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In prezența tovarășului
Creații tehnice NICOLAE CEAUȘESCU

în premieră *

»
a avut loc solemnitatea decorării unor scriitori

Produsele Institutului „Increst- București se află 
<a pr’ma lor expoziție internă și internațională. Ex
plicația e simplă : institutul a tost Înființat cu 
numai un an și jumătate in urmă O perioadă sufi
cientă insă pentru realizări remarcabile. Au fost 
concepute și aplicate in industrie nu mai puțin de 
19 invenții de excepțională valoare. Despre citeva 
dintre cele expuse la Tirgul internațional de la 
București, o informație in PAGINA A II-A.
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de seama ai literaturii noastre

Proletar <fin toate tarile, uniți-vă!

La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc, marți la amiază, so
lemnitatea decorării unor per
sonalități de seamă ale litera
turii noastre.

înaltele distincții au fost în- 
mi na te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș. Paul 
Niculescu-MixtL ILe Verdeț. 
Dumitru Popescu. Cornel 
Bu- că. Miha. Gere. Constantin 
Slătescu. secretarul Caosihuhri 
de Stat. Mtreea Malița șt 
Constantin M.tea. consuxert ai 
președiBtetBi Cau^Buta de 
Stat. Au particpat. de a ■-»- 
nea. Bracut CovaLu. prtatC--.- 
teie Unjn'i AmștJor Ptastaci.
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CINCINALUL

La F. C Craiova: 15 «iHoaoe lei proaoctie

RITMUL ÎNTRECERII

r

30 DECEMBRIE

îndeplinirea angajamentului patriotic

ACȚIUNI, REALIZĂRI, INIȚIATIVE TINEREȘTI

ÎNAINTE de termen
*•* <■ •**

Ci

Populare Polone

FRUNTAȘUL CAPITALEI
MARIAN GRIGORE

(Continuare in peg. a Il-a)

I

Numele său : ION ANCA. Locul de muncă : .G- . /.i 
Argumentele titlului de fruntaș : locul I pe Capitală i 
piada strungarului. Alte trăsături ale portretului său — ia pa
gina a IV-a.
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răm că vom merge înainte 
pas cu 
nostru, cu forțe 
victoria deplină 
și comunismului 
tră.

In încheierea 
luat cuvântul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După solemnitate, tovarășul 
N colae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
• -au întreținut cordial cu cei 
decorați.

în 
partidul și cu poporul 

sporite, pentru 
a socialismului 
in patria noas-

solemnității a

ÎNDEMN PENTRU TINERI

PANOUL OE ONOARE Al . SQHIEli HiEKlOtlii

MODELUL DE VIAȚA
DE LINGĂ NOI

erte dovediți. de pilde. de faptul 
ei era. la Scrâejti, 90 la sută 
deet'e t ■hni «cfrciuui organi- 
sufiet I'.TjC. rinf memAn de 
partid. Toți secretarii de organi
zație. fdrj excepție. precum ,i 
marea majoritate a membrilor 
birourilor, ai comitetelor de sec
tor ți ai comitetului pe uzină, au 
fost primiți in rindurile partidu
lui. Se poate ațadar spune, fără 
a greși, că nu există nici o ac
țiune a organizației m care ute-

Cu

SE
DÎMBOVIȚA: In competiția

cu timpul^ oamenii iți pun

in valoare hărnicia

ALBA: 10 000 de uteciști

în brigăzile patriotice

SUCEAVA: La recoltatul

cartofului, tinerii acționează

energic, continuu, eficace

toate forțele, cu toate mijloacele

RECOLTEAZĂ SI SE INSAMINȚEAZA
Ieri am fost la Crovu fi 

la Odobești în județul Dîm
bovița. Pe oameni, pe cei 
mai mtslți dintre săteni, i-am 
găsit în cîmp. Dintre toate 
aspectele reținute, demn de 
relevat în primul rind este 
cel întîlnit la cooperativa a- 
gricolă din Crovu. Aici, pe o 
parcelă de numai 26 hectare 
erau concentrate fapte trac
toare. Realizau un adevărat 
flux continuu pentru produc
ție. Două, în agregat cu plu
gurile răsturnau brazdele 
îmbibate cu încă foarte mul
tă apă. Se avansa greu, dar 
nimeni nu ceda în fața difi
cultăților. Pe unul dintre a- 
cestea, lucra tînărul mecani
zator 
ne-a 
pentru un moment; „Cu pu
țin efort și cu multă atenție, 
se poate ara și cînd umidi
tatea este peste normal".

Avram Marin, care 
declarat oprindu-se

Alte imagini ale fotoanche- 
tei în pag. a IV-a

/

o serie de probleme ale dez
voltării societății, inclusiv ale 
eticii si echității, ale esteticii. 
Mai ales literatura, ca orice 
artă, trebuie să țină seama de 
toate aceste laturi spre a pu
tea fi o literatură cit mai bună, 
cit mai pe înțelesul oamenilor 
si pentru a contribui din plin 
’i in mod multilateral la reali
zarea scopurilor sale.

Fiecare dintre dumneavoas
tră ați făcut mult în această 
direcție. Sinteț: la o vîrstă la 
ca-e puteți incă să mai faceți 
mult. Aveți experiență. aveți 
(Opacitatea de a contribui și 
la realizarea pe plan mai larg 
a politicii de dezvoltare socia- 
I *tă. de ridicare generală a 
întregului nostru popor pe noi 
culzn; de civilizație și progres.

Doresc să să urez incă o da
tă. din toată inima, succese tot 
mai mari in activitatea dum
neavoastră. multă sănătate și 
multă fericire. (Aplauze).

Primiri la tovarășul->

• Ambasadorul Republicii

Marți, 17 octombrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit pe Jaromir Ocheduszko,

ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească.

• Ambasadorul Republicii

Arabe Egipt
Marți, 17 octombrie a.c., tova

rășul. Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Osman Assal, ambasadorul ex
traordinar șl plenipotențiar al

Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești, la cererea acestuia.

La primire a participat Mir
cea Malița, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

• Deputatul Joe D. Waggonner jr.r

membru al Congresului S. U. A.
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, în după- 
amiaza zilei de 17 octombrie, 
pe deputatul Joe D. Waggon- 
ner jr„ membru al Congresu
lui S.U.A., reprezentantul per
sonal al președintelui Statelor 
LTnite ale Americii, Richard 
Nixon, la Tirgul Internațional 
București.

La primire a participat Mir
cea Malița, consilier 
ședintelui

A fost 
Meeker, 
Unite ale 
rești.

Oaspetele a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Ri
chard Nixon, un mesaj de sa
lut, satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre

al pre- 
Consiliului de Stat, 

de față Leonard C. 
ambasadorul Statelor 
Americii la Bucu-

S.U.A. și România, precum și 
hotărîrea de a acționa pentru 
extinderea în continuare a 
schimburilor și colaborării ro- 
mâno-americane.

Mulțumind, președintele Con
siliului de Stat a adresat la 
rîndul său președintelui State
lor Unite ale Americii un sa
lut cordial și cele mai bune 
urări și a exprimat dorința ca 
relațiile de colaborare dintre 
România și S.U.A. să se dezvol
te pe mai departe, în folosul 
celor două popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

Tn cadrul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej au fost 
discutate aspecte ale raportu
rilor bilaterale privind promo
varea schimburilor economice 
și a cooperării româno-ameri- 
canfe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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AZI, ÎN EXPOZIȚIE

CREAȚII 
TEHNICE 

ÎN PREMIERĂ

Modelul de viață
de lingă noi

(Urmare din pag. I)

Una dintre cele mai interesan
te firme care expun la actuala 
edljie a Tîrgului Internațional de 
la București este cea a Institu
tului pentru creație științifică și 
tehnică — INCREST — în frun
tea căruia se află renumitul sa
vant român Henri Coandă. Inte
resul pentru această prezență, 
manifestat de specialiștii din 
țară și străinătate se justifică în 
primul rînd prin faptul că toate 
exponatele sale sint creații pro

aplicabilitate. In acest an s-au 
livrat 100 de bucăți, pentru că 
trebuie menționat, și acesta este 
un lucru foarte important. că 
institutul nostru își materializea
ză toate invențiile, tot ceea ce 
creăm, aplicăm imediat în pro
ducție.

Vizitatorilor le este prezentat 
apoi atenuatorul de zgomot pen
tru turbomotoareie de aviație fo
losit pe bancurile de probă. Alte 
exponate care atrag atenția sint 
capetele port-piatră pentru recti
ficat rotund interior folosind 
lagăre lubrifiate cu gaze.

— în ce constă noutatea aces
tora ?

— Față de broșele tip clasic, 
ale noastre ating performanțe 
net superioare sub toate aspec
tele, ne spune dr. ing. Zăgănes- 
cu. în primul rînd se obțin Su
prafețe de mare acuratețe (pină 
la două sutimi de micron). Su
prafețele realizate cu aceste bro- 
șe au aspectul oglinzii. In afara 
calității pieselor, ciclul de lucru 
se reduce cu 15 la sută, ceea 
ce la o producție de serie mare 
însemnează foarte mult. Eficien
ța economică a acestei invenții 
s-a înregistrat în toate dimen
siunile ei la Uzina mecanică din 
Cugir unde s-au aplicat pentru 
prima dată.

Instalațiile de ventilație sint

alte realizări ale colectivului de 
la INCREST, prezentate la tirg 
în premieră absolută. Toate trei 
tipurile — înfățișate aici — au la 
baza concepției lor, efectul Coan- 
dă. Sint destinate halelor indus
triale, laboratoarelor și spațiilor 
de producție din industria chi
mică. Neavind piese in mișcare, 
aceste instalații pot funcționa in 
medii corozive și explozive, cu o 
foarte largă categorie de noxe. 
Capacitatea de evacuare intr-o 
oră este egală cu 1 500—5 000 m.c. 
de aer viciat pe oră.

— Cum apreciați contribuția 
tinerilor cercetători ai institutu
lui la aceste creații 1

— Dacă 70 la sută din colecti
vul nostru ii constituie tinerii, 
precizează interlocutorul, vă pu
teți imagina că și proporția con
tribuției lor este destul de mare. 
Numai in acest an am primit 45 
de tineri ingineri, fizicieni, ma
tematicieni, economiști, proveniți 
dintre absolvenții ultimei pro
moții. Iată acum și cîțiva dintre 
inventatorii care „semnează" 
produsele expuse : dr. ing. Con
stantin Teodorescu. directorul 
general al INCREST. ing. Con
stantin Ceaușelu, ing. Grigore 
Vasilescu, ing. Sorin Ioanîțescu 
și ing. Cbstache.

R. L.

Manifestări
în cadrul Tirgului

prii, invenții românești breve
tate și în alte țări, realizate 
de colectivul institutului și 
care constituie noutăți abso
lute și extrem de solicitate 
în industria modernă. Să-1 
lăsăm însă pe dr. ing. Flo
rin Zăgănescu, șef de sector in 
institut, să ne vorbească pe scurt 
despre exponatele lor.

— Aș vrea să incep prin a vă 
prezenta atenuatorul de zgomot 
denumit „Silens Coandă", pre
mieră mondială în acest dome
niu, conceput, se înțelege, pe 
baza efectului Coandă. Este un 
atenuator de zgomot pentru ex- 
pansii de gaze și aburi, cu largă

Marți, în cadrul Tîrgului In
ternațional București, a avut 
loc un ciclu de conferințe 
desfășurat sub egida Ministe
rului Industriei Metalurgice. 
Reducerea minereurilor de fier 
in cuptoare cu cuvă, tehnolo
gia de prelucrare a concentra
telor complexe în vederea ex
tragerii cuprului, plumbului 
și zincului sint citeva dintre 
temele care s-au bucurat de o 
largă audiență.

In zilele următoare vor or
ganiza conferințe pentru spe
cialiștii români și de peste 
hotare Întreprinderea de co

merț exterior „Romenergo", 
Institutul internațional de cre
ație științifică și tehnică „INC
REST", precum și unele insti
tute de cercetări ți proiectări 
din domeniul industriei meta
lurgice și al Construcțiilor de 
mașini.

Dintre celelalte manifestări 
amintim pe cele prilejuite de 
zilele naționale ale RD. Ger
mane, Belgiei, Elveției, Irlan
dei și S.U.A. la Tirgul inter, 
național București La re
cepțiile oferite «u pc-t-.crpct 
personalități uaareaare <> 
vieții noastre eco-JX^-.-.ce

oiștii membri de partid să nu fie 
implicați în modul cel mai direct.

„Este evident însă — a con
tinuat interlocutorul nostru — 
că munca uteciștilor membri de 
partid nu se rezumă doar la 
munca celor ce au funcții de 
conducere in organizații. Cei mai 
mulți își duc activitatea la locul 
de muncă, în mijlocul uteciștilor. 
imprimînd. prin participarea lor 
la activitățile organizației, ua 
plus de dinamism, fiind repre
zentanții spiritului critic, mereu 
activ, aflindu-se mereu in pri
mele rinduri“.

„Titlul de membru de partid 
nu -se poartă» — spune Mănoa
să Romilă, o tinără de 20 de ani. 
primită de citeva luni in partid, 
titlul acesta se dftigă, ți se păs
trează numai prin muncă; ei im 
îți creează de la sine, ci iți cere 
autoritate in rindurile colectivu
lui, iar autoritatea trebuie să 
ți-o impui prin încrederea ve 
care o inspiră colectivului acțiu
nile tale".

...„Niciodată nu putem spune 
că am epuizat toate rezervele. 
adăuga un alt interlocutor. Du
mitru Sîrmă. O dovedește fapte! 
că, deși lucrind pe mapa» «eo- 
deme, cele mai multe cantr* 
automatizate, producții care erei 
-științific» considerate mai,me 
la limitele de sus ale utiirtârc 
mașinilor, au fost mereu si ri ie 
zi depășite, granițele -imposibi
lului» dovedindu-se destul de 
fragile. Esențial se dovedește a 
fi. în ultimă instanță, factorul om 
Si noi, comuniștii de aici, avem 
ca sarcina să formăm asemenea 
oameni pentru care covfDte! 
• imposibil» nu există”.

Asemenea comanirtehn Du
mitru Sîrmă ginderr maree majo
ritate a tinerilor de aici. Ivfe 
ența exemplului perenei țs 
străduința autoeeriectic-năra con
tinue, pe toate nlo’.-oome s-an 
dovedit e fi totdeemm

constructiv de muncă, caracte
rizat în cel mai înalt grad de di
namism ți inițiativă. Tînirul in
giner Nicolae Săndulescu, șef al 
sectorului „lactamă", despre care 
se știe în uzină că este autorul a 
fere invenții ți a douăzeci de 
inovații, conducător al unui sec
tor care de mai mulți ani păs
trează titlul de fruntaș, a devenit 
un exemplu viu pentru colectivul 
în care lucrează; despre el ti
nerii muncitori vorbesc cu res
pect, cu rmndrie ți admirație. 
„Este un om care își consacră cu 
generozitate, și ceasurile libere, 
pentru rezolvarea unei probleme 
de producție, pentru a găsi o 
soietie tehnologică. Se interesea
ză cu aceeași pasiune de orice 
proMemă ivită in colectivul în 
care activează. Dar calitatea cea
mai prețuită, poate, râmine a- 
ceea că nu acceptă să zică ci
neva. cu ușurință, -nu se poate». 
A demonstrat el s-.ngur dt de 
mnite țsoste omul cina vrea, cere

tnai bine, mai repede, mai orga
nizat, pentru ca toți să ajungă la 
performanțele muncitoarelor cu 
experiență. Vorbesc despre a- 
ceasta cu maturitatea responsa
bilității, ignorînd propria vechi
me în fabrică, ce le situează pe 
ele însele printre tinerele mun
citoare. „Elevele" lor, pe care 
le-au format anul trecut, în cei
lalți ani, astăzi formează deja, la 
rîndul lor, alte muncitoare. An
grenate în această ștafetă a 
competenței și a maturității 
muncitorești, se străduiesc să se 
afle mereu în primele rînduri, 
împărtășind cu generozitate și 
dăruire propria lor experiență, 
contribuind la inițierea unor ac
țiuni cu un puternic caracter 
formativ, pentru întreaga masă a 
colectivului. Un exemplu ne este 
oferit tot de Marioara Romilă, 
din secția „Textile" :

„Am lansat la adunarea gene
rală chemarea ca toate utecistele 
să ajungă să lucreze la două ma
șini. Am vorbit- cu colegele, 
le-am explicat importanța ’_acesței ; 
sarcini în condițiile extinderii 
schimbului III. La început,- fap
tul părea greu de realizat, o 
performanță. Astăzi a devenit o 
realitate curentă, ceva obișnuit 
Exemplul celor câțiva, care eram 
la început, a fost urmat din ce 
in ce de mai mulți, i-am ajutat cu 
experiența noastră să reușească".

Hotăriți să fie mereu modele 
vii pentru ceea ce înseamnă a 
trăi ți a munci în chip comu
nist, acționând cu toate prileju
rile, prin toate acțiunile lor, pen
tru a forma ți a se forma ca 
oameni demni de cele mai înalte 
cerințe ale timpului nostru, tine
rii membri de partid dovedesc 
zi de zi. prin tarte, că imoreeză 
încrederea ce li r-a acordat prin 
priuurea in rindurile Bertichslui 
Comunist Român, că știu să fie, 
m cadrul organizațiilor U.T.C. 
i» ore activează in continuare, 
purtătorii rucintufari partidului, 
•nEsSnd pentru mfăpMrea poli
ticii oale.

CATEGORIA
tO. Z. N.

ACCENTE 2

s-ar spu- 
ob iedele din 

categorie 
mai aparțin 

miracolului, 
nu știu cărui 

turistic 
Că 

sint o proble- 
serioasă sau 

asta rămîne în
de văzut. Ceea 
mă pune pe

CȚH

I PUPITRU CU BIBLIOTECI
LATERALE ROTATIVE

Pentru ușurarea condițiilor 
de studiu și mai ales pentru 
eliminarea deplasărilor de la 
masa de lucru la raftul cu 
cărți, Constantin Băișan din 
Pitești ne propune un pupitru 
cu biblioteci laterale rotative. 
Pupitrul se compune din masa 
de lucru, două biblioteci rota
tive, sistem de comandă a bi
bliotecilor și un sertăraș pen
tru creioane, rigle etc. Tată a- 
cum descrierea construcției.

A. Masa de lucru. Este vorba 
de o masă obișnuită, lată de 
60 cm, înaltă de 80 cm și lungă 
de 120 cm prevăzută cu un ser
tăraș de dimensiunile : 7 cm 
înălțime, 25 cm lățime și 30 cm 
lungime. In picioarele din 
dreapta și stînga ale mesei se 
vor practica locașele în care să 
se poată roti axul bibliotecii. 
Celălalt capăt al axului biblio
tecii se va introduce intr-un 
picior Jn formă de T situat pe 
aceeași linie cu picioarele me
sei, în partea dinspre scaunul 
pe care se stă la pupitru.

B. Biblioteca rotativă. Se 
compune dintr-un rotor și o 
carcasă. Rotorul este format 
dintr-un cilindru fixat pe un 
ax. La exterior, rotorul va fi 
prevăzut cu 6 palete radiale ce 
vor forma același număr de 
rafturi. Carcasa va fi prevăzu
tă în partea superioară cu un 
canac care se va deschide fie 
prin culisare, fie prin bascu
lare. Capacul ne va permite 
accesul la cărți. Această biblio
teca rotativă cu diametrul de 
20 cm înlocuiește un raft din
tr-un dulap de cărți cu lungi
mea de 1,25 m. Capacitatea bi
bliotecii este direct proporțio
nală cu raza rotorului cu ga
lete. Pentru a nu se împrăștia 
cărțile în căsuțe, ele vor fi 
susținute de o sîrmă subțire 
legată la un capăt de o paletă 
iar la celălalt capăt, prin inter
mediul unui mic cîrlig de cea
laltă paletă. Intre sîrmă și 
cîrlig se poate introduce un arc 
care să întindă mai bine tot 
acest sorijin.

C. Sistemul de comandă. Cu 
ajutorul lui se acționează roto
rul și se alege căsuța necesară. 
Este alcătuit din mai multe 
părți : a. un tambur de coman
dă cu o rotiță de acționare sau 
manivelă prevăzută cu o sigu
ranță ; b. un tambur comandat 
fixat pe axul rotorului cu pale
te ; c. sfoară rezistentă, pentru 
transmiterea mișcării de la 
tamburul de comandă la tambu
rul comandat. Sfoara se va în
fășură pe cei doi tamburi în 
mod asemănător sistemului de 
manevrare și acționare a indi
catorului de la scala unui apa
rat de radio ; d, siguranța de 
blocare care va bloca tambu
rul de comandă prevăzut cu 
șase orificii — fiecare cores-

punzînd poziției unui raft (li
nei căsuțe). Siguranța de bloca
re se realizează pe principiul 
obișnuit al sistemelor de blo
care, dintr-un cui și un arc. 
Deblocarea se realizează prin 
ridicarea și răsucirea cu 903 a 
cuiului de blocare.

D. Sertărașul. Se dispune la 
centrul mesei, între cele două 
biblioteci rotative.

Autorul precizează că după 
același sistem se poate construi 
și un fișier rotativ. Rotorul ar

urma si aibă ia acest cat «ri- 
tea palete dte grupe âe ciaaaS- 
care cuprină tisele. la
S-ar putea realiza ăupi epiaia 
corespondentului. si o taMunte- 
ră rotativi care să se aaapeao 
la aarziaea aeaei 4e stafea. 
De dau aceasta carcasa va t 
confecționată die ptaii. pâate 
sau alte materiale ftenAĂe.

Redactorul inte-îrii 
Ing. IO AN VOKT

.-xA-rrne focală Q-~, Tg Neamț, sa execută mobilă sculptată pentru 
aport Foto: EM. TANJALA

Politica de construcție științifico a viitorului, făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate țintesc, nu in ultimă 
instanță, complexa evoluție a omului, realizarea bună stor s> 
fericirii fiecărui membru al societății. In acest context se în
scriu, firesc, grija, atenția permanentă pe care partidul ș> 
statul nostru socialist le acordă familiei, preocupările con
secvente pentru protejarea familiei și a copiilor.

Desigur, in perspectiva marilor obiective ale societc* 
noastre, a marilor mutații socio-profesionale presupuse ce 
clădirea unei civilizații tehnice avonsate, pregătirea pentru 
viața de familie devine o problemă centrală a educației. In 
sfera relațiilor dintre oameni sint cuprinse in ccnsecntă și 
disponibilitățile pentru făurirea unei familii de tip nou, înte
meiată pe principii inaintate, avind ca elemente fundamen
tale egalitatea, dragostea, increderea și ajutorul reciproc 
dintre soți, dintre ceilalți membri ai acestui micro-grup social.

Tocmai de aceea redacția iși propune ca, in cadrul ci
clului „Familia tinără", să realizeze o incursiune in domeniul 
integrării tinerelor familii, să releve citeva dintre probleme’e 
legate de pregătirea pentru viața de familie a tinerilor, de 
constituirea tinerelor familii, insistind, in special, asupra im
plicațiilor etice ale acestui grup de probleme.

Am selecționat, pentru inceput, citeva din scrisorile sosite 
la redacție ca reacție la ancheta „Din cronica unei fami
lii destrămate" apărute la 17 septembrie a.c.

PRIMA CONDIȚIE
ÎNȚELEGEREA

De la începutul articolului 
„Din cronica unei familii destră
mate" m-a uimit faptul că doi

tineri intelectuali pot să spună 
după numai citeva zile ci „se 
iubeau îngrozitor". Au făcut ei

oare dxootbvta dintre iubire ți 
tasopa ? Dmtse iubire ți atracția 
rzzxcă? Eu cred oi Buf Și cred 
ci p ftial in cart bau educat 
părirgu, fsprtd că datorită unei 
eaucața acomplete. eu ajuns la 
maturztste lipsiși de seriozitatea 
nectasri. e de cină.

Să țt-.‘.i ci am remarcai de 
molia cri influența negativă asu
pra căsătoriei pe care o au cita 
o dotă rxsrințu, numai pentru că 
gustările lor nu se potrivesc cu 
ale tinerilor.

Cred că altă cauză care 
duce la neînțelegeri este dorința 
unor tineri ți, mai ales, tinere de 
a petrece cu orice preț.

Am cunoscut unii băieți serioși 
care se simțeau atrași de o fată 
sau alta, dar trebuiau să renunțe 
cind vedeau că in capul ei e nu
mai gindul la distracție, la bar, 
la țigări ți că nu .crea să aibă 
urmați. Dar cind aceste ginduri 
ies la suprafață abia după căsă
torie. se ajunge pină la urmă la 
tribunal.

Bine-ar fi dacă tinerii s-a> 
gindi că prin căsătorie se leagă 
să întimpine împreună nu numai 
bucurii, ci ji greutăți ți nu cum 
fac unii, spunînd: „Mă căsăto
resc ca să mă distrez". Poate s> 
aici e nevoie de înțelegere. Adi
că soțul mai serios, cu mai multă

$1
y

Orice
ne, 
această 
nu 
doar 
sau 
capriciu 
extraterestru, 
ele 
mă 
nu, 
că 
ce 
ginduri este însă 
faptul că ele inva
dează, uneori, spa
țiul relațiilor inter- 
umane, că, solitare 
în apariția lor, ele 
mai pot fi întilnite 
totuși afectînd și 
tulburînd larg a- 
cest spațiu, după 
legile lor imuabile, 
greu de detectat. 
Mă gîndesc astfel 
la oamenii aparți- 
nînd acestei cate
gorii, la tipul de 
om-obiect, meteo
rit, investit ji cu 
oarecare răspunde
re socială, la privi
legiul pe care și-l 
acordă de a trece 
neindentificat de- 
cit în persoana 
funcției sale, și a- 
desea. atemporal. 
Urmele pe care le 
lasă mai mult îl 
camuflează decit îl 
arată. 11 conservă, 
mai bine zis, în
tr-o postură de ins 
bun. cumsecade, 
preocupat. L-am 
văzut de citeva ori 
transpirind, 
transpirația 
nu-i da .deloc o 
strălucire omeneas
că. Mima desigur 
geriuri și eforturi 
adinei. W nota cu 
o disciplină de in
vidiat tot ce i se 
spunea, pleca pe

dar 
aceea

experiență, st încerce să-l în
demne p pe celălalt si fie la fel 

Am văzut o scenă urită, un 
finir repezst de soția lui cind i-a 
spus ci ca acea de lucru la fa
brici pină «oara tîrziu. Desigur, 
ea a procedat greșit cind a zis 
ci o să se distreze cu alții dacă 
el are chef si se îngroape în fa
brici, dar nici răspunsul lui nu 
mi-a plăcut, nu e frumos să a- 
menmți pe cineva in public, mai 
ales dacă e soția ta. Dacă i-ar fi 
explicat frumos, in liniște, că e 
nevoie de el acolo, dacă ar fi fă-

cwt in așa fel incit să fie respec
tată munca lui, desigur că soția 
nu s-ar mai fi purtat urît.

Așa a procedat alt tînăr pe care 
îl cunosc, oare are o soție nepri
cepută încă la gospodărie, dar 
care este foarte calm și o înlo
cuiește el cind vede că nu știe 
să facă ceva, are foarte multă 
bunăvoință și acoperă astfel de
fectele soției. Astfel, în ciuda a- 
cestei probleme ei sint o familie 
fericită.

lica cernescu
mecanic Bacău

FAMILIA NU ESTE 
UN PARADIS IN CARE 
TOTUL VINE DE LA SINE...
întrebarea dacă familia este 

o legătură exclusiv personală 
sau un raport social, care im
plică și alte răspunderi, alte 
relații declt cele dintre parte
neri. vizează Însuși conținutul 
ideii de familie. Familia nu 
este și nu poate fi o legătură 
exclusiv personală. Ea este un 
fenomen social, care pe lingă 
relațiile natural-biologice, de o 
importanță incontestabilă, dar 
nu exclusive, cuprinde un com
plex de relații sociale de na
tură materială sau spirituală. 
De aceea atracția fizică o con
sider necesară, dar nu sufi
cientă pentru fericirea conju
gală. A crede că viața familială

poate fi limitată la o legătură 
exclusiv personală dintre soți, 
în care rolul principal îl are 
coabitarea sexuală este o gre
șeală care, de cele mai multe 
ori, duce la destrămare.

Știu că mulți tineri nu-mi 
vor împărtăși ideile I Mai ales 
cei îndrăgostiți. Cîți tineri în
drăgostiți n-au impresia că ar 
putea să trăiască singuri, nu
mai ei doi, intr-o pădure înde
părtată. Și dacă prin absurd ar 
fi încercat, mă întreb, cîți oare 
ar fi rezistat mai mult declt 
In luna de miere ?

De unde pot apare neînțele
gerile într-o familie ? Aproape 
de pretutindeni. E imposibil de

că cei mai adesea 
cuvintele 
nu erau 
care nu 
loc să treacă și 
prin filtrul gîndirii 
sale — cuvintele îi 
jucau feste nevino
vate, 
du-se

-fuz,
nu i
nu numeau lucruri, 
ci mai degrabă î! 
numeau pe el. Și 
asta era foarte im
portant. Ce realiza 
acolo, pe teren, e- 
ra mai puțin im
portant. Tipul 
făcea într-un 
mistic datoria, 
știa că 
se deplaseze și

— care 
ale lui și 
voiau de-

acesta,

învălmășin-
: în aer 

delirant.
numeau

con-
Ele 

idei,

îji 
fel 
el 
să

, , să
vorbească. Să con
state realitățile, nu 
să mediteze asupra 
lor; să le înregis
treze contabiliceș- 
te, în mare, iar nu 
să le influențeze, 
să ajute la perfec
ționarea lor. Cite
va sute de kilome
tri în două-trei zi
le, un 
printre 
record 
absolut și cam atî- 
ta — suficient, 
nu ? I — cam la 
atitn se reduce în
tregul său demers.

Dar ceea ce-l 
integrează cel mai 
mult pe un astfel 
de ins în categoria 
O.Z.N. sint scurte
le și inegalabilele 
perturbații atmos
ferice pe care le 
provoacă acolo, pe 
teren, 
să în chip diplo
matic 
indcă, ați înțeles, 
investit
recare 
socială, tipul 

din

trebuie

slalom uriaș 
probleme, 

de viteză

unde se la-

așteptat. Fi-

și cu oa- 
răspundere

o evrube-1 tipii din această

Vo-ber a- ' « perma-
^atxv. frt- I Măriți, intr-o tubti-

» lă poziție d» eon-Ni

trol Iar 
controlul, se ofici- J 
ază, după concep- < 
ția lor, după re- j 
suli și ritualuri ce < 
le aparțin. „Incog- J 
nito" dacă se poa- < 
te, dar anunțați în J 
megafoane. Nu < 
mai demult decît J 
zilele trecute, cind < 
campania de recol- 1 
tare a porumbului < 
a trebuit, în ciuda J 
împotrivirii timpu- < 
lui, să cunoască un J 
ritm maxim ascen- < 
dent. Unul, un 1 
O.Z.N. din acesta, < 
a apărut la capă- J 
tul unei tarlale, < 
doar cit ai clipi. Și J 
a privit, a plecat. < 
Sigur, nu-i cerea J 
nimeni să-și sufle
ce mînecile și să * 
se apuce de lucru, < 
alături de ceilalți. < 
dar pentru ce o fi < 
coborît, totuși, pa- < 
rașutat acolo, de < 
ce s-o mai fi în- *
rașutat acolo, < 
ce s-o mai fi îi 
fipt pentru o cli
pă în orizont, pen
tru care motive ? 
Cineva îmi spunea 
că i se cam subția- 
seră pîrghiile. Și 
coborise pentru a- 
ceasta la sol. dar 
nimerise — din e- 
roare numai ? ! — 
pe un teren lune
cos, desfundat de 
ploi. O explicație, 
una din cele posi
bile. desigur.

Alta care s-ar 
mai putea da, și
care ar verifica de 
fapt încă o dată
un adevăr îndeob
ște cunoscut, ar fi 
aceea că O.Z.N.- 
urile 
bine pe pămînt ți 
nici în spațiul re
lațiilor interuma- 
ne, chiar dacă, din 
întimplare, dețin 
minime ți curioa
se poziții de con
trol.

nu se simt

A. I. ZAINESCU

Turnee artistice peste hotare
Agenda muzicală a lunii octombrie consemnează o serie de 

turnee ale unor formații și artiști români peste hotare. Filar
monica „George Enescu" întreprinde un turneu de patru zile 
în R. S. Cehoslovacă unde va susține două concerte in ca
drul „Festivalului de la Bratislava", iar Filarmonica din 
Cluj a plecat în Italia ; un colectiv al Teatrului „Constantin 
Tânase" va fi oaspete al R.D. Germane, urmînd să participe 
la „Zilele muzicii românești". Alte formații : Cvartetul jfu- 
zic»" se va confrunta cu exigențele publicului din șase loca
lități engleze, după care, la Bruxelles, va face o Înregistrare 
radio. Cvartetul „Academica", aflat In Belgia, își continuă 
turneul, timp de zece zile, în Olanda.

în planul de turnee al acestei luni sint prevăzute numeroase 
deplasări ale unor prestigioși soliști vocali și instrumentiști. 
In U.R.S.S.. la Tbilisi și Odesa, este așteptată cintăreața de 
operă Zenaida Pali. Ea va interpreta rolul principal din ope
rele „Carmen" de Bizet, „Aida" și „Trubadurul" de Verdi. 
Baritonul Vasile Martinoiu va fl oaspetele Operei din Balti
more (S.U.A.). Baritonul Dan Iordăchescu a fost invitat In Ita
lia pentru a face înregistrări la Radioteleviziune. In aceeași 
perioadă, vor evolua peste hotare o serie de artiști.

răspuns în citeva fraze. încerc 
totuși, fără pretenția că nu 
greșesc, să enumăr citeva sur
se de neînțelegere. Falsa inter
pretare a egalității soților în 
exercitarea obligațiilor familia
le poate să ducă la neînțele
geri. Admit ideea egalității 
dintre femeie și bărbat. Dar 
modul simplist in care ea ade
sea este înțeleasă poate aduce 
mari prejudicii familiei. E o 
greșeală ca în virtutea ideii 
de egalitate să pretinzi ca fe
meia sa transporte saci grei în 
spinare, iar bărbatul să croșe
teze. Structura psiho-fiziologi- 
că diferită a sexelor reclamă o 
relativă diviziune a preocupă
rilor celor doi parteneri în ca
drul familiei. E imposibil ca 
sub pretextul egalității să an
gajezi bărbați în rolul de doici 
spunea, dacă bine-mi aduc a- 
minte. un personaj din roma
nul „Anna Karenina".

Spuneam mai sus că familia 
nu e o legătură exclusiv, per
sonală între parteneri. Atît so
țul cit și soția sint membrii 
unor microgrupuri sociale, care, 
în anumite împrejurări pot să 
genereze neînțelegeri între ti
nerii căsătoriți. De asemenea, 
există familia cu mai multe 
generații sau familia în sens 
larg, nemotenia — cum o nu
mesc sociologii — care cuprinde 
toate rudeniile mai apropiate. 
Relațiile familiei tinere cu pă
rinții, rudele, pot să aibă o în- 
rîurire pozitivă sau negativă 
asupra familiei tinere. Conflic
tul dintre generații, din cadrul 
familiei, nu este o pseudopro- 
blemă ci o realitate de care ar 
trebui să țină seamă psiholo
gii, sociologii, eticienii și toți 
cei preocupați de destinul fa
miliei.

Cum pot fi rezolvate neînțe
legerile ? Grea Întrebare. Căci 
ameliorarea unei stări impune 
anihilarea cauzelor care au ge- 
nerat-o. Or, multe din acestea

există independent de voința 
tinerilor căsătoriți.

Pentru menținerea echilibru
lui familial mi se pare esen
țială concepția pe care o avem 
despre familie. Ea nu trebuie 
nicidecum, privită ca un para
dis, ca o ,,dolce vita" in care 
totul vine de la sine și rolul 
soților ar fi doar să se iubea
scă. Satisfacția familială nu 
trebuie căutată in utopica „li
niște familială" ci in capacita
tea partenerilor de a trece 
peste greutăți, adesea inevita
bile, de tot felul. De aceea, 
consider că s-a greșit cind fa
milia socialistă a fost descrisă, 
uneori, mult prea idilic.

Și, în sfîrșit, să încercăm un 
răspuns la ultima întrebare i 
dacă este necesară sau nu in
tervenția societății în educarea 
viitorilor familiști. Răspunsul 
nu poate fi declt da. Esențială 
mi se pare însă modalitatea de 
a interveni. A-i obliga pe ti
neri să audieze conferințe, nu 
rareori indigeste, expuse ade
sea de persoane incompetente, 
în care este înfățișat proto
tipul unei familii care în fond 
nu există mi se pare nu nu
mai naiv dar și fără folos.

Pentru ca societatea să poa
tă interveni cu competență, tre
buie să se cunoască în profun
zime esența familiei socialiste 
în general și a celei din țara 
noastră în special, trebuie să 
ținem seama că familia de azi 
nu este identică cu cea de ieri; 
că noua structură socială a dus 
la mari schimbări în rolul și 
statutul social al soților.

GH. CORDOȘ 
cercetător științific, Cluj

Rubrică realizată 
de O. PĂUN
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AL CONSILIULUI ELEVILOR

or;

CLUBUL
LICEULUI

cr&fesc-r-l

de a-i 
papură. 
Ea și-a 
aspecte:

SPIRITUL DC LUCRU

UNIFORMELE

UNIFORMELE I

ALES SECRETAR?Al FOST
CU

caa

ELEVUL DIN
ULTIMA BANCĂ

RiNDUR! DE CITIT ÎNAINTEA ADUNĂRII GENERALE

zis 
de

pornit de la clasa mea. 
președintele societății de 
s c-.il-politice a elevilor 

unica de

IOANA GAFTOI, Liceul Slă- 
nic, Prahova : Pe scurt : nu 
funcția mă mobilizează, îmi pla
ce să fiu activă și să lucrez cu

și activitate obștească. 1 
laud, dar pînă acum 
avut cea mai mare medie 
liceu și premii la olimpiade.

De regulă, un secretar e între-

memori 
drept 
a~’jvi

Anul trecut, tot pe vremea 
aceasta, am participat la ședin
ța de debut, pentru anul școlar 
care începea, a activității con
siliului elevilor din municipiu] 
București. Atunci, consiliul avea 
în minus, față de acum, un an 
experiență. Ne-am grăbit să dăm 
curs și anul acesta invitației de 
a participa la prima plenară din 
noul an școlar, și am luat 
loc, în amfiteatrul Liceului 
„Gh. Lazăr", alături de cei cîți- 
va zeci de membri ai consiliului 
elevilor. Era realmente intere
sant de aflat ce s-a petrecut pe 
parcursul unui an de activitate, 
ce progrese a făcut consiliul — 
format cu precădere din elevi — 
ca organism de lucru, de inter
venție directă în viața, organi
zației U.T.C. din școală. S-a 
cheltuit multă energie discutîn- 
du-se ori scriindu-se despre cum 
lucrează și cum trebuie să lucre
ze praciic un asemenea consi
liu, ca și despre nevoia de a fi 
ajutat să-și găsească modul său 
propriu de a acționa, direct legat 
de cel al organizației școlii ; o 
plenară de început de drum in
tr-un nou an școlar al unui con
siliu din Capitală, putea da 
multe puncte de reper sugestive 
și altor consilii.

Sigur, o ședință nu poate re
zolva totul, dar poate da tonul. 
Departe de noi gîndul 
căuta plenarei nod in 
Nici n-ar fi echitabil, 
propus să discute două 
cum s-a desfășurat vacanța ele
vilor și programul de activitate 
al consiliului pentru noul an șco
lar. Materialul privind vacanța 
a fost consistent ca analiză, ob
servații și sugestii ; programul 
de activități a punctat acțiuni

Iată ce mă frămîntă acum, 
aici, în ultima bancă, loc care 
m-a „consacrat" colaborator la 
pagina noastră. La ora de 
dirigenție am fost anunțați 
pe un ton sec (nu, nu era chiar 
sec, dar, oricum, nici nu te 
îndemna la comentarii !) că din 
acest an școlar, portul unifor
mei s-a extins și la viața noas
tră extrascolară. Cu alte cuvinte 
uniforma’ este obligatorie și pe 
stradă șj Ia spectacole și cînd 
ne vizităm colegii.

Dacă e hotărîre, vorba ceea, 
nu mai ai ce discuta. Te supui, 
și gata * Dar mă întreb : nu e 
inai bine să înțelegi de ce a fost 
necesară ? Am să vorbesc în nu
mele meu, cum privesc eu, lu
crurile. Dar mai întîi o mică is
torioară : am găsit în albumul 
familiei, o fotografie a tatei, cu 
un prieten, cînd erau liceeni. El 
purta uniforma Liceului „Mihai 
Viteazul“ din București, amicul, 
a altei școli, nu mai țin minte 
care. Par tare mîndri și siguri 
de ei. Dar și ce uniforme poar
tă ! Nu pot să spun care e mai 
frumoasă, pentru că nu sînt a- 
mindouă la tel. Acum să privim 
puțin uniformele noastre Xstea 

cu care venim la școaia, cu care 
va trebui să mergem la concert, 
cu care ne vom plimba cu o 
fată și vom dansa Ia reuniunea 
de Ia clubul elevilor... Tare as 
dori să-l cunosc pe „creatorul" 
lor. O fi fost vreodată elev ?

Dar să trec la ce a urmat 
după ora de dirigenție. Mihniți 
am fost cu toții, de ce să n-o 
recunosc, dar fiecare din alte 
motive. Eu, am spus de ce : 
pentru că uniforma ne urițește. 
ne... uniformizează. Colegul 
meu de bancă, care e foarte 
mîndru că învață in școala noa
stră. pentru că nu se va vedea, 
după uniformă, din ce colectiv 
face parte. Sigur, dacă va fi 
oprit și se va citi ce scrie pe 
matricolă, atunci da. dar altfel ? 
Un grup de băieți au intrat ia 
alarmă. Mi-e greu să-i trădez, 
dar întrucît nu sint de acord cu 
ei (le-am spus-o și de la obraz 
o să le divulg motivul supără
rii : fumează. Strada era ^fu
moarul** lor pentru că si acasă 
le era interzis. Ce vor face? 
Teribiliștii clasei, cei care aa 
lasă fără replică pe nimeni ia 
jur, ba chiar nu așteaptă să fie 
provocați ci au ei „inițiativa", 
au intrat și ei in alertă. Pină 
acum se strecurau, ciae putea 
să-i identifice, mai ales că sint 
și iuți de picior...

Și la fete s-au ..stratificat" 
opiniile : unele — știți cum sint 
ele disciplinate, foc 1 — n-au 
nimic, nu s-au manifestat 
fel. Altele — cele cochete 
caută soluții : ce vor face 
pantalonii, cu fustele mini sau 
maxi — mă rog. după gust!

Cam asta ar fi cu uniformele. 
Ba nu. mai am ceva de spus : 
pînă la urmă toate s-ar rezol
va dacă am avea uniforme fru
moase. care să se potrivească 
cu anii noștri, care să ne re
prezinte mai bine și să ajute 
la recunoașterea elevilor dacă 
învață la școala generală. Ia pro
fesională ori Ia liceu. 

de interes pentru oegar 
U.T.C. din școlile Cap.ta.?.. ei 
fiind realmente gindr. <= grijă, 
in spiritul sarcinilor actuale pen
tru invățămint și organizași 
U.T.C. a școli:. N-avem insă in
tenția să intrăm in detal.ul ce
lor două materiale. Ce. care 
le-au alcătuit, activiștii corn.*.e- 
tuiui municipal al U.T.C.. «ist 
tovarăși pasionați de munca ce 
o desfășoară, au la activ ani ex
periență și au izbutit. cum spu
neam. să prezinte plenare; beme 
puncte de reper pentru activi
tate.

Trebuia mai mult ? No: spu
nem că da. In timpul lucrărilor 
plenare:, ne-am amintit că. in 
aceeași sală, anul trecut, un e- 
lev, proaspăt ales In consiliu, 
spunea următoarele : planul pre
zentat nouă este bun. conține 
lucruri interesante. necesare, 
dar se observă că este făcut 
undeva, intr-un birou, de către 
un grup restrâns de tovarăși, că 
nu l-a conceput consiliul 
măcar o bună parte a lui. Ș’ 
utecistul întrevedea in această 
perspectivă că elevii din consi
liu vor deveni doar buni exe- 
cutanți. Nu l-am văzut la actuala 
plenară pe elevul in cauză — 
poate e! ar fi confirmat dacă 
așa s-a întimplat. Se pare insă, 
că observația își menține actua
litatea.

A fost îndeajuns de greu să se 
obțină participarea la discuție a 
elevilor. Abia după ce au vorbit 
cei maturi, profesori și activiști, 
s-au angajat la discuție și ele
vii. N-au spus lucruri lipsite de 
importanță, dar intervenția lor 
venea, intr-un fel din afară, 
parcă n-ar fi fost discuția lor. 
Și primul gind a fost să anali-

Liceul „Nicolae Bălcest-- din B._re-s:. 
nu-și dezminte rent; mele de sedi 
unor valoroase inițiative pe plan ins 
tiv și educativ. Sâmbătă, aici, a că 
contur încă o asemenea inițiativă Ea 
aparține cu desăvîrșire elevilor. Ut 
marea : s-a născut un club al elevilo 
primul de acest gen având sediul inii 
liceu. într-o școală atit de mare, in t 
fiecare colțișor din spațiu este crăn 
pentru clase, laboratoare, ateliere și cabi
nete modeme s-a eăsit loc și _ ctab 
consacrat orelor libere.

De ce am insistat atit asupra ms 
menea lucru : pentru că. anul trec 
în alți ani, chiar și anul acesta, 
au considerat că a crea Ia incinta 
cadru care să-i îmbie pe ele-, 
recreeze aici, constituie o prablemj 
noră și de nerezolvai. 
liceu demonstrează eoni 
că se poate acorda erect 
tru ideile lor bune.

Sâmbătă, dar. dopă ore. .-eț—recsa: 
organizațiilor U.T.C. de ciasă. at :tau 
tuiui U.T.C.. r.e'ipwf- t- parjrș. suXe 
clubuiu: aflat în staite ce resas — *- 
ciștii Horst 
Lotte Mihâi 
Andrei Fies 
U.T.C, Nicuj 
ideii. ,-------
Virgil I acest 
spre &

.Aa ocțznrrat un p«nu: 
la iocxmie ce aauntesc de hzpca 
P OR. să U.T.C. in laețairtate in 
orașul juHjll O idee care s-a 
materializat intr-o actnme foarte 
apreciată de colegi. Și am mai 
avut inițiativa să organizăm co
lective de întrajutorare la învă
țătură. Asta numai ca să dau câ
teva exemple.

Trebuie să fac. in plus, o măr
turisire: sint elev in clasa spe
cială de matematică, lucru care 
m-a ajutat să nu complic inutil 
treburile, să lucrez ordonat, 
să găsesc soluții organizato
rice. Astfel, am organizat cu 
maximum de eficiență colec
tivele de elevă care asigură ser
viciul pe școală, de fapt, respec
tarea disciplinei. Apoi, munca 
comitetului este bine pusă la 
punct, fiecare știe ce are de fă
cut și fiecare are de făcut ceva.

Cred că am reușit în decursul 
unui an, împreună cu comitetul, 

PAȘI SPRE CONSO
LIDAREA UNUI 
DE MUNCA.
A PARTICIPA 
TNSEAMNA A 
NE : „SINT Dl 
CORD CU PRO< 
MUL"
PENTRU CA MEM
BRII CONSILIULUI 
SĂ DEVINĂ ACTI
VIȘTI
TARI 
TULUI 
U.T.C.

EXTRABUGE- 
Al COMITE- 

MUNICIPAL

din timpul vararțeL i 
ționat ei. li s-au :: 
punderi directe. Ii 
să vorbească doa 
nuri ci să realizeze 
dovedească că tot ceea c 
unei organiza;: 
școală se poete i 
tic. cu sprijinul 
tice. De ce aici.

zut că ne punem probleme de 
care ne simțim răspunzători ți pe 
care le realizăm.

Un secretar — socotesc eu — 
trebuie să se întrebe dacă deține 
o pregătire politică și ideologică 
mai bună decît a majorității ute- 
cițtilor. ca să poată avea în toate 
împrejurările atitudinea politică 
corespunzătoare. Eu consider că 
nu am un nivel net superior co
legilor. îmi place foarte mult să 
citesc presa, să fiu la curent cu 
știrile interne și externe, citesc 
documentele de partid și urmă
resc publicații teoretice în mă
sura în care le pot înțelege. 
Dar mă simt obligat să fac mai 
mult, mai exact să depășesc sta-

pat UT C . » xsuart tn»a-
STIL tmo- jx w* a 

oraaoc owi.S.
VJobt âe wf de

NU a* C. C < UL T_ C_
* iflîiQff m STatr-

spu- :rasâ ec Treraarea cft 
"eI - TjC- V .TC*- 3k

: A- ■sgl»*? că w a *
rsecmaaca a

ții Buzești" Craiova : — înainte 
de a deveni secretar pe școală 
am fost secretar al unei organi
zații pe clasă. Și, mai înainte am 
fost președinte în unitatea de pi
onieri. Asta a făcut din 
mine un activist obștesc. Ar
gumentele pentru alegerea mea 
ca secretar pe școală au fost ca
litățile personale și rezultatele 
organizației de clasă pe care am 
condus-o ; aceasta a trecut de la 
locul penultim ce-1 deținea în 
școală, pe locul întîi.

Dar să mă întorc la mine. Eu 
spun că sînt om de inițiativă. 
Deci, nu mi se pare o întîmplare 
că inițiativa „Fruntaș la învăță
tură, model de comportare" a

că sînt 
științe 

din li
ceu — unica de acest fel, 
după cite știu — că în această 
societate, de la ideea înființării 
ș: pînă la activitatea propriu- 
zisă totul aparține elevilor. Nu 
sint sportiv sau cântăreț ca să-mi 
câștig pe calea aceasta populari

tatea, cred însă în inițiativa, ap
titudinile mele organizatorice, în 
ambiția mea. Și am observat că 
și colegii cred în ele. Poate și 
pentru că sînt un om serios și 
am vegheat ca această calitate 
să nu se transforme în rigiditate. 
Poate pentru că pe foarte mulți 
colegi i-am convins că și ei au ca
lități pe care nu și le-au pus în 
valoare și le-am dat ocazia s-o 
facă. Asta pentru că și pe mine 
comuniștii din școală m-au ajutat 
să mă descopăr.

O spun cu toată modestia : 
cred că cuvîntul meu este luat în 
seamă de profesori. Atît în rapor
turile directe, cît și în consiliile 
profesorale la care sînt invitat în

totdeauna. Și asta înseamnă foar
te mult pentru organizația liceu
lui. Cum am izbutit ? Dovedind 
că un utecist poate lucra foarte 
bine pe două planuri : învățătură 

Nu mă 
am 
din

bat dacă are prieteni, fiindcă e 
suspectat că n-are. Realitatea 
este că cine se laudă cu mulți 
prieteni n-are nici unul. Cu 
mulți uteciști ai liceului pot dis
cuta la modul prietenesc, pot să 
le cer să facă unele lucruri și pe 
baza altor relații decît cele ofi
ciale. Relații de autentică prie
tenie am cu o categorie mai 
restrânsă, cinci, șase colegi de 
clasă, care sînt și membri ai co
mitetului. 

colegii. Probabil asta a și deter
minat alegerea mea.

Nu pot vorbi despre mine ca 
de un om cu multă inițiativă, dar 
știu să preiau ideile bune și îmi 
vin și mie idei bune în decursul 
activităților. Colegii știu că aștept 
de la ei sugestii și mi le fac. Am 
izbutit, cred eu, un lucru bun 
— să-i îndemn pe uteciști să gîn- 
dească activitățile pe care le vor. 
Eu mă consider mai curînd res
ponsabilă cu entuziasmul, ca ni
mic să nu se petreacă banal, bă- 
trlnîcios. Mă gîndesc, de pildă, 
la primirea în U.T.C., care se 
desfășoară după un protocol sta
bilit prin instrucțiuni. Noi am 
vrut s-o facem mai impresionan
tă, să rămînă neștearsă în memo
ria foștilor pionieri. Am invitat, 
la adunarea de primire pe tova
rășii profesori, pe elevii din li
ceu. S-a înregistrat pe bandă 
cuvîntul elevilor primiți în 
U.T.C., un coleg a realizat foto
grafii din adunare, în final s-au 
recitat versuri patriotice. . Noii 
uteciști au fost profund impre
sionați și ne-ău declarat că din 
acel moment se simt alți oameni. 
Ce-am vrut să spun cu acest e- 
xemplu : un secretar U.T.C. tre
buie să știe să imprime acțiunilor 
un caracter politic, educativ, dar 
să nu le lipsească de elemente 
de surpriză și de cuvenita tentă 
afectivă.

INVITAȚIE
Pagina elevului cu nr. 1 

din acest an școlar, iniția
ză in coloanele sale prima 
consfătuire de lucru cu ci
titorii săi. Debutind sub 
auspiciile unui an școlar — 
definit de secretarul gene
ral al partidului ea an de 
cotitură in invățămint — 
pagina se vrea oglinda unui 
plus de activitate care 
țintește ambițios spre ni
velul notei maxime. Aceas
ta Înseamnă că tot ceea ce 
constituie viața de școală, 
de organizație, de elev, va 
constitui subiectul convor
birilor paginii cu cititorii 
săi. Se va încnega un dia
log util între organizațiile 
din școli și activiștii lor 
despre activitatea cea mai 
interesantă, despre iniția
tivă, experiențe și stil de 
muncă. Carnetul de repor
ter va circula din școală 
în școală pentru o carte a 
vieții de elev scrisă de 
elevi, cu capitole din în
vățătură, din muncă, din 
ceea ce se intimplă atunci 
cind elevul îmbracă salope
ta de'brigadier, din năzuin
țe și pasiuni cultivate.

Slnteți de acord cu aceste 
intenții ? Vi le oferim spre 
meditație și așteptăm con
cretizările in ' rubrici, ac
țiuni, formule publicistice, 
asa cum le vedeți voi, ele
vii.

Redactorii paginii : 
LUCRETIA LUSTIG 

MAR1ETA VIDRAȘCU 
Foto :

AL. PRUNDEANU
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Ca toate forțele, cu toate mijloacele 
SE RECOLTEAZĂ si SE ÎNSAMÎNȚEAZA

ALBA Dîmbovița s IN COMPETIȚIA CU

16 000 DE 
UTECIȘTI ÎN 
BRIGĂZILE 

PATRIOTICE
Ploile abundente care au 

căzut în această primă jumă
tate a toamnei au îngreunat 
și in județul Alba desfășura
rea lucrărilor agricole. Oa
menii insă n-au descurajat ci 
au întreprins acțiuni energice 
pentru recoltarea porumbu
lui, sfeclei de zahăr și a 
strugurilor, insilozarea fura
jelor, eliberarea terenurilor 
care urmează a fi insămin- 
(ate cu grîu. Fină în pre
zent a fost recoltată 66 Ia 
sută din suprafața cultivată 
c-j sfeclă de zahăr iar spre 
bazele de recepție au fost 
trimise peste 25 000 tone. 
Astfel la Blaj, Tiur și Mă- 
nărade cooperatorilor li s-au 
alăturat uteciștii și salariați 
de Ia I.G.C.L. și O.C.L. de 
la cooperativa meșteșugă
rească „Unirea” la recolta
rea sfeclei de zahăr, a stru
gurilor și porumbului. De a- 
semenea, peste 1 000 de elevi 
au participat in mai multe 
zile la acțiunile de recol
tare. Elevii de la Grupul 
școlar forestier și de la Li
ceul „Iacob Mureșanu”, îm
preună cu cooperatorii de 
Ia C.A.P. Blaj și Tiur au re
coltat cartofii de pe 20 ha, 
sfecla de zahăr de pe 30 ha 
și porumbul de pe 22 ha.

La C.A.P. Oarda fiecare 
ceas prielnic a fost folosit 
din plin. Ca urmare, s-a reu
șit ca sfecla de zahăr pre
cum și via să fie în între
gime recoltate, predindu-se 
in contul contractului 200 
tone sfeclă și 16 tone stru
guri ; finul de trifoi de pe
15 hectare a fost depozitat 
ca urmare a acțiunii dintr-o 
după-amiază a uteciștilor. Și 
asemenea acțiuni se adaugă 
la șirul altora pe care orga
nizațiile U.T.C. din județ 
le-au inițiat in actuala cam
panie agricolă pentru a spri
jini țăranii cooperatori și lu
crătorii din I.A.S. la strînge- 
rea recoltei. Astfel, săptămî- 
na trecută alături de țărani 
și alte categorii de oameni ai 
muncii au participat peste
16 000 de uteciști. Bilanțul 
muncii lor este destul de 
frumos : au fost recoltate 
407 hectare porumb, 540 tone 
struguri, 231 tone cartofi, 52 
tone legume, 76 tone fructe 
și 220 tone sfeclă furajeră. 
S-au insilozat 115 tone po
rumb și s-au sortat 21 tone 
cartofi. S-au evidențiat în 
mod deosebit organizațiile 
U.T.C. de Ia Grupul Școlar 
forestier Blaj, Liceul teore
tic Sebeș, Fabrica „Căpri
oara”, Școala profesională 
„Refractara”, Liceul „Avram 
Iancu” Aiud, Școala generală 
nr. 2. Aiud, Școala profesio
nală Ocna Mureș.

VASILE MOROȘAN

V

1

Pe ogoare, întrecerea cu 
timpul continuă. Peste tot, cu 
o maximă intensitate, ritm 
determinat de stagnarea ploi
lor care au permis reluarea 
in condiții aproape normale a 
lucrărilor specifice de toam
nă. Aspecte de pe frontul a- 
cestei lupte cu timpul am în
registrat ieri în două coope
rative agricole din județul

.AA/WWWWVW\A/WWWWWVW\^’

FRUMTAȘUl
CAPITALEI

cu toată 
strunga- 
cel mai 
are cele 
de plan

Șeful brigăzii de produc
ție și educație socialistă, 
strungarul Vasile Dumitru, 
din secția a Il-a meca
nică a Uzinei de utilaj chi
mic Grivița Roșie, stă totuși 
puțin pe ginduri apoi des
chide caietul cu realizările 
brigăzii pe ultimele luni și 
numai după o atentă con
fruntare, afirmă 
convingerea : „Da. 
rul Ion Anca, stă 
bine pînă acum, 
mai mari depășiri 
și nici o observație pentru 
calitatea producției sau dis
ciplină”. După aprecierile de 
care se bucură utecistul 
Anca, după palmaresul suc
ceselor lui repetate în com
petițiile profesionale, am fi 
crezut că șeful său ni-1 reco
mandă imediat fără să stea 
pe ginduri, dar ne-am con
vins că nu-i deloc simplu. 
Toți cei 25 de membri ai 
brigăzii, toț> uteciștii sint 
la o sensibilă egalitate in în
trecere, departajarea se face 
cu mare greutate. De aceea, 
au fost necesare cîteva cal
cule simple dar edificatoare.

A terminat școala profesio
nală cu numai trei ani in 
urmă. Ce-i drept, Ion Anca 
absolvise cu media 9,50, a 
fost întotdeauna printre 
fruntașii clasei Ia învăță
tură și practică. A ajuns in 
acești ani în categoria a IV-a 
de încadrare tarifară, și-a 
cîștigat autoritatea strunga
rului căruia i se repartizează 
în atelier lucrări dintre cele 
mai dificile. Dar cea mai 
mare satisfacție a lui este 
alta. In vara acestui an, după 
ce ciștigase fazele pe secții, 
pe uzină, pe sector, ale con
cursului tinerilor strungari, a R. L.

TIMPUL, OAMENII ÎȘI PUN

IN VALOARE HĂRNICIA
Dîmbovița : la Odobești și 
Crovu. Le-am reținut pe cele 
care.se referă la sectoarele ce 
impun cea mai aprigă „băta
ie” : recoltarea cartofilor, pre
gătirea și însămînțarea griu
lui, fertilizarea terenului.

De cîteva zile, la cooperati
va agricolă din Crovu, trac
toarelor care lucrează la arat 
le urmează alte patru în agre
gat cu discurile. Sînt conduse

Imaginilor care redau angajarea, efortul depus la ort Mi sie. le 
contrastează însă altele care denotă o atare bpsi de etsg^Jare. 
ln timp ce nevoia de forță mecanică in ctap **** moar,
la sediul secției Crovu, două tractoare, umd desfăcut iae aiW 
complet echipat, erau părăsite. In curtea secției nw-tem cs’e si 
se întrebe de soarta lor.

î N

AZI, DOI SECRETARI

U.T.C. NE PREZINTĂ:

OBIECTIVE PRIORITARE PE AGENDA
DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR

ajuns la faza pe Capitală. S-a 
intilnit aici cu cei mai buni 
strungari din București, ade- 
vărați ași ai profesiei, unii cu 
o experiență de 10 ani in 
meserie. N-ar fi crezut că 
va putea cuceri locul I. Și 
totuși a izbutit. Studierea 
permanentă a literaturii de 
specialitate, a desenului teh
nic, a celor mai moderne 
tehnologii, cunoașterea te
meinică a utilajelor din do
tarea uzinei lor, i-a îmbogă
țit mult cunoștințele din 
școală, i-au dat încredere și 
siguranță la mașină.

— Ce te preocupă mai 
mult în această perioadă ?

— Randamentul la strung. 
Ca toți oamenii muncii din 
Capitală, Și colectivul nos
tru s-a angajat să realizăm 
cincinalul în patru ani și 
jumătate. Pentru aceasta 
trebuie să atingem randa
mente cu 20—30 la sută mai 
mari decît anul trecut, tre
buie să producem mai mult 
și mai bine, să ne perfecțio
năm continuu.

Pe utecistul Ion Anca ii 
preocupă în aceeași măsură, 
învățătura. Este în clasa a 
Xl-a a liceului seral și do
rește ca și aici să se situe
ze printre cei mai buni, 
„învăț, pentru ca să pot 
munci mai bine”, spune el 
simplu, cu sinceritate. Ceea 
ce confirmă de fapt, în fie
care zi, la locul lui de 
muncă. Acum, se pregătește 
pentru faza pe țară a con
cursului strungarilor care 
se va ține în luna noiem
brie la Ploiești. I-ar sta 
bine. „Fruntașului pe Ca
pitală” să i se poată spune, 
„Fruntaș pe țară”.

Uzina Vulcan

CALIFICAREA
NOILOR ANGAJAȚI

Dintre măsurile care vizează 
realizarea cincinalului in patru 
ani și jumătate, calificarea u- 
nui plus de muncitori pentru 
completarea forței de mun
că la nivelul cerut de noile 
valori de plan, se impune ca 
una dintre cele mai impor
tante. Nu mai este nevoie de 
precizarea că toți aceștia sînt 
tineri, in majoritate uteciști. 
deci o condiție din care de
curge obligația organizației 
noastre de a se ocupa cu toată 
răspunderea de ei, de pregăti
rea și integrarea lor în pro
ducție. Pentru conturarea mai 
precisă a imaginii problemei 
respective, trebuie reținut că 
în uzina noastră s-au angajat 
în acest an aproape 1 500 de 
salariați. O bună parte se vor 
califica prin ucenicie la locul 
de muncă și prin cursurile de 
scurtă durată.

O dificultate o 
faptul că circa 400 de tineri 
vor trebui calificați intr-o pe
rioadă foarte scurtă, deoarece 
ei sînt prevăzuți în planul for
ței de muncă pe anul viitor, 
deci încă de la 1 ianuarie 1973 
vor trebui să producă la ni
velul unui muncitor calificat. 
Sigur, unii, care au început în 
vară cursurile, vor încheia 
pînă atunci perioada aferentă 
calificării, dar destul de mulți 
care au început deabia la 1 
octombrie, nu vor termina pe
rioada de pregătire decît în 
primăvară. In această situație, 

constituie

de uteciștii Nicolae Sandu, 
Mihai Dumitru, Constantin 
Mușa și Vasile Andrei- Și ei 
se află într-o vie competiție 
cu timpul. Defecțiunile mici 
sînt remediate pe loc. opera 
tiv, fără a se mai aștepta a- 
telierul mobil. Vasile Andre:, 
ca să dăm un singur exemplu, 
a discuit 18 hectare de teren, 
deși una dintre roțile agrega
tului se defectase. A improvi
zat însă, lucrînd cu discul sus
pendat pentru a cișt.ga orele 
bune de lucru ale zilei de ier.

N. COȘOVEANU

In același ritm se acționea
ză fi la fertilizarea suprafe
țelor ce se tor însămi rtta cu 
griu. In sprijinul mecan-.zzto- 
rilor jt al cooperatorilor a ce
rut pentru a încărca ingrișâ- 
minte în buncărul M.I.C- 
ului fi muncitorul Crirtea 
Radu de la FJLI. Titu 
„Sînt în concediu, și ca om al 
satului nu puteam să stau a- 
cum acasă“. l'n gert al con
științei, al împlinirii unei m- 
datoriri patriotice.

Fotografii de Gff. CU CU 

CONTRAST

Același tablou al risipei de timp l-am intilnit în mijlocul zilei 
p la secția de mecsmzare din Odobefti. Din cele 6 tractoare în 

Mane de faacțioisre care așteptau îndrumarea specialiști- 
«mttăfw teme-i ea „îndruma" fi pe dumnealor?) oferim în 

’paea clăturati. unul singur in agregat cu semănătoarea. Cele
lalte tuci măcar nu erau pregătite pentru creo lucrare.

organizația U.T.C., pornind de 
la experiența organizației de la 
Uzina „Autobuzul", autoarea 
inițiativei .Fiecare elev, fiecare 
ucenic să producă la nivelul u- 
nui muncitor calificat, cu 
luni înainte de absolvire” 
stabilit, in colaborare cu 
ducerea tehnică a fiecărei 

șase 
și-a 

con- 
sec-

ții, ca obiectiv imediat al ac
tivității sale, „forțarea" ca să 
spun așa, a calificării tineri
lor, intensificarea procesului 
de instruire practică a acesto
ra, pentru ca ei să poată lucra 
piese de serie și lucrări mai 
simple, după o cit mai scurtă 
perioadă de practică. Contăm 
in reușită, și pe faptul că 
mulți tineri sînt absolvenți de 
liceu, deci cu o receptivitate 
mare la cunoștințele predate.

Organizarea calificării tine
rilor este bine gîndită. Viitorii 
strungari, lăcătuși, sudori, ca
zangii, tratamentiști, se află 
in aria de preocupare, de în
drumare apropiată a celor mai 
vrednici muncitori din secții,

comuniști și uteciști cu expe
riență, care au primit indicații 
ca incă din primele zile după 
angajare, acești tineri să fie a- 
jutați să învețe să minuiască 
sculele și utilajele. Organiza
țiile U.T.C. din secții, toți 
membrii birourilor sînt angre
nați în supravegherea și aju
torarea cîte unui grup de ti
neri nou angajați, îi atrag în 
activitățile educative și dis
tractive, îi familiarizează cu 
disciplina de producție, cu res
pectarea programului de mun
că. La fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă, secretarii organizațiilor 
de bază U.T.C. trebuie să infor
meze Comitetul pe uzină de 
toate aspectele muncii cu tine
rii aflați în cursurile de cali

cu

niște rezultate, sintem 
la început, Știu însă că 
fi prea simplu, avem 
mare fluctuație în rin-

ficare. La rîndul nostru, 
sprijinul conducerii uzinei cău
tăm să le soluționăm dolean
țele, să le rezolvăm problemele 
personale și de muncă, cu care 
se adresează organizației.

Deocamdată, nu putem vor
bi de 
deabia 
nu va 
încă o 
dul tinerilor dar tocmai prin 
grija pe care ne-am propus 
s-o manifestăm cu toată răs
punderea și solicitudinea față 
de noii angajați, sperăm să de
pășim și acest neajuns.

ȘTEFAN BUCUR,
secretar al comitetului U.T.C.

LA RECOLTATUL
CARTOFULUI, TINERII ACȚIONEAZĂ
SUCEAVA

ENERGIC. CONTINUU, EFICACE
Indiferent de vreme, pe 

ptoaie și vin», mte de coo
peratori li lucrători din 
LA-S.-uri ajuta ti de elevi, 
Kndeati fi muncitori din u- 
•iUîile economice ale jude- 
fntai Soceava au ieșit in 
riap. ineereind să riftige 
bătălia eu tremei nefavora
bili- Cartoful reprezentind 
cultura principală, este fi
resc ca unitățile agricole, 
organele de resort și orga- 
nizațiile de tineret să-i 
acorde cea mai mare a- 
teetie- Pentru a grăbi rit- 
■«J de reconare. organiu- 
wae C.TX. an dee lansat o 
• wnăUtr-ee agrimie *ri' *

La ferma Vrvrști apurti 
■ăad LLS Snceava. de pil
dă, pe o tarla de 1* hectare 
am intilnit elevii Grupului 
școlar de industrializare a 
lemnului. Erau peste 500 de 
băieți și fete. Datorită tere
nului incă umed care făcea 
imposibilă intrarea tractoa
relor eu pluguri pentru a 
scoate cartofii, aceștia erau 
scoși cu furcile, apoi strinși 
cu miinile. Intre clase se 
desfășura o vie întrecere 
pentru stringerea cit mai 
repede a recoltei. Dintre 
toate clasele in mod deosebit 
am remarcat anul III E, care, 
zilnic, depășește norma sta
bilită.

Tot la această fermă, a- 
lături de muncitorii zilieri 
am intilnit studenții anului 
I și II ai Institutului peda
gogic de 3 ani Suceava. Lu

Electroprecizia-Săcele:
GENERALIZAREA

.,Fiecare 
realizeze 
și rațio- 
valoarea

Primii

EXPERIENȚEI .»
La noi mulți tineri sînt frun

tași printre fruntași și această 
afirmație nu este doar o fi
gură de stil. Sînt fruntași nu 
numai la locul de muncă sau la 
acțiunile de muncă patriotică, 
dar în multe secții și ateliere se 
situează realmente în fruntea 
unor valoroase inițiative, unele 
lansate chiar de către organiza
țiile U.T.C. respective. Să luăm, 
de pildă, o inițiativă cu larg e- 
cou și în- alte uzine : 
inginer și tehnician să 
economii prin inovații 
nalizări de cel puțin 
salariului său anual”, 
care au răspuns acestei chemări 
au fost tinerii din „Cercul de 
creație tehnico-științifică”. Re
zultatul : în citeva luni numă
rul de propuneri venite din 
partea inovatorilor tineri s-a 
dublat. Au fost înregistrate și 
două propuneri de invenții. Au
torii : tinerii ingineri Valeria și 
Alexandru Constantinopol, soț 
și soție. S-a dublat, de aseme
nea, și numărul membrilor cer
cului care acum cuprinde, prac
tic, toți tinerii ingineri și tehni
cieni din uzină

Problema calității si producti
vitatea muncii se situează, de 
asemenea, la loc de frunte in 
preocupările organizației noas
tre. Să vă vorbesc la început 
despre „Vitrina calității”, o ini
țiativă mai veche la noi. dar 
reluată de curind, sub forme 
noi, variate, mai eficiente. Ast
fel, din inițiativa organizației 
U.T.C. din secția „Prelucrări 
mecanice”, Ia mașinile și a- 
agregatele unde lucrează tinerii 
au fost montate pe un suport 
special mici afișe viu colorate 
realizate cu vioiciune grafică pe 
care este scris cit costă respec
tiva mașină și o chemare pen
tru mai buna ei întreținere. Am

crau la sortatul cartofilor 
recoltați in zilele precedente. 
Mai bine de două săptămini 
acești 54 studenți echipați in 
salopete și eu cisme au par
ticipat zilnic al strinsul și 
sortatul cartofilor, ne spu
nea Ion Popescu Argeșel 
care insotea acest grup. 
..Fiecare dintre noi reaușim 
zilnic si recoltăm cite 500— 
CM kg cartofi", ne spu
ne Marioara Mândrie. Ca rod 
al participării in întregime 
a elevilor și studenților de 
la această fermă s-a reușit 
să se recolteze cartofii de pe 
• suprafață de 223 hectare 
din cele 3M ml ti taie.

La LAJS. Fălticeni in fie
care zi după orele de pro
gram. alături de lucrătorii 
din IA.S. sint prezenti și 
cei IM uteciști de la Fila
tura de in și cinepă din lo
calitate. 80 de la întreprin
derea de exploatare a- lem
nului și 150 de la coopera
tivele „Zorile” și „Presta
rea”. Pe parcelele I.A.S.-u- 
lui, uteciștii Iancu Hoi- 
nărel, -Marja Sioia, Dumi
tru Nichifor, Gheorghe A- 
xinia și colegii lor au desfă
șurat o muncă rodnică, con
cretizată în sortarea și trans
portul a peste 800 tone car
tofi. De asemenea, ajutoare 
din partea tinerilor au mai 
primit și unitățile agricole 
din Casvana, Pătruț, Boto- 
șana. Udești, Pirteștii de Jos 
și altele.

O. MARIAN

ÎNAINTATE
pesă dau un exemplu concret : 

strungul special la care lucrea
ză utecistul Tudor Mircea, stă 
scris: „Tinere, acest agregat cos
tă 1 436 050 lei. îngrijind mași
na pe care lucrezi, contribui la 
păstrarea avutului întregului po
por. Ce ai făcut astăzi pentru 
o mai bună întreținere ?“. A- 
cum. alături de aceste afișe 
au început să apară altele ca 
de pildă : „Tinere, mașina a- 
ceasta produce în 480 de minu
te... atîtea repere. Ce vei face 
astăzi pentru a-ți îndeplini nor
ma ?“. Tot in scopul sporirii 
răspunderii față de calitatea 
produselor, organizația U.T.C. de 
la secția ..Montaj echipament 
auto” a luat inițiativa confec
ționării unor table indicatoare 
care au fost montate la fiecare 
post de lucru. Pe aceste adevă
rate ..partituri tehnice” este 
specificat cu scheme si detalii 
toată tehnologia de lucru de la 
postul respectiv. Tinerilor mun
citori, mai ales le este foarte 
necesar și util acest mod de 
„autocontrol”, iar reperele rebu- 
tate sau montate defectuos 
scăzut foarte repede.

O altă inițiativă, < 
vărat tinerească a i 
sată și de organizația 
de la atelierul de montai apara
te de bord. Chemarea la între
cere pentru „Cel mai frumos a- 
telier” a cuprins toate colecti
vele din uzină avînd 
tat instaurarea unei 
mai plăcute de lucru, 
rea mai judicioasă a 
muncă, înfrumusețarea ateliere
lor și secțiilor. Și nu este decît 
firesc, într-o uzină unde tinerii 
formează majoritatea.

VASILE BÎRZAN 
secretarul comitetului U.T.C,

au

cu ade- 
fost lan- 
i U.T.C.

ca rezul- 
ambianțe 
orga ni za- 
locului de

(Urmare din pag. I)

țiunile destinate producției 
care au fost transpuse In prac
tică de la 1 ianuarie 1972 și pînă 
acum...

— încercați să vă referiți to
tuși la cîteva dintre cele mai 
semnificative .'

— Semnificative și oportune 
au fost toate, altfel nu le-am 
fi inițiat. Nu ne place să facem 
ceva doar pentru a ne afla în 
treabă. Iată, de pildă, ați obser
vat probabil înainte de a intra 
In fabrică un panou expus la 
loc vizibil unde se specifică că 
numai cinci minute pierdute 
zilnic de fiecare muncitor din 
timpul destinat producției în
seamnă o pierdere anuală de 
40 000 costume băieți. La o adu
nare generală ne-am pus pro
blema pe care am reluat-o apoi 
și cu alte ocazii : este posibil ca 
nici un tînăr să nu consume 
inutil timpul ? Răspunsul a fost, 
evident, pozitiv. Este intr-ade
văr posibil, va fi intr-adevăr 
posibil, dar numai dacă :

• maiștrii și ajutorii de maiș
tri nu-și permit nici o derogare 
de la o aprovizionare ritmică cu 
materii și materiale ;

• există preocuparea, ca defi
ciențele de pregătire profesio
nală să nu fie lăsate să se per
petueze de la o lună la alta ci 
se caută, prin ajutor direct, ca 
cei mai buni muncitori să dea 
o mină de ajutor celor cu lacu
ne In instruire ;

• Nu trecem nepăsători pe 
lingă nici un caz de indisciplină, 
luăm atitudine, impunem opinia 
colectivă.

Desigur n-am să afirm că a- 
cum totul este rezolvat, că în
totdeauna cele 480 de minute 
sînt folosite fără ca nici unul 
dintre ele să nu ne scape prin
tre degete. Nu este un neade
văr Insă că, vizibil, la acest ca
pitol. se înregistrează din ce In 
ce mai rar discordanțe Intre 
ceea ce trebuie să fie și ceea ce 
este timnul de muncă. Altfel 
nici nu s-ar explica cele 15 mi
lioane realizate suplimentar, 
față de plan pînă la data de 1 
octombrie.

— Știm că in fabrică învață 
meserie la locul de muncă 160 
de ucenici. Durata școlarizării 
lor se apropie de sfîrșit. După 
cîte sîntem informați pe 15 no
iembrie ei vor fi angajați ca 
muncitori calificați. întrebăm : 
vor fi cei 160 de muncitori în 
măsură să se achite cum se cu
vine de obligațiile ce le vor re
veni ?

RITMUL 

ÎNTRECERII -

ÎNDEMN 

PENTRU

TINERI

— Nu „vor fi“. Sînt de pe a- 
cum. Pentru că de pe acum a- 
ceștia produc la nivelul con- 
fecționerilor cu experiență.

— Cum a fost posibilă această 
performanță mai rar Intîlnită?

— Este tot o urmare firească 
a intervenției noastre, a orga
nizației U.T.C. Pînă anul trecut 
ucenicii erau dispersați la uni
tăți dirarite. Cinci aici, șapte 
dincolo. învățau, mai mult sau 
mai puțin, meserie, se Îngrijea 
mai mult sau mai puțin cineva 
de ei. Hotărît, metoda nu era 
bună. După angajare trebuia să 
treacă destul de mult timp pînă 
să-și potrivească pașii cu cei ai 
tovarășilor lor de muncă. Toc
mai de aceea am propus comi
tetului oamenilor muncii ca pre
gătirea lor să se facă într-o uni
tate distinctă unde evoluția lor 
profesională să poată fi riguros 
urmărită. Două tinere inginere, 
Ana Movilean și Ignat Daniela, 
membre ale comisiei social-pro- 
fesionaie au fost repartizate in 
această unitate, ele răspunzind 
direct atît în fața organizației 
U.T.C. cit și a comitetului oa
menilor muncii de modul cum 
în perioada de ucenicie viitorii 
muncitori asimilează cunoștin
țele necesare pentru a se putea 
integra apoi activ exigențelor, 
ritmului fabricii. Și, să nu uit, 
Unitatea respectivă a primit un 
plan de producție identic cu al 
celorlalte unități. Or, încă din 
septembrie acest plan a fost În
deplinit. Fapt care constituie 
mai mult decît o garanție că și 
în continuare colegii noștri vor 
fi la înălțimea așteptărilor. Le 
spun de pe acum colegi întru- 
cît încă din perioada uceniciei 
ei au făcut parte efectivă din 
organizație, au participat Ia 
toate acțiunile ei, au avut ace
leași drepturi și îndatoriri.

— Care sînt intențiile de ulti
mă oră ale organizației U.T.C. 
de la fabrica unde lucrați.

— Foarte curind în Întreprin
dere va îua ființă comisia in
ginerilor și tehnicienilor, comi
sie patronată de comitetul 
U.T.C. și care-și propune, prin
tre altele, sprijinirea mișcării 
de invenții și inovații, îmbună
tățirea actualului proces tehno
logic, crearea cadrului optim de 
valorificare u experienței pozi
tive. în săptămîna viitoare chiar 
toți inginerii uteciști vor fi tre- 
cuți la program de două schim
buri pentru ca astfel asistența 
tehnică să fie optimizată și 
schimbul doi să producă la ni
velul schimbului întîi.

Așadar, discuția cu locțiitoa- 
rea secretarului comitetului 
U.T.C., tovarășa ingineră Ilea
na Geaburu, ne-a prilejuit cu
noașterea cîtorva din pirghiile 
pe care organizația le-a folosit 
sau intenționează să le mate
rializeze în vederea înscrierii In 
ritm accelerat a producției și a 
muncii pe coordonatele exigen
țelor actuale. Eforturile au fost 
din plin răsplătite, semnăturile 
uteciștilor în cartea de onoare 
a succeselor fabricii craiovene 
fiind extrem de viguroase, pur- 
tind pecetea de neconfundat a 
responsabilității.

care.se
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Panama, DEMETRIO B. LAKAS, următoarea telegramă :

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte *1 Republicii 
Panama, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai 
cordiale felicitări, împreună cu urări de fericire personală și 
prosperitate pentru poporul panamez.

1
Prin decret al Consiliului de 

f.tat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Miron Con
stant! nescu a fost numit în 
funcția de președinte al Consi
liului Economic.

Marți dimineața, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române In Co
misia interguvernamentală ro- 
mâno-sovietică de colaborare 
economică, s-a Intîlnit cu M. 
A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele părții so
vietice In comisie, conducăto
rul delegației sovietice care a 
participat la festivitatea inau
gurării celei de-a Il-a ediții a 
Tîrgului internațional Bucu
rești.

Intr-o atmosferă prieteneas
că, a avut loc o convorbire 
privind dezvoltarea colaborării 
economice româno-sovietice.

Au participat Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de co
laborare și cooperare econo
mică și tehnică, precum și 
V. S. Tikunov, însărcinat cu a- 
faceri ad-lpterim al Uniunii 
Sovietice la București.

Marți dimineața, a avut loc 
Ia Consiliul de Miniștri întîlni- 
rea de lucru între președinții 
celor două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare economică între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

Delegația română a fost con
dusă de Mihai Marinescu, prim- 
vicepreședinte, cu rang de mi
nistru. al Consiliului Economic 
președintele oărții române în co
misie, iar delegația R.D. Ger
mane de dr. Kurt Fichtner, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, 
președintele părții R.D. Germa
ne în comisie.

In cadru] întilnirii s-a exa
minat stadiul tratativelor asu
pra unor importante acțiuni de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, precum și noi 
p~n->urieri pentru care s-au sta
bilit măsuri corespunzătoare. 
De asemenea, s-a examinat mo
dul de desfășurare a schimbu
rilor de mărfuri între cele două 
țări și au fost convenite măsuri 
cu privire la dezvoltarea lor 
In continuare.

îrtîlnirea S-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă, de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Marți, a părăsit Capitala de
legația guvernamentală a Uniu
nii -Sovietice, condusă de M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, precum și 
N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., care au participat la 
deschiderea oficială a celei de 
a Il-a ediții a Tîrgului Inter
național București.

actualitatea

medalia de argint

Tineretu* 
Leninist

(U.T.C.L.) din U.R.S.S. con
dusă de Robert Arz umani- 

C-C- al 
Armenia.

C.C. al 
silită ia

<-re
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Neatenție

FLOtH GHFCXGHTU

Săptâmîna economiei PROGRAMUL I

•3^

u

MERIDIAN

rezultă ? 
amendă, 
se pare

desene
16; 18;

NEA- 
(orele

(orele 
20,30), 
15,45;

POPPINS :
Noi (orele

1AROVAIA 
(orele 9; 11,15;

rulează la 
9—20,15 in

rulează
13,30;

Neatenția era cit pe aici să 
le fie fatală. Copiii Mariana și 
Ioana Mateescu, din București, 
au cules dinlr-o grădină niște 
fructe pe care, venind acasă, 
s-au apucat să le mă'nînce. 
Intoxicația căpătată a fost 
destul de gravă. Din fericire, 
in momentul de față, se află 
In afară de orice pericol. 
Ce-am putea adăuga 7 Atenție 
copil. dar mal ales, atenție 
părinți !

Doi salariați de la întreprin
derea „Mistrețul- și-au asumat 
o obligație de mare răspundere 
și risc. Scoaterea din unitate 
și transportarea a peste 500 
de cutii de conserve, precum 
și a unei cantități suplimenta
re de produse figurlnd de ase
menea in normativ. Ora Ia 
care și-au propus să realizeze 
„misiunea” : 2 noaptea !

FRUMOSULUI 
rulează la Central 

11.30; 13.45: 16; 18.15;

citeva din manifestă- 
programul 

Bucu- 
recent

ru- 
ia ouaia turcie 11,15;

16: 18,30; 21), Capitol (orele 
" 20,45).

rulea-

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
și de alte persoane oficiale. A 
fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interlm 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
In aceeași zi a plecat spre pa

trie delegația guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace, condusă de 
Jan Gregor, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Oaspe
ții au fost salutați de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. A fost prezent Miro
slav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

★
Seara, a părăsit Capitala de

legația guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane, con
dusă de Dr. Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții R. D. 
Germane în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare e- 
conomică. Delegația a fost sa
lutată de Mihai Marinescu, 
prim-vicepreședinte, cu rang de 
ministru, al Consiliului Econo
mic, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică. A 
fost prezent Dr. Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

Marți dimineața, ministrul 
construcțiilor și dezvoltării o- 
rașelor din R. P. Ungară, Josef 
Bondor, care se află Intr-o vi
zită în țara noastră, a avut o 
întrevedere cu ministrul econo
miei forestiere și materialelor 
de construcții, Vasile Patilîneț. 
Cu acest prilej, âu fost discuta
te probleme privind cooperarea 
între cele două ministere în 
domeniul materialelor de cons
trucții.

Cu prilejul împlinirii virstei 
de 70 de ani, prof. dr. doc. Pe
tre Vancea, membru corespon
dent al Academiei, a fost săr
bătorit, . marți după-amiază, la 
Academia Republicii Socialis 
te România.

OLIMPIADA
DE ȘAH-SKOPLJE ’72

Festivalul cîntecului ostășesc

Luni. 16 octombrie, seara, pe scena silii de concerte a Rad; □tele
viziunii, din str. Nuferilor, a fost dat semnalul de descindere a unei 
manifestări ample, de mare prestigiu : „Festivalul cîntecului ostă
șesc” — ariat la prima sa ediție. Organizat de Ministerul Forțelor 
Armate al R.S.R., festivalul poartă ca mono cuvintele : „Te apăr s. 
te cint, patria mea !” Angrenlnd largi forțe artistice din întreaga 
țară — programul de concurs include numele unor btneeunascuți 
compozitori șl interpreți — festivalul cuprinde, de fapt, trei con
cursuri distincte, în care sînt înscrise lucrări cu tematică ostățească 
un concurs deschis cintecelor patriotice, unul marșurilor ostățes- ș: 
un altul cintecelor de muzică ușoară.

în prima zi, în concursul de cintece patriotice, au fost prezer.iate 
20 de lucrări în concurs și 6 în afară de concurs (acestea aparpaî.-.i 
unor membri ai juriului). Din prim a categorie am remarcai dnteceie 
„Oaste română” de Gh. Bazavan, „Balada vitejilor* de Radu Șersum 
„Legămînt” de I. D. Chirescu, „Marțul infanteriștilor* de S 
Eremia, iar din cea de-a doua — „Glorie patriei* de IX. 
Eremia, „Ești militar” de L. Profeta. „Clntec ostășesc* de V. D 
și mai ales, „Gornistul” de A. Glroveanu. Toate cele x <5e 
s-au situat Ia un înalt nivel artistic, dovedind o select e riga 
exigență, un înalt profesionalism. Acompaniamentul a fost saj 
asigurat de către corul, soliștii și orchestra Ansamblu i 
„Doina” al Armatei, dirijate de general-otaior Dinu Ste_ar 
al poporului și locotenent-colonel Sergiu Eremia. Ia nle_e 
toare vă vom ține la curent cu desfășurarea acestei ma-_res-. 
se bucură încă de la prima sa ediție de o atenție am ee j-g

OCTAVIAN UMULESCV

CRONICA U.T.C
Ieri s-a întors in țară ve

nind de la Paris, tovarășul 
Radu Enache, membru al 
Biroului Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist. care a luat parte la 
Intilnirea tineretului euro
pean consacrată solidarității 
cu lupta tineretului și popoa
relor din Indochina.

★
Ieri a părăsit Capitala de

legația Uniunii 
lui Comunist

an, secretar al
U.T.C din R.S.S. 
care la incitația 
U.T.C. a făcut o 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
București Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Dan Cruceru, adjunct de sef 
de secție la C.C. al U.T.C-, 
de activiști 
U.T.C

R.osoe

n_E%A KAN 
is Can

Excursii 
cu durată variabilă

O mteresmiă noutate turistică 
ne este couumscati de către Ofi
ciul 4a tarisas Buourețti. Se or- 

tmaeazi excursr. cu durată va- 
ab-.li 'de 3, 5. 7, 12 zile), pen- 

cere înscrierile te pot face 
iduel seu in grupuri organi- 
Iru^atica renunțării Ia in- 

tercals fixe m te pare potrivită; 
de altfel acest fapt a fost confir
mat p «ie cifre un sondaj efec- 
tuat de Oficiul de Turism. Locu- 

unde se asigură asemenea 
■».- Borsec, Tușnad. Soca- 
iuic, stațiunile de pe Valea 

Prahovei. precum p la o serie de 
c-sbmse din Munții Figurat. La 
'secure rtirțil de săptâmini sini 
orge-nzate. de asemenea, excursii 
—j aseoccruL cu durata de o zi, 
ta -snrf Capitalei, cu vizitarea 
’. cn Citului, teu a Văii Prahovei. 
C&tuL 30—Î5 lei, iar elevii be- 
v acă de -educeri de 50 la

Donarea onon+kă 
de singe

Conferințe la 
Universitatea populară 

București

>n 
populare 

resri. care d-a inaugurat 
naal an de invițămint : 

Astăzi ora 19. (sala din 
Biserica Amzei, 7) conferința 

ța și opera pictorului Lucas 
arh*. Aiaeri. orele 18,30, 

■sate dia Șoseaua Kiseleff nr. 
X prof, naiv Tudor Bugnariu. 
prezaiă ia cadrul ciclului 
^Statutul omului contemporan*, 
conferința .Ornai în societatea 
coOcaporacă. Caracteristicile 
epocu corteșnoorar.e*

D»a seria manifestărilor mai 
matins inaugurarea ciclului 
Rroblemele contemporane ale 
ttrnței și tehnicii* cu expunerea 
Viteza luminii poate fi depă- 
:tă ?* (luni, ora 18.30. sala din

Șoseaua Kiseleff nr. 3) și ciclul 
lografie și folclor româ- 
“. in cadrul căruia, luni 23 

ocu orele 11.00 (sala din strada
Biserica Amzei. 7) prof. univ. 
Oridiu Papadima și dr. Ion 
\ lădoța vor sorbi despre ..Cu
renta In etnologia contem
porană*.

LOGODNICA 
DRAGON : 
(orele 9,15;
20.30) .

LIUBOV 
la Lumina 
16; 18.15; 20.30).

ANONIMUL VENETIAN : 
lează la Scala țorele 9; 
13,30; i:,

■o; 11.45, 14; 16,15; 18,30;
DRUM IN PENUMBRA : I

la Melodia (orele 9; 11,15; 
16; 18.15; 20,30). Gloria (ore- 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

FUGA E SĂNATOASA : rulează 
la București (orele 8,45; 11; 13,30;

. 18,30; 21), Luceafărul (orele 
!0; 11; 13,30; 16; 13,30; 21).
MAREA HOINĂREALĂ : rulea

ză la Feroviar (orele 3,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15: 20,30), Excelsior (orele 
8,45: 11,15; 13.45; 16; 18.30: 21), Mo
dem (orele 8.30; 11; 13,30; 16;
16,30; 21).

ELIBERAREA LUI L. B. JO
NES : rulează la Festival (orele 
9: 11,15; 13,30: 16: 18,30: 21). Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 18;
13.15; 20,30), Patria (orele 10; 12,45; 
15.30; 18,15; 21).

FATA CARE VINDE FLORI t 
rulează la Ciulești (orele 10; 12; 
15.30; 18; 20.30).

BAMBI : rulează la Doina (orele 
11,15; 13; 15; 16,45: 18,45 ; 20.30 — 
la orele 10 Program de 
animate), Cotroceni (orele 
20).

CORNUL DE CAPRA : 
la Lira (orele 15.30; 18: 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Fiamuta 
9; 11,15; 13.30; 16; 13 15;
Miorița (orele 9; 11,15 13,30; 
18; 20.30).

AVENTURI LA MAREA 
GRA : rulează la Buzești 
15.39: 19).

ALEARGĂ REPEDE. ALEARGĂ 
LIBER rulează la Floreasca (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII ■ rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17.45: 20). Pacea (orele 15,45; 
18; 20), Moșilor (orele 15,30; 17 45; 
20).

MERY 
Timpuri 
continuare).

DAURIA : rulează 
(orele 15.45; 19.15).

TOHA I TORA ! TORA : rulea
ză la Dacia (orele 9: 12,30; 16;
19.30) , Arta (orele 15,30; 19).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17.45; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Bucegl (orele 15.45: 18; 20,15), 
Aurora (orele 9: 11,15: 13 30;
15.45; 18: 20,15).

CINE CÎNTA, NU ARE GÎN- 
DITRI RELE : rulează la Popular 
(orele 15.30: 18: 20.15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează ia Unirea (orele 16; 18 15; 
20.20)

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16: 18: 20).

FERMA DIN ARIZONA ; ru
lează la CringașI (orele 15,30; 19). 
Cosmos (orele 15.30; 19).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Volga 
(orele 9; 11.15; 13 30; 15 45; 18 15;
20.30) .

GENTLEMENII NOROCULUI • 
rulează la Laromet (orele 15 30: 
17,30; 19.30).

SPORT Un dosar
Echipa feminina a României

0 comportare excelentă
Capitala Macedoniei a fost, 

timp de 3 săptâmini, gazda celei 
mai mari întreceri șahiste mon
diale, Olimpiada, care de da’.a 
aceasta a reunit Intr-un sir.gjr 
loc atit echipele masculine, cit 
și pe cele feminine. In ambele 
întreceri s-a înregistrat un nu
măr record de participări — 
63 Ia bărbați și 23 la fete —. 
iar organizarea propriu-zisă a 
întrecerilor olimpice a fost ex
cepțională. Din punctul de ve
dere al specialiștilor români, cit 
și al federației de specialitate, 
trebuie arătat că șansele cele 
mai mari de reușită în această 
mare competiție erau atribuite 
echipei feminine a țării noastre, 
atît pe baza rezultatelor foarte 
bune din ultimii ani, cit și a 
concurenței relativ mai reduse 
din întrecerea echipelor femi
nine. Mai ales In ultimii 2 ani, 
șahistele românce care au par
ticipat la Olimpiada de la 
Skoplje înregistraseră rezultate 
remarcabile, atit individual cît 
șl pe echipă, iar în ultimele luni 
premergătoare concursului olim
pic, manifestaseră o formă foar
te bună în meciurile-test cu 
echipele Poloniei șl Ungariei ! 
începutul turneului (semifina
lele) a fost foarte promițător 
pentru echipa română (E. Poli- 
hroniade, A. Nicolau și G. Ba- 
umstarck — antrenor S. Sama
rian), deoarece, încă din această 
fază, două dintre pretendentele 
la medalii, echipele Iugoslaviei 
și Poloniei, nu au izbutit să ob
țină calificarea ieșind din 
cursă !... Echipa noastră a cîș- 
tigat cu ușurință grupa semi
finală în care a participat, iar 
modul în care a jucat, precum 
șl surprizele pe care le-am men
ționat înainte, i-a determinat pe 
toți specialiștii prezenți la O- 
llmpiadă să prevadă în finală o 
luptă strînsă pentru titlul olim
pic între echinele Uniunii So
vietice, multiplă camoioană 
mondială și României ! Trage
rea la sorți a stabilit ca meciul 
acesta chele să se dispute însă 
chiar în prima rundă a finalei 
și din păcate, jucătoarele noas
tre nu au rezistat mizei foarte 
mari si tensiunii nervoase ca
racteristice unui astfel de derbi, 
pierzînd cu 2—0 în fața reduta
bilelor Gaprindașvili și Kușnir. 
După două meciuri nule (1—1) 
eu echipele Bulgariei și R. D. 
Germane, jucătoarele noastre

și-au revenit exact riad trebuia, 
cîș’igînd cu 2—d an meci ex 
trem de important, contra ecta 
pei Ungariei, care vfaa ți e 
medalia de argint'. tn conțin-' 
area turneului, echipa noastră a 
jucat destul de bine ftefad încă 
două meri uri nule și efctigîc.ă 
din nou Intr-un moment deris:-r 
(In ultima rundă). ca 7—• ta 
fața echipei RF a Gerr-a-en 
Avlnd In vedere că. tot ta ul
tima rundă. ;urttoarele sovȘe- 
tice. care Isâ asiguraseră deja 
titlul olimpie ca ua avuaa eaa- 
fortabil de puncte, au .meat ex
celent. lns-.nglnd fcttr-ua awri —
decisiv peexu soi — ec*_m U»- 
gariei. roeda ta de argint, ia >- 
ceasta a 5-a Oiuaciadâ *et=t_- 
ninâ. a retezul, dap* aaulte e- 
moții, dar dap* părerea mea. pe 
deplin Meritat, «etapei ■aeed- 
niei !.„ Fetele noaccre aa rampt. 
astfel, să confirms tazr-a taare- 
cere foarte grea pmaaeefcwAe 
anterioare Oiimpăadei p ed re
vină în primul țdan s. w . 
mondial femiaia țp* actapm. 
Trebuie remarcată, ta petata 
rînd, evoluția cxcaieata ia *- 
nalâ a maestrei tateraabaaa-e

• în eunotcuta stațiune 
tană Sinaia vor fuEfțicea. te 
sezonul de iarr.â, r.c: zi— 
pentru schi și bob care, amari 
de cele existente, vor satisface 
tn mai bune condiții cerințele 
turiștilor veniți aici în număr 
mereu mai mare. Pîrtia de achi, 
la care se lucrează în prezent, 
va coborî de la cota 2 000. pe 
Valea lui Carp, Dină în peri
metrul orașului Sinaia. Pista 
de bob are o lungime de 1 500 
metri, cu diferență de nivel de 
132 metri, și permite realiza
rea unei viteze de peste 90 
km'oră. Construită In întregi
me din beton, înzestrată cu in
stalații frigorifice ți de ilumi
nat fluorescent, ea va putea fi 
utilizată aproape tot timpul a- 
nului, puțind găzdui și concur
suri în nocturnă.

Paralel cu noile baze sportive, 
se construiesc un drum de ur
care a boburilor, săli de aștep-

pariȚ; j roorarsarz. gara.e 
peazra bobe—, â=«ate cs «re..»- 
re de tatrețixene u -eparesx. 
prec zai k tatee pe^zz. staer-

? - i - - i- —». r.-
ariști.

• După opt ri’e de tetreceri 
viu disputate, rea Se-a I3-a e- 
diție a Camr traie.re enrooe- 
ne feminine de baschet s-a în
cheiat. la Vama, cu victo
ria scontată a reprezentat;, e; 
V.ILS.S.

La actuala ediție a campio
natelor, selecționata RcmĂ-uei 
a avut o comportare remarca
bilă. clasîndu-se In final pe lo
cul cinci.

a Echipa feminină de volei 
Penicilina Iași și-a încheiat 
turneul în U.R.S.S.. jucind la 
Leningrad cu formația locală 
Spartak. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 în favoarea 
gazdelor.

w aecna

■'

cars flecare 
Lat sizaal și 
■a sasiem <

■Mate. Aici se predau lecții 
de sinteză. sar fertilele 
sini verificate simultan pen
tru tați elevii, cn ajutorai 
unui aparat aadia-vîdea. la 
atelierele preducție-școală. 
elevii execută diferite nre- 
duse specifice profesiunii 
Iar viitoare. Interesant de 
mențianat faptul că fiecare 
dintre aceste obiecte este 
valorificat, livriada-se în
treprinderilor de specialitate. 
Printre aparatele ce fac o- 
biectul unor asemenea con
tracte școală-intreprindere : 
instalații electrice pentru 
autocamioane, claxoane au
to, diverse piese de schimb.

Să mă lăsați în 
pace" = 2 000 lei

— Frezeni*|j actele, a rostit 
terer subofițerul de miliție.

— Să mâ lisați Jn pace a 
replicat tinira Viorica Dragu 
(M ani, care poposise din ora
șul Petrii* tn Capitali). Ce-am 
făcut ?

Tocmai insâ c* V. D. fusese 
depistata Ln timp ce acosta di
verse persoane pe bulevard : 
un cetățean pe Bd. Republicii, 
un altul pe 1848 etc...

Dacă adăugăm acestor is
prăvi, atitudinea avută față de 
organele de miliție ce -----
..Rezultă- 2 oon lei 
Sinceri să fim, nu ni 
prea mult.

..Misiune- (cum era de aștep
tat insă) neindeplinită. intru- 
cit, in calea celor doi „aso- 
eiați (tinerii V. Boicenco și I. 
Train), a apărut ca din pă- 
mint o patrulă de miliție.

— Stai ! a intonat unul din 
ofițeri.

Cei doi au preferat insă o 
altă variantă (fuga), in speran
ța (deșartă) că vor reuși să 
scape de pedeapsă. Urmări
rea. desfășurată prompt, cu 
mijloace adecvate, nu a durat 
declt trei ceasuri. Cele 500 de 
conserve au făcut, una cite 
una, drumul in sens invers, 
către magazia întreprinderii 
păgubite. Acolo unde cel doi 
ar fi trebuit să știe că le era 
singurul loc potrivit. Dar, 
vorba aceea : cine nu știe, sau 
nu vrea să știe, invață !

dta Kata l'mrii ca oferi In 
xa. cicat-e ( halelor centrale, 

modern complex alimen-

La Casa de Economii fi Con- 
se-nnațiuni a avut loc o confe- 
-r-.:â de presă consacrată „Săptă- 
m:nn economiei", acțiune ce se 
desfășoară între 25—31 octom
brie. Cu acest prilej toc. Mircea 
Poposoci, președintele Consiliu
lui de administrație s-a referit la 
acțiunile care se vor organiza in 
acest an cu prilejul „Săptăminii 
economiei"" — manifestare deve
nită tradițională in țara noastră 
— precum p la condițiile favo
rabile in care s-a desfățurat in 
acest an acțiunea de economisire.

Remarcăm faptul că, cu prile
jul „Săptăminii economiei"', se va 
organiza fi „Ziua elevului eco
nom", precum p o serie de alte 
acțiuni la care vor fi antrenați un 
mare număr de tineri. Alte amă
nunte tn rubrica de miine a ac
tualității".

Misiunea de la 
ora 2 noaptea

Teatrul de Operetă : SPUNE, 
INIMIOARA, SPUNE — ora 19 30; 
Teatrul Național ,.I. L. Caragiaie” 
(Sala Comedia) • DULCEA PASA
RE A TINEREȚII - ora 20; (Sala 
Studio) : JOCUL DE-A VACAN
TA — ora 20; Teatrul c. I. 
Nottara” (Sala Magheru) : STANA 
— ora 19,30; (Sala Studio) ; 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul de 
Comedie : INTERESUL . GENE
RAL — ora 20; Teatrul .Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : ZIARIȘTII — ora 20; 
(Sala Studio) : SPECTACOL DE 
POEZIE ȘI MUZICA — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Victo
ria) : TRASNITUL MEU DRAG — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică” 
(Sala Academia) : RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — orele 10 
și 17; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână” : GHIOCEI,.. MĂRGĂRI
TARE — ora 19,30: Circul „Bucu
rești” : LA START, VEDETELE 
CIRCULUI — ora 19,30.

Rubrici realizată de
ANDREI BÂRSAN

k-'

9.00 Deschiderea emisiunii. 9,95 
Bucureștiul. necunoscut. 9,25 Prie
tenii lui Așchiuță. 10,00 Curs de 
limba franceză. 10,3o Comentariu 
la 40 de steme. Județul Bistrița- 
Năsăud. 10,50 Telecinemateca 
pentru copii : „Colț Alb“. 12,20 
Universitatea TV. 12,55 Telejurnal. 
17,30; Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba ger
mană. 13,00 Studioul artistului 
amator. Oaspeții primei emisiuni : 
laureați ai concursului formațiilor 
de amatori din Capitală, dotat cu 
trofeul „Arenele Romane". 18,15 
Semnificații. Informarea 
și rolul social al opiniei 
13.45 Muzica. Emisiune de 
tate muzicală. 19,00 Timp 
timp în agricultură. 19,20 
seri. 19.30 Telejurnal. în 
aniversării Republicii — _______
marii Întreceri. 20,00 Teleobiectiv. 
20.20 Telecinemateca : „Legenda 
îndrăgostitilor". 22,10 Teleglob. 
Imagini din Ungaria. 22,30 „24 de 
ore”..

PROGRAMUL II

maselor 
publice, 
actuali- 
și ano- 
1001 de 
cinstea 

Cronica

viață pentru o idee > 
Guști (Ii. 20,25 România 
20,55 Agenda. 21,05 Por-
21,50 Cărți șl idei. 22,10

20,00 O 
Di mi trie 
în lume, 
tativ ’72.
Roman foileton : „Elizabeth R'

„Puiul de leu“.



^evenimente prezentate

de comentatorii noștri de peste hotare
necesar

Acordarea statutului 
de observator la O.N.U. 
mișcărilor de eliberare 
din teritoriile coloniale

Una din funcțiile și caracte
risticile O.N.U. este (și ar tre
bui să fie cit mai perfect și fi
del) de a constitui o cutie de 
rezonanță a realităților lumii 
contemporane, a profundelor 
transformări pe care le cunoaște 
arena internațională.

In această lumină merită a 
fi consemnat un fapt ale cărui 
semnificații apar evidente. La 
Națiunile Unite s-a inaugurat 
un nou sistem al dezbaterilor 
pe marginea situației din teri
toriile aflate sub dominația co
lonială. Pentru prima dată de 
la înființarea O.N.U. reprezen
tanții mișcărilor de eliberare 
din aceste teritorii vor lua parte 
la deliberări în 
„observatori". Pină acum, după 
cum se știe, ei se puteau pre
zenta în fața diferitelor orga
nisme ale O.N.U. doar dacă 
erau invitați special și, în acest 
caz, aveau statut de „petițio
nari".

Sensul major al amintitei 
hotărîri luate la O.N.U. rezidă, 
în primul rînd, în faptul că ca 
reflectă cerința mereu mai pu
ternică a opiniei publice mon
diale de a se lichida definitiv

calitate de

ultimele bastioane ale colonia
lismului, care mai cuprind încă 
3 la sută din suprafața Terrei 
și aproape 25 de milioane de 
oameni. Merită a fi reamintită 
în acest context și o altă recen
tă inițiativă a O.N.U. : ținerea 
în februarie a.c. a primei se
siuni a Consiliului de Securita
te pe pămîntul african, sesiune 
consacrată sprijinirii mai efici
ente, pe plan mondial a luptei 
drepte a popoarelor din terito
riile aflate sub oprimare colo
nială, pentru grăbirea momen
tului înlăturării ultimelor redu
te ale colonialismului.

Acordarea statutului de „ob
servator" la O.N.U. mișcărilor 
de ejjberare națională din teri
toriile sub dominație colonială 
reflectă, totodată, aprecierea si 
recunoașterea forței, vitalității 
și rolului esențial pe care a- 
ceste mișcări îl joacă in lichi
darea vestigiilor rușinoase ale 
colonialismului care mai persis
tă actualmente. Mișcarea de eli
berare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau. Rho
desia. Namibia. K.S.A., capătă 
pe zi ce trece noi valențe O 
parte considerabilă a Angolei, 
Mozambicului și Guineci-Bissau 
se află sub controlul forțelor 
patriotice de eliberare, colonia
liștii portughezi menținindu-sc, 
cu mare dificultate, doar într-o 
serie de mari centre urbane — 
veritabile insule asediate de 
populația băștinașă africană. 
Incidentele singeroase frecvente 
din 
din 
valea fluviului 
în lumină ____ ______
poporul Zimbabwe se opune re
gimului neo-apartbeid al Iui 
Ian Smith. Din Namibia, unde 
se semnalează un nou val de 
greve, 
despre

Rhodesia si ambuscadele 
ultimele săptămîni de pe 

Zambezi aduc 
fermitatea cu care

anticolonialiste. Politica de 
forță, de discriminare rasială, 
de opresiune colonială, se lo
vește de rezistenta mereu mai 
puternică, mai organizată a 
popoarelor oprimate, de năzuin
ța și lupta lor fermă spre o 
viață liberă și independentă. 
Recunoașterea mișcărilor de 
eliberare, ca reprezentante au
tentice ale popoarelor aflate 
încă sub dominație colonială, se 
impune în mod evident. A- 
ceasta este, de altfel, și poziția 
consecventă a României care 
manifestă solidaritatea sa activă 
cu mișcările de eliberare na
țională din teritoriile sub domi
nație colonială, apreciind rolul 
important pe care aceste miș
cări il joacă în ansamblul for
țelor antiimperialiste. Referin- 
du-se la comunicatul comun cu 
privire la vizita efectuată în 
iunie a. c. in țara noastră 
de delegația Partidului Afri
can al Independenței din Gui
neea-Bissau și insulele Capu
lui Verde, Amilcar Cabrai, 
secretarul general al partidului 
releva că acesta a constituit pri
mul document internațional al 
P.A.I.G.C. și sublinia : „Impor
tanța istorică a declarației de 
astăzi rezultă din faptul că este 
un act de recunoaștere a parti
dului nostru pe arena interna
țională. Este începutul unei 
dovezi concrete a personalității 
noastre juridice pe plan inter
național".

Noul statut acordat la O.N.U. 
mișcărilor de eliberare naționa
lă constituie, așadar, un pas ne
cesar, izvorit din realități o- 
biective si reprezintă, prin el 
însuși, un sprijin politic-moral 
acordat luptei popoarelor din 
teritoriile aflate încă sub domi
nație colonială.

BRUXELLES:

„mut cui/ștscu
Scrieri politice

„Metropol", din Bruxelles, a avut loc, 
de prezentare a volumului „Nicolae 

- Scrieri politice", publicat de Editura „Pans
eu sediul la Bruxellds și Amsterdam.

In saloanele hotelului 
luni seara, festivitatea 
Ceaușescu 
Manteau",

ultimele știri vorbesc 
puternice demonstrații

Lucrarea este alcătuită de cu
noscutul publicist Julien Wever- 
bergh, care a vizitat de mai mul
te ori România. Volumul, apărut 
în limba neerlandezâ, s-a bucu
rat de o mare apreciere, atit 
in rindul oamenilor politici bel
gieni, cit și în cercurile zia
ristice.

La festivitatea de prezentare 
au participat personalități ale 
vieții politice, sociale, economice 
și culturale belgiene, deputați, 
reprezentanți ai partidelor comu
nist și socialist din Belgia, ai 
Uniunii Tineretului Socialist, zia
riști, corespondenți ai presei 
străine. Cu prilejul acestei festi
vități au rostit cuvintări publicis
tul Julien Weverbergh, reprezen
tantul conducerii Editurii ,,Pa-

ris-Monteau", domnul Boerwin- 
kel, precum și ambasadorul Ro
mâniei la Bruxelles, Alexandru 
Lăzăreanp.

Delegația
română

la Damasc
EM. RUCAR

Sondaje

Canada se apropie 
de momentul întîlnirii 

cu urnele
Canada este în plina campa

nie electorală. Dintre cele trei 
partide mai reprezentative : li
beral. conservator și socialist, 
alegătorii consultați in cadrul 
unor sondaje de opinie prefe
ră partidul liberal de guvernă- 
mint (38 la sută) și abia in al 
doilea rînd. pe cel conservator 
(21 la sută). Partidul premie
rului Pierre Elliott Trudeau, 
favorit in alegeri, deținea 147 
de locuri din cele 264 ale par
lamentului tării și. de aseme
nea. dispune de poziții conso
lidate în unele state-cheie. Da
că ar fi să ne luăm după re
zultatele înregistrate în alege
rile din 1968 (59 din 75 de man
date în Ontario. 56 din 73 de 
mandate în Quebec), atunci nu
mărul mandatelor din aceste 
două provincii reprezintă mai 
mult decît toate mandatele ob-

ținute de partidul conservator 
din opoziție al Iui Robert Stan
field. Conservatorii dețineau 73 
de locuri in parlament, socia
liștii 23. iar Partidul Creditu
lui Social IX (Din diferența de 
6 locuri, două erau ale inde
pendenților și 4 vacante).

Alegerile care vor avea Ioc 
Ia 39 octombrie anticipează cu 
9 luni data constituțională. ți ele 
sint orgznizate la cererea for
mulată de premierul Trudeau 
in primele zile ale Ini septem
brie. după o ședință furtunoa
să a parlamentului, in cadrul 
căreia fusese adoptată o lege 
vizind interzicerea acțiunilor 
greviste ale docherilor de pe 
Coasta de Vest a Caaadei. Fă
ră să aibă de ce să se teamă 
in privința rezultatului alege
rilor. liberalii au folosit răga
zul oferit de dizolvarea anti
cipată a forului legislativ al 
țării pentru conturarea pro
priilor planuri de redresare e- 
conomică. pe care să le prezin
te electoratului chemat să le 
mai acorde iucă * a oi de gu
vernare. Sa e de mirare deci, 
că întreaga campanie electo
rală se duce in jurul proble
melor economice ți ale efec
telor lor pe plan social : in
flația, creșterea costului vie
ții cu 2.2 la sută, șomajul care 
afectează 459 0*0 de oameni GJ 
la sută din populația activă — 
cel mai ridicat procentaj al lu
nii septembrie din ultimii 11

ani). îngustarea 
si sferei de influență 
cane in țară. Socialiștii 
si necesitatea impunerii____
lor concerne la impozite : Da
vid Lewis. liderul socialiștilor, 
apreciază ră numai intre 1960- 
69. statul ■ canadian a fost pri
vat de o jumătate de miliard 
de dolari.

Premierul Trudeau se arată 
îngrijorat de procentajul mare 
de șomeri, coreiindu-1 cu rava
giile inflației, dar subliniază că. 
totuși. in cei 4 ani de guverna
re. economia canadiană a ofe
rit. proportional, mai multe noi 
slujbe decît alte țări capitalis
te industrializate. Trudeau mar
chează la capitolul succese în
registrate de liberali, unele 
măsuri, adevărat destul de li
mitate. privind conservarea și 
întărirea pozițiilor economice 
canadiene in relațiile cu puter
nicul vecin de Ia sud. S.U.A.. 
precum ți ceea ce el numea 
sugestiv _a pune tara pe harta 
lumii*, adică reliefarea unei 
idewtîtău canadiene in planei 
intermianil Alegerile tuc de
monstra in ce măsură cei 13 
milioane de rwsansi avizează 
favorabil guvernarea liberală. 
Practic, xeest lucru te va pu
tea realiza - prin alegerea in 
parlament a liberalilor din nu
mărul record de candidau rare 
figurează pe listele etectnrale 
— 111C.

patrimoniului 
ameri- 
susțin 
mari

MEDIEREA
ÎN CONFLICTUL
INTERYEMENIT

Reuniunea 
de la Abara

In localitatea de gra
niță Abara a avut Ioc. 
sub auspiciile lui Selim 
Al Yafi, președinte al 
Comitetului Ligii Ara
be pentru medierea con
flictului interyemenit. 
prima reuniune a comi
siilor militare din Re
publica Arabă Yemen si 
Republica Democratica 
Populară a Yemenului.

din Guineea-Bissau. La dez
bateri va participa și ministrul 
de externe senegaiez. Ndoffe- 
ne Diouf.

G. Macovescu 
La Ottawa

• GEORGE MACOVESCU, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a 
avut un schimb de vederi cu 
John Alstcad, asistent al 
subsecretarului de stat pen
tru afacerile externe al Ca
nadei, în probleme de inte
res comun ale evoluției situ
ației internaționale, inclusiv 
pregătirea conferinței de se
curitate și colaborare în 
Europa. De asemenea, Geor
ge Macovescu a făcut o vi
zită secretarului de stat ad- 
interim pentru afacerile ex
terne al Canadei, P. Trem
blay.

• LIBANUL A ÎNAINTAT O 
PLÎNGERE Consiliului de Secu
ritate în legătură cu atacurile 
întreprinse la 15 octombrie de 
aviația israeliană asupra unor 
localități libaneze, informează 
U.P.I., citind agenția națională 
de știri libaneză. Măsura — se 
precizează — a fost luată In 
urma unei sesiuni de urgență a 
cabinetului libanez, prezidată de 
președintele Suleiman Frangieh.

pescari cubanezi, 
echipajelor nadelor 
„AgujaM și „Plata-

La 17
Damasc 
mentală 
tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Delegația româ
nă întreprinde o vizită ofi
cială în Republica Arabă 
Siriană, la invitația guver
nului acestei țări.

Delegația română a fost 
întimpinată de Abadallah 
Khani, ministrul planifi
cării, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, pre
cum și de funcționari supe
riori din M.A.E. sirian.

\

Aspect de la o demonstrație a studenților din Tokio împotriva intervenției S.U.A. in Indochina

Acte de sabotaj ale cercurilor
reacționare din Chileoctombrie, a sosit la 

delegația guverna- 
romănă, condusă de

Ministerul de Interne al Re
de sabotaj inițiate de cercu-

Daniel Vergara, subsecretar la 
publicii Chile, a denunțat actele
rile de dreapta pentru a perturba activitatea economică și a 
crea o atmosferă de tensiune,
TINA.

relatează agenția PRENSA LA-

INTRAREA ÎN 
VIGOARE A 
TRATATULUI 

PRIVIND TRAFICUL 
DINTRE CELE DOUĂ 

STATE GERMANE

El a arătat că membri ai unei 
organizații de extremă dreaptă 
au aruncat in aer calea ferată 
care leagă localitățile Santiago 
și Valparaiso (100 de kilometri 
de capitală). Explozia a provocat 
pagube considerabile, iar trafi
cul feroviar a fost întrerupt 
vreme de citeva ore. La 300 de 
kilometri de capitală, a arătat 
Daniel Vergara, persoane încă

dzrjăDOINA TOPOR

ivul acestei re'

zar

Peisaj urbanistic belgian : imagine din Bruxelles

S APT AMIN I 
fășut 
denti

neidentificate au tăiat cablurile 
electrice care furnizau curent 
electric orașului Ovallo. Au fost 

■ operate o serie de arestări. In 
capitală, grupuri înarmate au 
atacat forțele de poliție, precum 
și soldați însărcinați cu men
ținerea ordinii.

Daniel Vergara a condamnat 
actele sedițioase ale cercurilor 
reacționare din Chile, arătînd 
că acestea au ca efect parali
zarea activităților fundamentale 
ale țării.

Consiliul Internațional al ță
rilor exportatoare de cupru 
(C.I.P.E.C.) s-a întrunit luni, 
la Paris, într-o primă ședință 
destinată adoptării unor mă
suri de sprijinire a Republicii 
Chile, in conflictul cu compa
nia minieră americană „Ken- 
necott".

Secretarul de stat la Cance
laria federală a R.F. a Germa
niei, Egon Bahr. și secretarul 
de stat la Consiliul de Miniștri 
al R.D. Germane, Michael Kohi, 
au efectuat marți. 17 octombrie, 
la Bonn, schimbul de note cu 
privire la problemele de trafic 
prevăzut in art. 33 al tratatului 
încheiat in acest domeniu între 
cele două state germane.

în legătură cu aceasta, can
celarul Willy Brandt a declarat, 
la un miting electoral al Par
tidului social-democrat, ce a 
avut loc marți la Wuerzburg: 
„Luni, Camera Populară a 
R.D.G. a ratificat tratatul cu 
privire la trafic. La 17 octom
brie. secretarii de stat Kohl 
și Bahr au procedat la schimbul 
de note referitor la acest tra
tat. în aceste note se constată 
că sînt îndeplinite de ambele 
părți premisele de ordin in
tern ale fiecărui stat semnatar 
pentru intrarea în vigoare a 
tratatului. Prin aceasta, trata
tul intră în vigoare Ia. 17 oc
tombrie 1972, la miezul nopții".

Neliniște
arata 

ucheia: 
s- 
at

:u ționâr

MARȚI, A AVUT LOC, LA 
PARIS, deschiderea celei de-a 
17-a sesiuni a Conferinței gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, .Știință 
și Cultură (UNESCO). La lucră
rile conferinței, care are loc 
din doi în doi ani, participă 
reprezentanți din peste 120 de 
țări, între care și România. De
legația română este condusă de 
ambasadorul ■' Valentin Lipatti, 
directorul Direcției Relații Cul
turale din Ministerul Afaceri
lor Externe. Pentru prima oară 
participă la Conferința genera
lă o delegație a Republicii 
Populare Chineze, care și-a 
luat locul său legitim în a- 
ceastă organizație internaționa
lă. Printre problemele înscrise 
pe agenda de lucru figurează 
bugetul organizației și proiec
tul de program pentru 
1973—1974.

• CEI 11 
membri ai 
de pescuit 
forma 4“, care au fost atacate 
și scufundate, în apele interna
ționale, de către doua ambar
cațiuni 
cărora 
ționari 
s-au întors la Havana.

piraterești, la bordul 
se aflau contrarevolu- 
de origine cubaneză.

în culisele mafiei
din New York
RULOTA DIN CIMITIRUL 

DE MAȘINI Șl SUCCESUL 
POLITIEI

/

anii

A treia rundă
• AGENȚIA CENTRALĂ 

LEGRAFICĂ COREEANĂ 
nunță că a treia rundă de 
vorbiri între reprezentanții or- 

Roșie 
Coreea 
la

TE- 
a- 

con-

ganizațiilor de Cruce 
din R.P.D. Coreeană și 
de Sud se va deschide 
octombrie, la Phenian.

24

Reuniune a Consiliului 
de Securitate

SECURI- 
va întruni 

_ ____ , de minute 
(GMT), pentru a iua in discu
ție plîngerea Senegalului în le
gătură cu atacul întreprins îm
potriva teritoriului său de ~~ 
tre

• CONSILIUL DE 
TATE al O.N.U. se 
joi. la ora 19 și 30

ca-
forțe militare portugheze

După o supraveghere discre
tă de aproximativ un an, poli
ția americană a reușit să iden
tifice «77 membri ai organiza
țiilor mafiote newyorkeze și să 
adune împotriva lor probe in
contestabile. potrivit procuro
rului districtual Eugene Gold, 
este vorba de „cea mai impor
tantă investigație întreprinsă 
în crima organizată de-a lun
gul întregii istorii a Statelor 
Unite". Mafioților și complici
lor lor, le-au fost remise cita
ții să compară in fața unui 
mare juriu. Ei vor fi acuzați 
oficial, între altele, de trafic 
de stupefiante, extorcare de 
fonduri, corupție, fraude fis
cale, furt de automobile, spar
geri, răpiri etc.

Reușita poliției se datorează 
descoperirii locului de întilnire 
a liderilor celor cinci „familii" 
din New York ale Cosei Nos
tra, care nu era altceva decît 
o rulotă aflată într-un cimitir 
de mașini uzate din districtul 
newyorkez Brooklyn. Agenții 
federali au putut înregistra 
convorbirile telefonice efectua
te de liderii mafioți din inte
riorul rulotei, utilizînd, tot
odată, și alte dispozitive elec
tronice de ascultare și urmă
rire. Probele deținute de poli
ție sînt considerate drept ab
solut edificatoare.

in amfiteatreSe.:m 
rezul- 

onstructive.
: animate 
i pas ni-
Detaliile 

de la A- 
date pu-

Al Yafi. s-a 
rate pocuve 
Ambele părt: 
de dorința s< 

a conflicts

ează să fie 
ulterior, după ce vor 
ate de către cor.du- 
A. Yemen ți R.D.P.

• Evenimente dramatice la Lisabona

• Violența poliției se lovește

de rezistența studențimii

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Tineretul
firțit de septembrie. Nu depar
te de Bizerta. pe • colină de 
unde priv irea caprinde splen
dida panorama a acestui oraș, 
care a fost martorul unor' în
semnate fapte din zbuciumata

istorie a Tunisiei, se află • impunătoare
clădire — Palatal Congreselor Pregătită
festiv. marea sală s»-a deschis larg porțile 
pentru a-i primi pe reprezentanții Tinere
tului Socialist Desturian din Tunisia, veniți 
din toate colțurile țârii pentru a participa 
la primul Congres național din isteria orga
nizației.

Este un moment semnificativ, marcind o 
nouă etapă in istoria mișcării de tineret din 
această țară. Lucrările sale s-ao desfășurat 
după cel de-al 5111-lea Congres al Partidu
lui Socialist Desturian de la Monastir și in 
momentul in care întreaga țară pregătește 
cel de-al IV-lea plan de dezvoltare.

Avind la bază recomandările Partidului 
Socialist Desturian privind reorganizarea 
mișcării de tineret Congresul tineretului 
desturian de la Bizerta. și-a propus să defi
nească obiectivele organizației, luînd in 
considerare aspirațiile tinerilor din diferite 
medii sociale. Este important de arătat că. 
din cei aproximativ 5 milioane de locuitori 
ai Tunisiei, tinerii, avind virsta sub 20 de 
ani. reprezintă 50." la sută. Acest lucru e- 
vidențiază ponderea însemnată a tineretu
lui in cadrul populației și justifică, la rin
dul său. atenția manifestată de Partidul So
cialist Desturian și guvern față de tineret 
ca participant cu sarcini deosebite, la ac
tuala etapă de dezvoltare a Tunisiei.

Prezența la lucrările Congresului a
Hedi Nouira. secretar general al Partidului 
Socialist Desturian și prim-ministru, a con
stituit o dovadă a interesului factorilor de 
răspundere ai țării față de destinele aces
tei categorii a populației și, în același timp, 
un bun prilej pentru a evidenția direcțiile 
principale ale activității Tineretului Socia
list Desturian, _ '
pentru realizarea politicii partidului. In a- 
cest context a fost subliniată ideea că or
ganizația tineretului desturian, organic le
gată de partid trebuie să constituie avan
garda tineretului tunisian, avind sarcina de 
a desfășura. în rindul tineretului, largi ac
țiuni de informare cu scopul de a prezen
ta, pe baza unei analize obiective, politica 
internă și externă a partidului in condițiile
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realităților tunisiene, astfel incit tinerii 
găsească, in cadrul organizației, 
rile la problemele ce-i preocupă.

Din întreaga desfășurare a Congresului a 
rezultat hotărirea tineretului de a-și aduce 
un aport efectiv Ia progresul social și uman 
al societății tunisiene. Congresul a relevat, 
de asemenea, necesitatea de a se acorda o 
mai mare atenție pregătirii tinerilor, 
tru ca aceștia să ajungă la un nivel 
tual, civic și moral corespunzător, 
le permită să-și exercite mai bine 
sabilitățile lor sociale in perspectiva 
tării viitoare a societății tunisiene, 
sarcină capătă noi valențe în condițiile 
care, in următorul deceniu de dezvoltare a 
Tunisiei, în centrul preocupărilor politicii 
economice se află creșterea volumului pro
ducției, tineretul fiind chemat să-și aducă 
din plin contribuția la realizarea acestui o- 
biectiv. In prezent, forma de organizare a 
mișcării de tineret din Tunisia are la bază 
criteriul naturii activității tinerilor și nu lo
cul de muncă. In prezent ființează Uniunea 
Tunisiană a Organizațiilor de Tineret, in 
cadrul căreia sint reunite șapte organizații 
constituite după acest criteriu. Tineretul
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Socialist Desturian, organizația politică a 
tineretului tunisian, care cuprinde în rîndu- 
rile sale tineri muncitori, țărani, intelectu
ali în virstă de la 15—30 de ani, are rolul 
de avangardă în cadrul Uniunii Tunisiene 
a organizațiilor de Tineret. Congresul ac
tual a evidențiat, pe lingă alte probleme 
organizatorice și necesitatea creării de or
ganizații ale tineretului desturian in uzine 
și întreprinderi, pentru a determina o creș
tere a rolului său în îndeplinirea obiective
lor economice stabilite.

Un loc important în cadrul dezbaterilor 
a fost rezervat activității internaționale a 
Tineretului Socialist Desturian. De altfel 
congresul s-a bucurat și de prezența, la lu
crările sale, a unor delegații reprezentînd 
diferite organizații de tineret naționale și 
internaționale — dovadă a relațiilor de pri
etenie pe care Ie promovează această orga
nizație.

Un accent deosebit s-a pus pe afirmarea 
principiilor politicii externe promovate de 
către Tunisia, principii consacrate la Con
gresul partidului de la Monastir și care sta
bilesc dreptul tuturor popoarelor la liber
tate, independență și demnitate națională.

Moțiunea de politică generală, adoptată 
de congres, evidențiază, in domeniul activi
tății internaționale, dorința de unitate a po
poarelor maghrebiene. reafirmă sprijinul ti
neretului desturian față de politica externă 
promovată de guvernul tunisian de întă
rire a relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre toate popoarele arabe, de sprijin față 
de cauza palestiniană, de continuare a e- 
forturilor în vederea întăririi unității afri
cane și transformării Mării Mediterane in
tr-o zonă a păcii și securității.

La lucrările acestui forum ai tineretului 
desturian a participat și o delegație a Uni
unii Tineretului Comunist, care a transmis 
mesajul de prietenie al tineretului român, 
a prezentat principalele preocupări ale ti
nerei generații din patria noastră pentru în
făptuirea politicii partidului și statului nos
tru de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. Prezența 
delegației române a constituit. în același 
timp, o bună ocazie pentru realizarea unor 
utile schimburi de opinii asupra posibilită
ților și mijloacelor de lărgire și dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și colaborare îhtre 
cele două organizații, dintre tineretul român 
și tunisian.

IOAN BAR

La 12 octombrie, agenți ai poliției au pătruns în clădirea 
Institutului superior de științe economice din Lisabona, 
unde avea Ioc o reuniune a asociațiilor Studențești, sub 
pretextul „identificării unei persoane suspecte". La pro
testul studenților față de această apariție insolită a poli
țiștilor înarmați în incinta institutului, unul din agenți a 
deschis focul. Rezultatul : un student mort, altul rănit.

Acest incident grav provocat de poliție a fost urmat de 
violente Ciocniri între studenți și forțele polițienești în zilelo 
care au urmat. La 13 octombrie, studenții Facultății de drept, 
care se îndreptau spre sălile de curs, au constatat că tax
iurile lor fuseseră închise și erau păzite de poliție. Protes
telor studenților față de acest nou act de represiune li s-a 
„răspuns" însă prin punerea în funcțiune a tunurilor de aoă 
sosite în grabă la fața locului. Cîțiva studenti au fost răniți, 
o parte din ei arestați, iar pentru ziua următoare, cind era 
prevăzută înmormîntarea studentului Ribeiro dos 
ucis joi de poliție, au fost interzise toate genurile de mani
festații publice. In speranța că spiritele se vor liniști, auto
ritățile au amînat inmormintarea. Studenții au refuzat insă 
să se conformeze ordinului de a nu participa la inmormîn- 
tarca colegului lor. Citeva sute din ei s-au alăturat, dumi
nică, cortegiului funerar, protestind împotriva intervenției 
brutale a poliției în viața universitară. In urma ciocnirilor 
care au urmat, poliția a operat alte 20 de arestări de per
soane — din care 14 studenți.

Aceste patru zile de confruntare intre forțele politiei și 
studenții lisabonezi marchează o reizbucnire deschisă a con
flictului dintre autorități și mediul universitar. Recrudes
cența conflictului este cu atit mai semnificativă cu cit eveni
mentele s-au petrecut la foarte scurt timp după deschiderea 
noului an școlar, care promite să devină un an al tulbură
rilor și neliniștii din universități dacă revendicărilor studen
țești li se va răspunde in continuare exclusiv cu „vigoarea" 
cunoscută a poliției.

Trebuie menționat că universitățile portugheze ocună un 
loc de frunte între focarele nemulțumirii și protestului îm
potriva regimului dictatorial impus țării de peste patru 
decenii de forțele reacționare. Liniște în campusurile lusitane 
domnește cel mult in perioadele de vacanță. Anul trecut, 
spre exemplu, a fost caracterizat printr-o întreagă suită de 
demonstrații și greve studențești de o deosebită amploare, 
punctul culminant fiind atins în februarie cind, pentru prima 
dată în istoria universității partugheze. studenții unui în
treg centru de învățămint superior — Coimbra — au orga
nizat boicotul general al cursurilor timp de o săptămjnă. 
Trebuie adăugat, de asemenea, că revendicările studențești 
au cunoscut în ultimii ani o creștere și o diversificare con
siderabilă. formînd în prezent un larg evantai de cereri 
mergînd de la cele cu caracter universitar propriu-zis — o 
reformă a învățămîntului in sensul democratizării si auto
nomiei universității, al eliminării amestecului brutal al po
liției în viața universitară etc. — pînă la cele cu caracter 
eminamente politic, vizind democratizarea generală a struc
turilor și regimului social și încetarea războaielor coloniale 
ruinătoare și nedrepte purtate împotriva popoarelor din 
Angola, Mozambic și Guineea-Bissau. Dar cum regimul „sa- 
lazarist fără Salazar" practicat actualmente în Portugalia se 
află departe de intenția de a proceda la schimbările reven
dicate de studenți — și nu numai de ei, ci de pături din 
ce în ce mai largi ale clasei muncitoare, țărănimii si inte
lectualității progresiste — ripostînd exclusiv prin mijloacele 
represiunii polițienești, se poate spune cu certitudine că at
mosfera din universitățile lusitane va rămîne în continuare 
explozivă, favorabilă momentelor de revoltă și confruntare 
deschisă cu reprezentanții puterii.

BAZIL ȘTEFAN
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