameri- 
cii și Uniunea Sovietică, pînă 
Ia sfîrșitu] acestui an — tran
smite agenția TASS. Vorbito
rul a menționat că în cursul 
acestei săptămini convorbirile 
dintre delegația sovietică și re
prezentanții guvernului ameri
can vor marca un „important

probleme, în eon- 
interesele sale fun-

• Guvernul algerian a protestat 
împotriva bombardamentului ame
rican care a avariat miercuri clă
direa Ambasadei algeriene din 
Hanoi — anunță agenția Associa
ted Press. Acest protest i-a fost 
înmînat la Ministerul algerian al 
Afacerilor Externe lui William 
Eagleton ir., conducător al secției 
ce reprezintă interesele 
în Algeria, în cadrul 
elvețiene.

Algeria și S.U.A. nu 
diplomatice din anul 1967.

• Avioanele americane au ata
cat, ”3e asemenea, alte raioane ale 
Hanoiului și periferiile acestuia. 
Au fost lovite de bombe clădiri 
de pe ambele maluri ale Fluviului 
Roșu. In cursul acestor bombarda
mente și-au pierdut viața și au 
fost răniți, mai mulți civili.

progres" 
de flota 
bază de 
prumut-închiriere)- 
comercial. „Sperăm ___ _
tindere considerabilă a comer
țului cu Uniunea Sovietică în 
următorul deceniu", a afirmat 
Peter Peterson.

• MIERCURI, la Kremlin au 
continuat convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri. și șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr.

Situația actuală pe ogoarele din Voivodina — principala zonă ce
realieră a Iugoslaviei — este apreciată drept critică, informează 
agenția Taniug, din cauza ploilor abundente care cad încontinuu.

Deși nu ese cunoscută amploarea pierderilor provocate de ploi — 
menționează agenția iugoslavă — se apreciază că vor fi cele mai 
mari din perioadă de după război și că această situație va avea 
efecte nefavorabile nu numai asupra economiei Provinciei Autono
me Voivodina, ci a Întregii țări.

„Robinsonii" de pe Ata
Iahtul australian

„Just David" naviga 
liniștit săptămina
trecută în apele Pa
cificului de sud, cind 
la orizont s-a văzut 
o dîră neobișnuită 
de fum. Intrigat, că
pitanul iahtului a 
schimbat direcția. 
Nu mică a fost sur
priza echipajului a- 
tunci cînd, ajungind 
în apropierea insu
lei Ata, din arhipe
lagul 
risită 
cuitâ, 
țărm
persoane făcînd sem
ne disperate. Erau 
șase tineri pescari, 
considerați de peste 
doi ani ca morți și 
care au trăit toată 
această perioadă in 

unor robin- 
secolului

Tonga, catego- 
ca fiind nelo- 
a văzut pe 

mai multe

postura 
soni ai 
nostru.

Odiseea 
tineri a 
iulie 1970 
părăsit insula pe 
care locuiau plecînd 
cu o barcă la pescuit. 
Surprinși de o 
ternică furtună 
au fost aruncați 
valuri pe

celor șase 
început în 
cînd ei au 

insula

pu- 
ei 
de 

țărmul

AGENȚIA
formează că ministrul de ex
terne al Chinei, Ci Pîn-fei, și 
omologul său vest-german, 
Walter Scheel, au semnat, la 
11 octombrie, la Pekin, urmă
torul comunicat : Guvernul

. R.P. Chineze și guvernul R.F.G.
au hotârît. la 11 octombrie 
1972, să stabilească relații di
plomatice și sâ facă, într-un 
timp scurt, schimb de amba
sadori.

■Henry Kissinger. consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale^ și reprezentanții gu
vernului R. D. Vietnam au ho- 
tărît, la încheierea celei de-a 
treia zile a convorbirilor con
fidențiale de Ia Paris, să con
tinue aceste convorbiri încă o 
zi, a declarat purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, reluat 
de agențiile TASS și France 
Presse.

• LA UNIVERSITATEA Ca
tolică din Valparaiso s-a des
chis o expoziție de fotografii 
înfățișind creațiile marelui 
sculptor român, Constantin 
Brâncuși.

La inaugurarea expoziției au 
participat profesori universi
tari, oameni de cultură si artă, 
numeroși studenți. Rectorul 
Universității, Râul Auard. si 
vicerectorul Juan Orellana au 
vorbit celor prezenți despre 
dialogul cultural-artistic dintre 
România și Chile, a cărui des
fășurare este facilitată de ori
ginea comună, latină, de afini
tățile lings istice si culturale.

Cu ocazia deschiderii expozi
ției au fost prezentate filmai 
artistic romanesc „Haiducii" si 
documentarul „De Ia străbuni 
la strănepoți".

• LA BONN 
marți, convorbiri 
Babr, secretar de___ ___ ___
celaria Federală a R-F. a Ger
maniei, și Michael Kohl, secre
tar de .stat pe lingă Consiliu] 
de Miniștri al R.D. Germane.

au avut loc. 
între Egcm 

stat la Can-

„Cosmos-524"
• MIERCURI. în Uniunea 

Sovietică, a fost lansat sateli
tul artificial „Cosmos-524". Pe
rioada inițială de rotație a sa
telitului in jurul Pămintului 
este de 92,3 minute. El a fost 
plasat pe o orbită avînd la a- 
pogeu 537 kilometri, iar la pe- 
rigeu — 277 kilometri. înclina
rea orbitei față de Ecuator este 
de 71 de grade.

Aparatura științifică de la 
bordul sputnikului funcționează 
normal, transmite agenția 
TASS.

EM. RUCAR

DELEGAȚIA M.A.N 
A SOSIT

La 10 octombrie, a 
Khartum delegația 1 
nări Naționale a Rei 
cialiste România. c< 
tovarășul Ștefan Voitec 
dintele Marii Adunăr: 
nale, care va part 
chiderea lucrărilor 
Poporului din Repi 
cratică Sudan.

• CURTE X Șt PR* MA a 
S.U.A. a hotărit, în ama’- 
mitate. că aici unui seta- 
bru al corpulai diăarlic aa 
i se poate interzice accesai 
la cursurile universitare din 
S.U.A. pentru simplul motiv 
al apartenenței acestuia la 
Partidul Comunist. Cei nouă 
judecători ai instanței supre
me de justiție din S-UJL. au 
dat astfel militantei .Angela 
Davis posibilitatea
grârii sa ie in rindurile cor
pului didactic al Universi
tății California. Curtea Su
premă a confirmat, in acest 
feL hotăririle diverselor tri
bunale din statul Califor
nia care considerau ca ne
constituțional regulamentul 
universității din Los An
geles ce interzice funcțio
narea profesorilor universi
tari membri ai partidului 
comunist.

inter Garden Ballroom 
Blackpool a primit ieri ___
□eață 3 Mg de delegați la lucră
rile celei de a 90-a Conferințe 
anuale a Partidului conservator 
din Marea Britanie. Conferința 
coincide cu împlinirea a doi ani 
de guvernare, cu scurgerea a 
jumătate din mandatul parla
mentar al actualului partid la 
putere — prilej pentru întoc
mirea unui bilanț de activitate 
și de trasare a liniilor princi
pale ale politicii sale pînă la 
viitoarele alegeri generale. Se 
poate aprecia după 
mare de proiecte de rezoluție

depuse la secretariatul conferin
ței că participanții își vor con
centra atenția in timpul celor 
4 zile de dezbateri asupra pro
blemelor economice și a impli
cațiilor lor pe plan social : creș
terea îngrijorătoare a inflației 
și șomajului. Dezbateri aprinse 
vor suscita — apreciază agen
țiile internaționale de presă — 
continuarea crizei în Irlanda de 
nord și aderarea țării la Piața 
comună. Efectul minim al Con
ferinței de la Darlington asupra 
Irlandei de Nord i-a dezamăgit 
pe mulți conservatori. De ase
menea. condițiile negociate pen
tru aderarea țării la Piața co
mună le apar tot mai multor 
membri ai Partidului de guver- 
nămint nesatisfăcătoare. Aceș
tia se fac de fapt ecoul opozi
ției crescînde a populației bri
tanice (un ultim sondaj indica 
51 la sută dintre britanici) față 
de condițiile de aderare a țării 
Ia comunitatea vest-europeană. 
Apreciind în ajunul deschiderii 
conferinței că nu există soluții 
simple la aceste probleme difi
cile, premierul conservator, Ed
ward Heath, încerca să atențio
neze opinia publică britanică a- 
supra posibilităților reale des
tul de limitate de care dispune

pentru soluționarea lor. Decla
rația sa apare ca un răspuns 
sau contraatac la un sondaj de 
opinie întreprins de institutul 
„Louis Harris" ale cărui rezul
tate fuseseră publicate cu o zi 
mai înainte de „Daily Express". 
In esență, sondajul respectiv în
registra o scădere a popularită
ții guvernului conservator în 
rindul electoratului britanic, 
prezentînd pe 65 la sută dintre 
cei interogați ca nemulțumiți, 
că în cei doi ani de guvernare, 
cabinetul nu a găsit mijloacele 
adecvate pentru a da răspuns 
problemelor cu care este con
fruntată .Marea Britanie. In a- 
fara crizei nord-irlandeze și 
condițiilor de aderare ia Piața 
comună, britanicii sînt sensibili 
și nemulțumiți de programul de 
măsuri antiinflaționiste adoptat 
luna trecută de guvernul con
servator. Abordarea acestor pro
bleme, indiferent de tempera
tura care va fi atinsă, nu lasă 
Ioc profilării unor atitudini-sur- 
priză din partea liderilor con
servatori. Vor fi poate scoase în 
relief unele nuanțe, dar se aș
teaptă ca, în general, cursul po
litic actual să fie urmat și de 
acum înainte.

mte-

• CONSILIUL superior al 
Universității din Columbia, 
prezidat de ministrul edu
cației. a hotărit încheierea 
anticipată a primului se
mestru de studii în zece fa
cultăți ale Universității na
ționale in vederea efectuării 
unei reforme in invățămin- 
tul superior.

In cursul ultimelor săptă- 
niini, în incinta universității 
au avut loc numeroase ma

nifestări ale studenților, 
care cereau îmbunătățirea 
sistemului de invățămint, 
precum și reforme de struc
tură.

contacte 
intre condu

și conducătorii 
•te europene 
? ie rea că vii- 
colaborării se 
v, fapt impor- 

ba într-un mo- 
depune mari

DOINA TOPOR

Institutul de cercetări tehnice 
din Tokio dă asigurări că 
trenul experimental din foto
grafie, a cărui viteză poate 
depăși 300 km pe oră, va fi 
introdus in circulație cel mai 
tirziu in anul 1980.

SUBLINIERI

insulei. „Just David" 
era al cincilea vas 
pe care l-au văzut 
la orizont de la nau
fragiu. Celelalte pa
tru n-au observat, 
însă, semnalele lor 
de ajutor. Naufra
giații au explicat că 
eforturile lor de a 
semnaliza nu au a- 
vut succes deoarece 
încercările lor pri
mitive de a aprinde 
un foc mare s-au 
dovedit ineficiente. 
La sfîrsit ei au ho- 
tărit să ardă în 
permanență tufișuri
le existente pe insu
lă, care au și fost 
distruse în mare 
parte.

Cînd marinarii de 
pe iahtul australian 
au debarcat pe țăr
mul insulei Ata ei 
au văzut coliba aco
perită cu liane pe 
care naufragiații au 
construit-o în 
terul stins al
vulcan. Unul din ti
neri își făcuse chiar 
o chitară din lemne 
și nuci de cocos, în 
locul corzilor 
folosite sîrme 
epava bărcii

cra- 
unui

fiind 
de la 

lor.

Pentru acest instru
ment sui-generis ei 
au compus mai multe 
cîntece în care 
scriau
prin care au trecut. 
Naufragiații de pe 
Ata au locuit în pri
mele șapte luni în
tr-o peșteră, hrănin- 
du-se cu păsări de 
mare și carne crudă. 
Intrucît pe insulă nu 
există apă potabilă, 
ei au băut sucul u- 
nor arbori și lapte 
de cocos. Cei șase 
tineri au făcut o în
cercare de a se sal
va, construind o plu
tă dar ea s-a desfă
cut după ce au par
curs numai o milă în 
larg, fiind nevoiți să 
se reîntoarcă. înot, 
pe insulă.

Insula Ata, teatru! 
acestui episod inedit, 
a fost locuită pe 
vremuri de circa 200 
de persoane. Băști
nașii au fost, însă, 
vîriați de neguțăto
rii de sclavi, astfel 
incit cei care s-au 
putut salva s-au mu
tat în anul 1860 în
tr-o altă insulă din 
întinsul arhipelag 
Tonga.

de-
peripețiile

panorame

Interiorul unei uzine cu in
stalații complexe ? Aparența 
înșeală : aveți in față o ima
gine a noii secții automate 
de încărcare a caietelor care 
deservește aeroportul Orly.

• 130.000.000 CEȘTI DE CAFEA 
PE ZI.

Ca țară consumatoare de cafea. 
Republica Federală a Germaniei 
este a doua din lume. 350 de 
fabrici de prăjire au importat în 
1971. 322 880 tone de cafea crudă, 
în valoare de 1 200 milioane de 
mărci. Circa 15 la sută din a- 
ceastă cantitate provine din Bra
zilia. In anii ’60, cota parte a ca
felei crude din Brazilia mai re
prezenta circa 20 la sută. Motivul 
scăderii acestor importuri trebuie 
căutat — după cum declară aso
ciația importatorilor din Hamburg 
— în repetatele urcări de prețuri 
și recolte proaste din ultimii ani. 
în fiecare zi se consumă în Re
publica Federală a Germaniei 130 
de milioane de cești de cafea, cu 
alte cuvinte, fiecare cetățean bea 
în medie 4,969 kilograme de cafea

MOȘTENITORII
— subliniază. îi 
genția Prensa L

Paluri-baricadă

Desen de ȘT. COCIOABA

P. NICOARA

• O EXPOZIȚIE INDUSTRIALA 
AMBULANTA.

pe an. Aceasta este departe de a 
fi recordul mondial dar, in com
parație cu celelalte țări europe
ne, consumul de cafea a crescut, 
începînd din 1954. cu mult peste 
medie. Cifra totală de afaceri a 
celor 350 de fabrici de prâjire a 
atins un volum de patru miliarde 
de mărci,* deci circa 70 de mărci 
pe cap de locuitor al țârii.

De patru ani de zile o mină de moștenitori, cu venituri 
simandicoase fiecare în parte, bat la porțile tribunalelor ame
ricane implorînd dreptate în numele drepturilor... omului. 
Deși moștenirea pe care o revendică reprezintă prin ea însăși 
o remarcabilă atracție (14 milioane de dolari), nefericiții urmași 
nu au invocat nici un moment importanța sumei ca atare, ci 
absurda ei întrebuințare. Căci bătrîna doamnă care și-a dat 
obștescul sfîrșit, pe numele ei Eleanor Ritchey, și-a lăsat toate 
paralele celor pe care i-a iubit mai .mult și mai mult: haitei 
de cîini din parcul domniei sale. Astfel, 150 de cățeluși și 
dulăi, de toate rasele, dimensiunile și temperamentele, s-au 
trezit cu viitorul asigurat și beneficiind de îngrijirea atentă 
și de înaltă specialitate a unui corp.de veterinari al căror sa
lariu însumează, pe-ntregul colectiv, 12 mii de dolari săptă- 
minai.

Secondați de trei duzini de medici, laboranți, bucătărese, 
îngrijitori și așa mai departe cîinii moștenitori ronțăie zilnic,

Cei 15 000 de soldați britanici 
staționați in Irlanda de nord 

■pot spera la un somn mai li
niștit. Creșterea continuă și 
adesea bruscă a corpului mili
tar englez din Ulster a impus 
iricartiruirea acestuia in barăci 
improvizate în grabă, ai căror 
pereți nu rezistau atacurilor 
nocturne ale diverselor gru
pări extremiste.

Pentru a-i proteja pe solca- 
ții britanici de atentatele din 
timpul nopții, inginerii anua
lei britanice au instalat ulte
rior paturi prevăzute cu plăci 
protectoare de oțel cu grosi
mea de 8 mm. Testele au ara- 
tat „eficiența" noilor măsuri : 
gloanțe trase de la 27 m. dis
tanță nu au putut învinge noi
le paturi-baricadă.Patronii din Texas se pregătesc 

pentru o premieră originală. La 
bordul vasului de pasageri ,,Queen 
Elisabeth-2“ va fi instalată o ex
poziție industrială cu produse ale 
firmelor texane care va porni in 
jurul globului. oprind în toate 
marile porturi care vor manifes
ta Interes pentru mărfurile expu
se. In cele circa 500 de standuri 
vor fi văzute, între altele, mache
ta marii săli a sporturilor „Astro
dome" din Houston și cea a unei 
instalații de foraj. Această expo
ziție plutitoare, care va necesi
ta cheltuieli în valoare de 14 mi
lioane dolari, urmează 'a fi inau
gurată peste doi ani, în toamna 
anului 1974.

blajini șifără scrupule din banii pe care clanul Ritchey și-i 
revendică din tribunal în tribunal, în numele ascendentului 
sacru al moștenitorilor umani ai decedatei. Pînă acum verva 
avocaților și tînguirile clisperaților urmași nu au dus la nici 
un rezultat. Cîinii și-au menținut mai departe dreptul la o 
bătrînețe tihnită spre gloria rasei canine și umanismul legilor 
privind protecția animalelor. De altfel dulăii doamnei Ritchey 
nu sînt singurele animale care se bucură de priorități la con
sumul unor fonduri destul de extravagante. Papagalii, pisi
cile ș maimuțele sînt, de asemenea, „copiii iubiți" ai multor 
familii onorabile care le alocă sume însemnate pentru a-și duce 
viața cit mai comod cu putință.

Nu de mult, o statistică riguros elaborată a precizat — spre 
exemplu — că firmele americane preocupate de vestimentația 
și hrana potăilor particulare rulează o cifră de afaceri sub
stanțial mai mare decît aceea alocată pentru dezvoltarea 
laboratoarelor de cercetare anti-cancer... Dealtfel, de partea 
cealaltă a oceanului, în Franța, conservele speciale pentru 
căței, zgărzile și manșoanele lor de iarnă costă anual mai mult 
decît programul de luptă împotriva accidentelor rutiere...

Nu ne rămîne decît să lăcrimăm înduioșați noi toți cei 
care iubim animalele. Dînsele se află pe mîini bune. Atît de 
bune îneît unii oameni fără un noroc deosebit în viață, niște 
anonimi, le invidiază. Oameni răi...
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