
Proletar din toate țările, uniti-vă! I
Din experiența Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
organizațiilor

II. T. C

ucenicii
în multe întreprinderi dir. , 

țară se pregătesc pe lingă 
nevoile proprii și muncitorii 
necesari unităților economice 
cu profil înrudit care urmează 
să intre în funcțiune. Rolu.’ 
organizațiilor U.T.C. în înde
plinirea acestei sarcini de 
mare răspundere pentru eco- j 
nomia națională este uneori 
neglijat, sau diminuat pe ne
drept. Dar ce pot face aceste 
organizații ? Un răspuns la a- 
ceastă întrebare ne oferă or
ganizația U.T.C. de la între
prinderea „Steaua" Fieni, a 
cărei experiență este înfățișată i 
de tovarășa Constanța Hudrea. 
secretara comitetului U. T. C.

— Am început prin a ne 
considera răspunzători de pre
gătirea profesională a acestor j 
tineri. Aici, în întreprinderea I 
noastră s-au calificat toți mun
citorii necesari Uzinei de surse 
luminoase electrice ți acceso
rii din Tîrgoviște. Ne-am dat I 
seama că de noi depinde in- 1 
trarea în funcțiune a Uzinei 
Romlux. Ne-am propus să fa
cem din fiecare tînăr un mun
citor bine pregătit nu numai 
profesional dar și moral și 
politic. Nu știam atunci, la 
început decît în mare cum ; 
vom poceda. Acum sîntem 
foarte satisfăcuți că începind 
cu rezolvarea unor aspecte 
mărunte de tot, am ajuns să 
rezolvăm o problemă foarte 
mare : încadrarea proaspeților 
muncitori la noile locuri de . 
muncă.

— Puteți deci să ne spuneți 
cum ați procedat

— La venirea lor în fabrică 
am organizat o întîlnire cu 
directorul, la care am invitat 
și părinții. Le-am vorbit des
pre felul cum trebuie să se 
poarte, despre viitoarea lor 
muncă, le-am spus că noi, or
ganizația U.T.C., ne-am pro
pus să-i ajutăm. Pe urmă, 
pentru a-i cunoaște mai bine, 
am discutat, nu odată, cu fie
care în parte.

Nu ne-am dat bătuți pină 
nu am înlăturat toate abate
rile lor de la disciplină, piuă 
nu i-am făcut să înțeleagă că 
a ajunge muncitor e un lucru 
de mare răspundere. I-am cu
prins pe toți în organizațiile 
U.T.C. din secții, iar acolo 
unde a fost posibil am con
stituit organizații separate, 
numai cu ei. In fiecare adu
nare U.T.C. s-a dezbătut pro
blema pregătirii lor. Dar nu 
așteptam niciodată ședința de 
analiză. Interveneam operativ, 
împreună cu maiștri instruc
tori și șefii de secție totdea- ; 
una cînd comiteau abateri. Am i 
organizat și ședințe de analiză , 
a activității și comportări: 
ucenicilor la care i-am invitat ! 
și pe părinții lor. Din felul I 
cum s-au integrat în produc- j 
ție, la Romlux rezultă că au i 
ajuns să-și însușească destul 
de bine meseria încă din pe
rioada de școlarizare. Și-a 
spus, cred, cuvîntul modul 
cum a fost organizată in 
struirea lor practică.

• Ambasadorul Republicii Democrate
Voss. amoasadorul 
șt plenipotențiar
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La mtre a participat Mir-

cea Malița. consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o . 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovă- 
rășească.

Ambasadorul Republicii Democrate 
cu afaceri a. i. alfi însărcinatul 
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cea Malița. consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat , 
:-.tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească. î

întimpinat pretutindeni cu sentimente de dragoste și prețuire, cu dovezi de caldă 
recunoștință pentru preocuparea neobosită fată de condițiile de viață ale oamenilor muncii

• •

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERI 0 NOUĂ VIZITĂ DE LUCRU ÎN UNITĂȚI
COMERCIALE Șl SOCIAL-CULTURALE DIN CAPITALĂ

fie din rețeaua comercială de 
stat, cooperatistă, sau de la 
producători individuali.

în ciuda condițiilor climateri
ce nefavorabile din această 
toamnă, prin eforturile depuse 
de lucrătorii ogoarelor, care. au 
fost ajutați de oameni ai mun
cii de la orașe, de tineretul 
studios, de militari, strîngerea 
recoltei de legume și fructe s-a 
desfășurat în mod normal. Me
rită, de asemenea, subliniată 
contribuția adusă de mii și mii 
de bucureșteni care, prin mun
că patriotică și-au adus apor-

toanele magazinelor, mărfurile 
specifice sezonului se află In 
cantități și sortimente bogate. 
Cîteva cifre sînt semnificative 
în acest' sens. Numai ieri, pie
țele bucureștene au fost apro
vizionate cu 3 000 tone de car
tofi. 150 tone varză. 63 tone 
roșii. 35 tone gogonele. 27 tone 
arde: gras:, 100 tone fructe, 380 
tone carne și preparate din car
ne. 26 tone păsări vii și însem
na:? alte cantități de produse 
agroalimentare. în magazine se 
aflau, de asemenea, suficiente 
cantități de lapte — peste 260 
mii litri—brinzeturi și alte pro
duse lactate, ouă. Cumpărătorii 
aveau posibilitatea aleagă.

I. MORARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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GINDIRE A
ECONOMICĂ

de N. S. STĂNESCU
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la de fiecare zi a 
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t Ce a sa. deoarece creș- 
Scnăstâri: materiale și 
ale a poporului recrezir.- 
1 sucre-n ai nc'.itici: par- 

a fată de om și ne- 
eonstinrind o tră- 
jtorie a orfnduirii 
diste.

zile de toamnă, 
țele. adevărate „cămări* 

ale Capitale:, sfat ma: solicita- 
•e ca ortrfnd de cetățeni care 
M fac wb numai cumpărături
le cotidie-e. ci se aprovizio
nează eu produse de sezon pen
tru ramă. eospoda-îi orașului 
trebirte să -ăsoundă cu promp- 
tttnftar solicitărilor, să asigu
re fondul de marfă In cantități 
eorespsmxitnare și de calitate. 
Tocmai pentru a vedea în ce 
măsură aceste cerințe se în
făptuiesc. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a vizitat joi. 19 oc- 
•~mbrie. mincipalele niete ale 
Bjturestlului. Conducătorul 
partidului si statului a fost în
soțit de tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu- 
t:r. ai Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 

listrul comerțului interior,

Po-r r ♦ indicațiilor secretarului general al partidului
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j/ 1972/1973 trebuie să marcheze o adevărată

cotitură m transformarea calitativă a invăfămintului

Școala - integrată producției!
Ce întreprindeți, cum acționați pentru 

înfăptuirea acestui important obiectiv?
cu adevărat o cotitură in acest important domeniu de activitate".

Preocuparea pentru a da viață acestui indemn face parte din 
obligațiile de mare răspundere ale invâțămintului, azi ți in 
perspectivă. Din acest motiv, inaugurăm ancheta noastră per
manentă care va avea ca motto, intrebarea : Cum acționează 
-vățămintul ți cei care-l slujesc, ce idei ți sugestii înscriu 

la transformarea in fapt a cotiturii preconizate de partid ?
lată prima luare de cuvint.

Zilele trecute, celor mai merituoase eleve din clasa a Vll-a A 
a Școlii Generale „Vasile Alecsandri" din București ie-au fost 
inmînate carnetele de U.T.C. in mijlocul colectivului de munca 
de la întreprinderea Poligrafică „Luceafărul".

Fotoreportajul nostru din pagina a ll-a intitulat ,,IN MIJLOCUL 
TIPOGRAFILOR - UN LEGĂMfNT DE TINAR UTECIST s pro
pune să vă prezinte citeva secvențe de la această festivitate.

Progres ți raioo'e. 
„Scenariile" in gindirea 
prospectivă.

Cultivăm gria de 15.000 
de ani ?
Bectromobiluî.

Nu numai pentru i 
treaptă școlară dar și 
fiecare unitate școlară 
de cotitură Ia tavățămhit' 
anul pe care-’, străbatem acum, 
se traduce Ir. măsuri, cărora 
încercăm să le asigurăm ma
ximum de eficiență.

în ceea ce ne privește, ne-am 
propus ca anul acesta să mar
căm o cotitură în pregătirea 
practică a elevilor. Chiar în 
zilele cind se desfășurau lu
crările Conferinței Naționale a

partidului, ne-a apărut 
clar cum să valorificăm 
riența de pină acum, ce putem 
întreprinde imediat pentru ca 
încă din vacanță, să pregătim 
condițiile necesare incit pregă
tirea practică a elevilor să trea
că de Ia simplul exercițiu de 
îndemînare la dobîr.direa de
prinderilor într-o profesie pro- 
priu-zisă. Deci chiar în zilele 
amintite am luat legătura cu 
întreprinderea ..Precizia" și am 
convenit — convenția poartă

data de 20 iulie — să mutăm 
o secție a sa, în școală. O sec
ție cu mașini unelte, cu mun
citori și maiștri, cu plan de 
producție — pe scurt, să găz
duim noi un fel de sucursală 
a întreprinderii.

în ce scop ? Transformarea 
vechilor noastre ateliere școla
re în unități productive, care 
nu mimează producția adevă
rată. ci aparțin direct între
prinderii a dat o cu totul altă 
turnură procesului didactic la 
disciplina respectivă. în pre-

Prof.
NICOLAE ALEXANDRESCU
directorul Școlii generale de 10 

ani Nr. 3 București

(Continuare In pag. a ll-a)

Rindurile de față nu se sfiesc să o afirme direct: ele sînt 
o pledoarie mărturisită in favoarea științelor economice. Re
duse, in scheme ridicol de schematizante, la o înșiruire de 
formulări abstracte sau de fapte empirice, științele econo
mice contemporane par pentru mulți tineri, un domeniu dacă 
nu advers, cel puțin indiferent.

Desigur, îmi este foarte la indemină să invoc argumente 
actuale sau din istorie. Aș putea reaminti că în epoca în 
care Anglia cunoaște cea mai rapidă creștere economică din 
istoria sa, studierea economiei politice (după cărțile lui Ri
cardo sau ale mult criticatului Malthus) era o adevărată 
modă, de la care nu se sustrăgeau nici măcar pensioanele 
de fete. Atribuirea Premiilor Nobel pentru științe economice 
ar putea fi și ea un astfel de argument hotărîtor pentru 
aceia, care judecă utilitatea unei științe după asemenea 
aprecieri. Dar sînt convins că nu invocarea unor asemenea 
fapte este de natură să așeze științele economice la locul 
cuvenit intereselor și nevoilor reale ale £bcietății noastre. 
Ele trebuie să-și dovedească utilitatea.

Or, multă vreme, științele economice - fie că erau teo
retice sau prexeologice — au dat dovada unei încetineli in 
dezvoltarea lor, proba unei lipse de îndrăzneală și creativi
tate, situație condamnată fără echivoc de către partid. Re
petarea, uneori în exact aceleași cuvinte, a unor adevăruri 
generale și abstracte, ținea loc de dezvoltare și, trebuie 
spus cu sinceritate, contribuia la frînarea creșterii și dez
voltării economiei însăși. încă de la Congresul al IX-lea al 
partidului au fost supuse unei aspre critici schematismul, șa
blonul, transformarea in canoane a ideilor vii ale marxism- 
leninismuiui, exprimarea lor în forme inaccesibile și neatrac
tive. De atunci s-au făcut pași importanți înainte. Au apărut 
multe cărți originale, au fost inițiate și publicate dezbateri 
pe marginea unor multiple probleme ale economiei româ
nești și mondiale. Și totuși... Mentalitatea curentă a popu
lației noastre, începind cu muncitorul, țăranul și terminind

(Continuare în pag. a ll-a)
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SEMĂNATUL
LUCRAREA FUNDAMENTALĂ

• ÎN ACEASTA SĂPTĂMÎNA MECANIZATORII DE LA S.M.A. 
CARACAL AU TRIPLAT RITMUL ÎNSĂM1NȚĂRILOR.

A ACESTOR ZILE

<

ACCENTE;7:

ȘI CE MULT 
PROMITEA!

• TRACTOARELE Șl CELELALTE 
PRAFETELE UNDE SE POATE

MAȘINI CONCENTRATE PE SU 
EXECUTA ACEASTA LUCRARE.

• SE MUNCEȘTE ZI Șl NOAPTE CU TOATE FORȚELE.

Condițiile climatice tind să 
restabilească, cu fiecare zi tot 
mai mult, echilibrul actualei 
campanii ți în raza de deservire 
a S.M.A. Caracal. In prim pla
nul activității revenind semăna
tul, mecanizatorii au adoptat 
măsuri care permit lucrărilor un 
ritm susținut, caracteristic îm
prejurări create. Acționînd cit 
mai grupat pe aceleași tarlale, 
tractoarele realizează într-un

Secvențe din
*

filmul unei zile
obișnuite de muncă

7

Șmi atlimfir' de -wvi
zatvle V.TjC. ta r»nnwf tariritor agricole de toamnă continuă F 
ta județul Bihor. Ma de tineri — muncitori, studenți fi elevi — te 
gUtură atac eooveretori’or, mecanizatorilor și lucrătorilor din în- 
trev~r--denie agricole de stat pentru rtringerea neintirziată, fără 
pterder, a roduha toamnei. Imagini at cele pe care le prezentăm 
sri ânt de» intUmte H județul Bihor. Obiectivul aparatului de 
fetezrafiat r-a oprit de data aria numai asupra cîtorva din princi
palele momente care, prin repetarea lor cotidiană, au devenit fi- 
-ești Redăm astfel, recvenfe din filmul unei zile de muncă a 
veste 1000 de tineri din municipiul Oradea, care a început cu 
îmbarcarea le ora 7J30 in fala Comitetului municipal al U.T.C. fi 
a ew-.uat. pentru unii, la culesul porumbului, încărcatul, trans
portul p descărcatul lui In bazele de recepție, iar pentru alții la 
rtringerea sfadei de zahăr, a furajelor sau a resturilor vegetale din 
g~td;m’e de legume.

GÎNDIREA 
ECONOMICĂ

I 7/ /Urmare din pag. I) S
cu conducători de întreprinderi nu o înglobat întotdeauna, ca 
un tot inseparabil, un mod de gindire pe care l-am putea 
numi gindire economică. Iar la aceasta sintem părtași, in 

/ primul rînd, economiștii acestei țări. /
.1 Ar trebui să reflectăm acum la citeva probleme • ce am 
. • făcut pentru a afirma prestigiul profesiei noastre? (Mă refer 
(I la prestigiul dat de utilitatea socială a profesiei și nu la func- / 
. • țiile deținute). Cum am contribuit la formarea unei mentali- / 
J tați economice de masă care să asigure îndeplinirea exem- <’ 
/ piară a sarcinilor trasate de partid și stat economiei noastre ? 
(' naționale ? Cum asigurăm schimbul de mîine al economiștilor? ?

' Poate că, totodată, ar trebui să răspundem însă și la alte r 
I* întrebări cum sint: de ce există zeci de edituri specializate ? 
J în toate activitățile umane, dar nu există o editură econo- c 
J mică? De ce există numeroase asociații și societăți literare. ( 
I* artistice sau științifice care își țin congresele și conferințele 1 
I* cu regularitate, dar nu funcționează nici o asociație a eco- 1 
I1 nomiștilor ? (
I Documentele Conferinței Naționale a partidului, care pun S 
I în centrul preocupărilor poporului nostru problemele perfec- S 
li ționării în continuare a ■ mecanismelor economiei, sint un S 
: bun prilej de reflexie pentru fiecare economist, indiferent S 

de virsta lui, asupra aportului pe care societatea noastră S
. socialistă îl solicită acestei profesiuni. >

(Urmare din pag. I)

zent, alături de muncitorii în
treprinderii, elevii noștri pro
duc aparate de desen „Isis“ și 
ceasuri apometre. Ei se cali
fică — și termenul este exact 
— în meseriile de lăcătuși și 
montatori — mecanică fină. 
Prin aceste ateliere elevii trec 
incepind din clasa a VIII-a, atît 
băieți cit și fete — pentru că 
și printre muncitori sint atîția 
bărbați și femei. Dacă o parte 
dintre elev» clasei a VIII-a vor 
urma școli post generale, vor 
avea primele deprinderi profe
sionale formate ; dacă vor frec
venta clasele a IX-a și a X-a, 
la absolvirea școlii generale 
vor primi și un atestat de mun
citor calificat. Nu vom aștepta 
pină cind pocedeul va fi gene
ralizat, oficializat ; in înțelege
rea pe care o avem cu „Preci
zia" s-a stabilit ca absolvenții 
să fie examinați de o comisie 
mixtă — reprezentanți ai între
prinderii și cadre didactice de 
specialitate — care să certifi
ce gradul lor de calificare.

Spuneam mai sus că proce
sul d dactic la acest obiect — 
activitate tehnico-productivă —

a căpătat anul acesta în școala 
noastră aspecte noi, în favoarea 
calității, pentru a putea atin
ge scopul propus : califica
rea elevilor într-o meserie. 
In condițiile producției mo

flux continuu arături, discuiri. 
fertilizări și semănatul propriu 
zis. Intr-o deplină sincronizare 
cu preocupările cooperativelor a- 
gricole, mecanizatorii reușesc 
astfel, să insămințeze de la o zi 
la alta suprafețe tot mai mart 
Dacă in prima zi a acestei săp- 
tamini. in cele patru cooperative 
agricole deservite — Dobrosio- 
veni. Cezieni. Caracal și Drăghi- 
ceni — cind de fapt s-a și înce
put semănatul, mai mult incer- 
cindu-se terenul, s-au realizat 
80 de hectare, in a doua zi s-au 
semănat 200 ha. in a treia 280 
ha, iar ieri s-a ajuns la aproape 
400 de hectare.

Acest început bun și eforturile 
conjugate ale S.5LA. și coopera
tivei agricole dau garanția că 
ritmul va fi in continuă creș
tere, fapt ce va permite ca in cel 
mult 10—12 zile întreaga supra
față de 4 300 nectare cu griu a 
celor patru cooperative să fie in- 
sămințată. ImtiaL ele îs: prevă- 
zuseră 2 800 de hectare, dar. pen
tru că In alte zrn-e apele ce au 
acoperit însemnate suprafețe nu 
permit încadrarea semănatului 
in timpul optim, s-au angajat la 
o suplimentare a pianului cu a- 
proape 50 la sută. De aceea și e- 
forturile mrrir rstarîlor sint a- 
cum dintre cele nsa: mart. Ei 
prelungesc Secare zi cu încă 
petru-cmci ore de lucru in noap
te. Ecîupate cu farur: de spate 
S: pe directa marcatoarelor, 
tractoarele lucrează acum pină 
ta orele 23—M. iar «t—* aund- 
nătoriie nu mai poc lucra, aces
tea taț pe loc ataftate atafini- 
lor de fertilizat. Lz se «cot brăz
datele eu tuburile de semințe și. 
rămisind numai eu distribuitoa
rele sint foioette la împrăștiatul 
i-arăsă—;rt»-k>r în permanență 
se realizează astfel fror.t de lu
cru sporit și pe terenurile ne- 
preTăzute inițial in planurile de 
azspCasare cu griu dar pe care 
vm metale să se Insărnlnteze 
in al doilea an consecutiv acea
stă cultură, Numai așa. «puneau 
css de la Dotx-oaloveni. vom 
reap ca să obținem și in 1ST3 o 
producție cu griu de peste 5 000 
de kg la hectarul neirigat ca in 
acest as. Iar garanții că produc
ea va fi la fel de mare există 
meă de pe arum Prunul aemn

e calitatea ireproșabilă a lucră
rilor efectuate de mecanizatori. 
Faptul acesta îl atestă conduce
rile cooperativelor agricole nu 
numai prin consemnare, prin 
procesele verbele ale lucrărilor 
de bună calitate dar și prin sti
mulentele materiale oferite me
canizatorilor in fiecare seară o- 
dată cu cuvintele de laudă. Fără 
a fi dtuși de puțin o condițio
nare pentru lucru acest stimu
lent se dovedește totuși destul 
de mobilizator. Nici Gheorghe 
Cîrjan. Tudor loniță «au Marin 
Stancu. tinerii mecanizatori de 
la secția din Dobrosloveni, și 
nici F.orea Grabr.ea ori Dumi
tru Neacșu de la secția din Ca
racal nu s-au gîndi: în primul 
rir.d la acest lucru. ..Ca să ir.sâ- 
mințăm cit mai mult, pentru că 
aid se poete, spun ei. au venit 
să De sprijine mecanizatori de 
ia SALA. -uri din nordul jude
țului. iar noi să nu înțelegem că 
a munci acum cu răspundere În
seamnă producție mare Irf anu ’ 
Chiar dată acum lucrăm și noap
tea. avem destul timp să ne și 
odihnim*.

Aceleași aprecieri demne de 
toată lauda, ca cespre mecani
zator.’ lor au cei de aid din zona 
Caracalului și despre mecaniza
torii veniți in sprijin din nordul 
județului, de la S.M.T. Dobrun. 
pentru că ajutorul p-_ care ei il 
dau este incontestabil. La o su
plimentare de plan a irtsămin- 
țărilor se simțea desigur și ne
voia suplimentării numărului de 
mașini și. in această idee au ho- 
tări: fără îndoială și organele a- 
gr-.cole județene deplasarea lor 
din nord în sud. O mai marea- 
tetiție Insă la aceste mișcări de 
mașini ar conduce la o mai bună 
împlinire a scopului propus. 
Spunem acest lucru pentru că. 
pe lingă tractoarele și mașinile 
de la SMA. Dobrun care lu
crează. aid am intilnit și citeva 
zee; de asemenea agregate ale 
aceleiași stațiuni care după trei 
patru zile de staționare, fără să 
tragă măcar o brazdă, erau ne
voite să facă drum întors deoa
rece repartizarea lor nu a fost 
făcută suficient de judicios, co- 
masindu-se prea multe la un 
loc.

>>■>

$

acx X. COSOVEAXU

O ORGANIZAȚIE
UN FOTO-BEPORTAJ

In mijlocul 

tipografilor, 

un legămînt

utecist
într-una din zilele trecute, 

secția plane a întreprinderii po
ligrafice „Luceafărul" a consti
tuit cadrul desfășurării unui 
eveniment deosebit, unic în fe
lul său prin largile rezonanțe și 
semnificații în viața tinerilor 
din întreprinderea respectivă și 
deopotrivă a celor din școala 
generală „Vasile Alecsandri", 
pe care de trei ani o patronea
ză. A fo'st ca și cum succesiu
nea secundelor s-ar fi întrerupt 
pentru un moment, pentru a 
face loc unei clipe de hotar în
tre copilărie și adolescență. E- 
rau de față un mare număr de

muncitori tineri șl vîrstnicl din 
întreprindere, elevi și profesori 
ai școlii. în fața lor, cele uns
prezece fete din clasa a VIII-a 
A și-au desprins cu emoție și 
gravitate de Ia gît cravatele de 
pionier pe care le purtaseră 
timp de cinci ani. Le-au înmî- 
nat apoi, ca pe o ștafetă a 
cinstei și hărniciei, celor mai 
sirguincioși școlari din clasa a 
Il-a, iar ele au primit cu aceeași 
emoție carnetul roșu de mem
bru al U.T.C., ureînd astfel o 
nouă treaptă către maturitate.

Cele două grupuri de elevi se 
aflau fiecare in pragul unei noi

cinătatea atelierelor ; aici li se 
predă elevilor tehnologia mese
riei, tehnologia materialelor, 
precum și un curs de organe 
de mașini. Afirm că modul în 
care pregătim în prezent ele

ATELIERUL ȘCOLII- 
0 SECȚIE A 

ÎNTREPRINDERII 
CARE 0 PATRONEAZĂ

derne, calificarea nu se rea
lizează doar la mașină, doar 
prin formarea deprinderilor de 
muncă, ci se sprijină pe un 
bagaj impunător de cunoștințe 
tehnice. Acesta ne-a determinat 
să amenajăm fn școală un ca
binet tehnic, să-1 dotăm cores

punzător. El este situat in ve

vii din punct de vedere practic 
nu se situează cu nimic mai 
prejos decît pregătirea ce li se 
asigură ucenicilor la locul de 
muncă. In aceste condiții, as
pirația noastră de a le certifi
ca dobîndirea unei meserii nu 
poate fi interpretată ca o am-

biție fără ,acoperire, ci tre
buie sprijinită de forurile tute
lare, deocamdată cel puțin prin 
găsirea unei forme oficiale de 
atestare a meseriei însușite.

Poate e cam devreme să pro
pun și altora să adopte siste
mul nostru. Dacă o fac este 
pentru că rezultatele sint atît 
de promițătoare, incit ar fi pă
cat să nu se inspire. Maiștrii și 
șefii de atelier le-au încredin
țat elevilor operațiuni de mare 
finețe, le-au fixat norme — co
respunzătoare puterilor și cu
noștințelor pe care le au — 
care sint depășite pe măsură 
ce elevii se introduc mai a- 
dinc în tainele meseriei. Dar 
ceea ce e mai îmbucurător, își 
doresc ca elevii să le devină, 
după absolvirea celor 10 cla
se, colegi de muncă. Toate a- 
cestea la un loc, sint in
dici că am procedat in spi
ritul indicațiilor partidului de 
a pregăti multilateral ele
vii pentru viață. La finele a- 
cestui an școlar vom da nu 
numai 21 de absolvenți ai șco
lii generale de 10 ani, ci 21 de 
tineri apți să muncească în 
producție, în sectorul mecani
cii fine.

Intr-o vreme, nu
mărul concursurilor 
profesionale, orga
nizate pentru tineri 
sau care îi aveau în 
vedere fi pe ei, e- 
ra destul de mare. 
Aproape că nu 
exista unitate eco
nomică — fie ea 
din industrie, tran
sporturi, construc
ții, comerț sau a- 
gricultură — în ca
re să 
loc una 
multe 
competiții 
după cîte cunoaș
tem. antrenau ma
se largi de tineri. 
Ceea ce era foarte 
bine, 
multe 
s-au 
drum, la altele s-a 
renunțat în mod 
deliberat pentru 
că, s-a argumentat, 
fiind prea nume
roase, forțele orga
nizatorice erau 
pulverizate, iar ac
țiunea ca 
lipsită de eficiență. 
Hotărîrea 
numită 
Decît zece concur
suri — s-a zis — 
înscrise într-un 
program pentru ca 
acesta să pară ast
fel mai bogat, dar 
pe care să nu le 
poți cuprinde și, 
deci, organiza cum 
trebuie, mai bine 
două-trei, dar fă
cute ca lumea. 
Mai cu seamă ci, 
uneori, ji mai ales 
în anumite locuri, 
o bună parte din
tre ele plăteau un 
greu tribut forma
lismului, devenind 
ineficiente. Deci, 
mai puține concur
suri profesionale, 
dar bine organiza
te, bine concepute 
fi desfășurate.

A?a s-av petre
cut lucrurile, se 
pare, și in agricul
tură. Di-it-e multi
plele acțiuni de a- 
ceri gen mei regă
sim ta 
două: 
noaste 
ciștieă" 
piada 
rului".

bliniat de la înce
put că amîndouă 
au la bază o idee 
extrem de gene
roasă : antrenarea 
unor mase largi de 
lucrători din agri- 

în primul 
la o

spre 
ne

aici

nu fi avut 
sau mai 

asemenea 
care,

Cu timpul, 
dintre ele 

pierdut pe

atare era

are o a- 
rațiune.

19~2 doar 
„Cine cu- 
agricultură 
și „Olim- 

mecanizato- 
Trebuie tu-

cultură, 
rînd tineri, 
permanentă activi
tate de îmbogățire 
yi perfecționare a 
cunoștințelor 
fesionale. 
spre exemplu, 
cursul „Cine 
agricultură 
gă“. El se adresea
ză, cel puțin în in
tenție, aproape tu
turor categoriilor 
de lucrători ai o- 
goarelor, care sint 
înscriți și frecven
tează cursurile de 
instruire și perfec
ționare profesiona
lă, cu excepția me
canizatorilor. Sco
pul urmărit e la 
fel de generos ■ di
fuzarea științei a- 
gricole și a experi
enței înaintate în 
rîndul maselor
largi de țărani și 
lucrători din agri
cultură ; aplicarea 
în producție a teh
nologiilor fi meto
delor moderne fi 
obținerea 
producții 
de calitate în toa
te sectoarele ; rea
lizarea unui larg 
schimb de experi
ență în scopul ge
neralizării metode
lor de muncă folo
site în unitățile 
fruntașe ; în sfirșit, 
asigurarea — prin- 
tr-o formulă antre
nantă — a conti
nuității studiului 
individual, pe toa
tă durata anului. 
Și, nu mai puțin 
important, în sub
text îyi propune 
statornicirea la fie
care participant a 
preocupării pentru 
a invăfa perma
nent. numai astfel 
puțind deveni un 
lucrător ro 0 înal
tă calificare. Con
cursul este conce
put pe mai multe 
faze : cea de masă, 
(la unități), — eta
pa cea mai impor

pro- 
Iată, 
con- 
știe 

cîști-

unot
sporite

totul
Un

tantă I —, jude
țeană și republica
nă. El trebuie să 
se încheie 
sfirșitul lunii 
iembrie.

Pină
este excelent, 
singur lucru au o- 
mis organizatorii — 
in speță organele 
Ministerului Agri
culturii, Industriei 
Alimentare și Ape
lor — pe partici
pant, tocmai pe 
cei cărora li se a- 
dresează. Pentru 
că, deși ne aflăm 
în faza ultimei fa
ze, cind se presu
pune că s-au con
sumat cele pe 
cooperativa agri
colă și asociații
le intercooperatis- 
te, pe I.A.S. sau 
stațiuni, pe județ, 
fi așa se fi afirmă 
— participanții, a- 
dică tinerii, din
multe unități agri
cole nici măcar
n-au auzit de un
asemenea concurs. 
Unde ar fi avut 
loc acele „adunări 
cu public organi
zate într-un cadru 
festiv" despre ca
re se spunea în re
gulament că ar fi 
obligatorii, rămî- 
ne un mister. Cum 
au fost desemnați 
cîștigătorii 
lor 
fel. 
din 
formalism 
gător care 
din fașă 
mai bune 
Sigur, pină la ur
mă se va desfășu
ra probabil și faza 
republicană, vom 
avea și clstigători, 
oameni bine pre
gătiți nu mă îndo
iesc, dar peștele 
cel mare l-am scă
pat : sutele de mii 
de tineri nici de a- 
ceasti dată n-au 
fost cuprinși intr-o 

le
Și 

de

inferioare. 
Ne
nou

faze- 
, la 

intîlnim 
cu acel 

distra
re‘ear ă 

și cele 
intenții.

acțiune. care 
era destinată 
promitea atît 
mult.

Păcatt

VASILE BARAC

vîrste de aur, de elanuri și Îm
pliniri și tocmai de aceea gestul 
transmiterii cravatei roșii, tul
burător și bogat in sensuri, a 
avut valoarea unui schimb In
tre generații, aceea a transmite
rii unor experiențe inedite. La 
rîndul lor, cele 11 uteciste care 
își primeau în ziua aceea car
netele noii lor organizații s-au 
angajat prin cuvinte ferme, să 
răspundă încrederii ce li s-a a- 
cordat, să fie vrednice de cali
tatea de tinâr comunist și să 
cinstească prin muncă culoarea 
roșie a carnetului — iar cu
vintele lor își amplificau rezo
nanța datorită locului in care 
erau rostite. Rosteau angaja
mentul în fața colegilor lor de 
generație — utecisti de la în
treprinderea poligrafică „Lu
ceafărul", precum și în fața co
muniștilor de aici. In fața mun
citorilor tipografi a căror viață 
și muncă o cunoaște deja ne
mijlocit, lucrînd în fiecare săp- 
tâmînă alături de ei în secții în 
cadrul cercului „Micii tipografi" 
sau cu ocazia unor acțiuni co
mune ale celor două organiza
ții U.T.C.

De la pionierii mai mari, care 
vor primi peste citeva clipe 
carnetul U.T.C., cei mai ti
neri pionieri preiau ștafeta 

hărniciei

Cu largile sale rezonanțe In 
biografia celor unsprezece tine
re, momentul primirii acestui 
certificat de maturitate politică 
pe care-I reprezintă carnetul 
roșu și calitatea de utecist, a 
avut loc între mașini de tipărit 
și între oameni din ale căror 
mîini ies cărțile și ziarele. De 
aeeea^ angajamentul rostit le 
obligă și față de cei în.mijlocul 
Cărora și l-au luat, față de cei 
care le-au educat și format, față 
de colegii de generație, față de 
generațiile mai vîrstnice. Este 
un angajament de onoare care 
în sens larg demonstrează devo
tamentul inimilor si conștiințe
lor lor tinere si avintate față de 
poporul ai căror fii sint, față 
de patrie.

ELENA NESTOR

Primele priviri în paginile proaspete ale carnetului înseamnă 
primele angajamente de utecist
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERI 0 NOUĂ VIZITĂ DE LUCRU ÎN UNITĂȚI 

COMERCIALE Șl SOCIAL-CULTURALE DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

Nicolae 
Sarcina 
general

legume și 
tovarășului 

printre cetă- 
cumpărături,

tul la sortarea și însilozarea u- 
nor mari cantități de produse 
de sezon.

O a doua constatare este a- 
ceea' că desfacerea produselor 
s-a îmbunătățit substanțial, au 
fost introduse forme moderne, 
a sporit considerabil numărul 
produselor preambalate, al se- 
mipreparatelor.

Toate acestea sînt urmarea 
directă a grijii permanente a 
conducerii partidului și statu
lui, a tovarășului 
Ceaușescu personal, 
trasată de secretarul 
Ministerului Comerțului Interi
or. consiliilor populare de a a- 
sigura buna gospodărire a fon
dului de mărfuri, desfacerea în 
condiții corespunzătoare de 
igienă și deservire a bunurilor 
de consum, întărirea controlu
lui asupra unităților comercia
le, satisfacerea la nivel tot mai 
înalt a nevoilor și cerințelor 
oamenilor muncii se materiali
zează prin fapte.

Concret, ce arată aceste fapte. 
. Piața , .Dorobanți", prima u- 
nitate vizitată la cele dinții 
ceasuri ale dimineții, este apre
ciată de cumpărători. Numai 
ieri se puseseră în vînzare aici 
circa 12 tone de cartofi. 5 de 
ceapă, 4 de varză și alte însem
nate cantități de 
fructe. Prezența 
Nicolae Ceaușescu 
țenii aflați după 
este întîmpinată cu aplauze.

— Să ne trăiești tovarășe 
Ceaușescu: — se auzeau voci din 
mulțime. Ne bucurăm că ați 
venit din nou în mijlocul nos
tru.

In fața standurilor 
se agroalimentare, 
general al partidului 
ne cu numeroase 
care și-au exprimat 
pentru modul cum se desfășoa
ră aprovizionarea, pentru va
rietatea și buna calitate a pro
duselor. Gospodinele Ioana Ne- 
delcu și Maria Banu au ținut 
să mulțumească tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru fap
tul că mereu este în mijlocul 
poporului.

— Dacă știam că vă întilnim 
astăzi în piață, luam un bu
chet de flori, spune una din
tre ele. Vă rugăm să primi;: 
însă florile dragostei ce vă 
purtăm.

La centrul de pline, ape: ia 
cel de carne, secretarul gene
ral al partidului stă de vorbă 
cu vinzălorii. interesîndu-se de 
calitatea produselor. Respor.sa- 
bilul

de produ- 
secretarul 

se întreți- 
gospodine 
satisfacția

pieței; Gheorghe Ghe r-

ar

sa mfi- s. c vag

Ia 
cele de stofe de la

ataue
3>"t
ab *

■tățmi- 
irter si 
de se- 
partîd. 

vizi-
raioanele 
hm te de

de 
reclamații, rezolva- 

operativitate. 
însă, că deși 
înainte în ce

metoda 
e s-a dc- 
eficientă.

la orele

ghiu, arată, printre alteie. ri 
pentru mai buna aurmizpdnare 
a acestei piețe, destui ce a<it- 
merată s-au luat o serie 
măsuri In colaborare eu fte 
zorii și. la sugestia rumpăr» 
rilor. s-au întreprins 
pentru aprovizionarea 
In tot timpul zilei

Și la piața 
aceeași paletă 
roadelor toans 
unor cumpărători 
joară pe tovarăș 
se discută asm 
este aprovizi: - 
se vizitează hs 
constată, aici, 
pasăre.

— De ce acea 
treabă secretarul 
partidului.

Se dau explicați 
tat carne de pa-săre în 
ore ale dimineții.

— Aceasta nu este 
care — subliniază 
Ceaușescu. Trebui 
zionarea să se fa 
se cunoască bin 
și pe această bază să 
stocurile necesare, 
și. îndeosebi, 
solicitate.

La secția 
mezeluri din 
rul general 
cu cadrele 
comerț că se impune ,-Tie’U 
unui sortiment mai oigat de 
preparate din came.

Următorul popas — la cxuia 
„1 Mai", in sectorul ăe jeg 
și fructe se ăe-:căr:a-m 
dimineață cite va canăuaoe 
cartofi aduși in curs-. tr 
din împrejurimile Brasc-.'m 
Apreciind calitatea atesacra. 
secretarul general se 
ză de măsurile luase 
provizionarea de 
populației cp acest 
bază fa a’i-meszaca 
precum și fa j**faxă c 
produse, fadeotehs rost
ardei și fracte.

In piața JLîe Pmt 
din marile centre ae 
nare a poțpatagieă taumpo» 
era. de asemenea, e «nimace. 
deosebită. Cmopâraoxm ar 
opreau fa fa» tooeceăjr co
merțului de stat. • -_t»r
mărfurile de care a~. em te- 
voie.

în cadrul sfiscupumr 
gospodine, arata că aș 
timp prețxs aK-pctod 
facă r —v-g-s—m e

fa

Să trăiești mulți ani eu 
. maică! Tare ești om 
-ai nostru, din popor ! 
se fotografiază alături 

de torarfasl Ceaușescu.
Ia P-jța -Pantelimor.". o dată 

en zocstatarea că ș: aici apro- 
zăocarea este bună, tovarășul 
■Mișefei remarcă :
— Sent condiții pentru cons- 

trotrea unor noi standuri pentru 
ma. buna amenajare a piețe:, e- 
•.-.ur-±u-se n<:pirea unităților. 
EdT.. ov&șulu: informează cu a- 
eett prile; pe secretarul general 
al partidului c*. fa majoritatea 
tartelor CbpttaieL sfat în curs de 
efectuare asemenea ‘.ucrârt. ast- 
fei incit pină la sCrșitul anului 
s. fa 1ST3 capacitățile de depo
zitare st de desfacere vor fi cu 
mult mai mari.

— Să ne tră-ți. tovarășe Nicolae 
Cea jșeacq. vă mulțumim că vă 
«Tați dm aou printre noi ! spu
ne pensionarul Ioc Antal. Vă 

pentru grija ce o pur
ice din cartierul nos- 
in urma indicațiilor 

dumneavoastră s-au înfăptuit 
multe lucrări de larg interes ce
tățenesc. cort-rmă eL

Cte pruejal vizitei întreprinse 
pcețeie dm sectorul III al 
petaieu tovarășul Nicolae 

Ceausescu se oprește pe șoseaua 
J»—e ța Spitalul și Poli- 
Imăca LS3 August*, date, nu 

de mult, fa foltwmță. Moderna 
^dirv. rîcjeatâ intr-un timp re

cord — II iur_. s; pe r. contribu
ția activă a populație: $i a ca- 
drelor samtare. adăpostește un 
spital de H* paturi și o poiidi- 
nică de mare capacitate.

La sosirea fa această unitate 
spitalicească. întregul personal 
medical a venit in intimpfaarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
aplaudind și ovaționind.

Adresindu-se secretarului ge
neral în numele celor peste

pe constructori, ca- 
ledicale prezente, uri.n-

urcă taur* 
_TJ A_*3St" ș. a amor OL-tt. a: 
naan ci carrier, drrecaors! 
rAugust". Alexandru 
Boșu. tsslțameșse pentru acea
stă mp-r-jr-i reaitzare coc.- 
stmrtă la propunerea muncito
rilor. tefanczemlor și îngm»mlcr 
de la Uzinele „23 August* in a- 
«fanarea generală a oamenilor 
murei. Ia care a participat și 
tovarășul Ceaușescu. Indicațiile 
date atunci de conducătorul 
partidului si statului, care este 
si alesul cetățenilor din această 
circumscripție electorală in Ma
rea Adunare Națională, s-au în
făptuit. Directorul spitalului, ar. 
Alexandru Iorguîescu. invită pe 
oaspeți să viziteze spitalul dotat 
cu secți: clinice de boli interne.

-_•£ - r:-
tznternitate. neurologie, pe
rje terapie intensivă. Se 

sublmiazd că Ia construcția noii 
unități s-a urmărit o mai rațio
nală utLizare a personalului me
dal — cadrele din spital acor- 
<"md consultații și in policlinică. 
In acest fel. populația nu va mai 
fi pariată de Ia o verigă medi
cală ia alta, ci va fi consultată 
ce aceiași medic in spital și po- 
'..cfinică. bolnavului intocmin- 
«5c-:-se o singură fișă medicală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
feifaii' 
drele 
du-ie succes in activitatea lor.

Tot cu prilejul vizitei la spi
talul .23 August", secretarului 
secerai . se prezintă schița de 
sistematizare a cartierului Pan- 
telimoo. unde in perioada 1973— 
1*78 urmează să se construiască 
peste 15 000 apartamente. Anual, 
subliniază directorul Institutului 
-Pro.ect" București, Constantin 
Ptslărașu, urmează a fi date in 
folosință oamenilor muncii, în- 
cepind din 1973, aproximativ 
3 000 apartamente în blocuri cu 
lt pisă la 22 etaje. în paralel, 
urmează a se construi noi spatii 
comerciale, instituții social-cul- 
turale. Se subliniază că aici va 
fi creată o puternică bază de a- 
erement prin amenajarea lacuri
lor Pantelimon și Cemica. per- 
m.tir.du-se descongestionarea zo
nei de agrement din nordul Ca
pitalei. Schița de sistematizare a 
cartierului Pantelimon prevede, 
de asemenea, modernizarea șo
selei cu același nume, care va 
dever.: o arteră principală de 
ieșire din București spre litora
lul Mării Negre. Secretarul ge
neral. apreciind concepția arhi- 
tecților cu privire la moderniza
rea acestei principale zone in
dustriale a Bucureștiului. indică 
folosirea rațională a spațiilor, 
eșalonarea treptată a construc
țiilor pentru o mai mare efici
ență în domeniul investițiilor. 
Totodată, arată că este necesar 
să se creeze adevărate artere 
comerciale și nu numai maga
zine izolate, pentru 
multă personalitate 
și a veni, în același 
sprijinul 
locuitori 
tovarășul 
podarilor 
cupe mai intens de extinderea 
rețelei de spălătorii, de bloc 
sau pe centre de blocuri.

Pe traseul vizitei, conducăto
rii de partid și de stat se o- 
prese. de asemenea, în Piețele 
,23 August" și „Traian". In 
Piața Unirii se vizitează mare
le magazin deschis în ajun în 
vechea clădire a halei. Pe a- 
proximativ 3 000 mp sînt ex
pose vinzării prin sistemul au
toservirii. atît produse agro- 
alimentare, cit și industri
ale. Cumpărătorul își alege du
pă gust și preferințe mărfurile 
necesare, făcînd plata operativ, 
la una din cele 24 de case ale 

a da mai 
cartierului 
timp, în 
mii de 

asemenea, 
gos-

zecilor de 
ai săi. De 
Ceaușescu cere 
Capitalei să se preo-

re a permis ma- 
•alizeze din prima 

portarii vfazări de 
aooooo iei.

Cu prilejul vizitei în Piața 
Unirii, arhitectul șef al Capita
lei. Tiberiu Ricci, prezintă se
cretarului general și alte as
pecte ale modernizării acestei 
părți a Capitalei. Tovarășul 
Ceaușescu arată că trebuie stu
diată posibilitatea amplasării 
aici a pieței de produse agroa
limentare, care in prezent 
funcționează în condiții neco
respunzătoare în zona unde a 
fost mutată.

In continuare se vizitează u- 
nul din cele mai mari magazi
ne universale ale Capitalei, 
..Victoria". Aici vin zilnic 80 000 
cumpărători. Pentru a da o 
imagine cît mai fidelă a di
mensiunilor acestui magazin 
este suficient să arătăm că sub 
firma sa stau la dispoziția cum
părătorului 50 de magazine în- 
tr-unul singur. Peste 30 000 de 
sortimente de mărfuri se des
fac de dimineață pînă seara. 
Datorită modernizărilor conti
nue, cumpărătorului îi trebuie în 
prezent doar 5 minute pentru 
a se aproviziona cu cele nece
sare. Noua scară rulantă cu 
care a fost dotat magazinul

Și la sectorul de. încălțămin
te. unde sin; expuse produse 
a.e fabricilor „Dîmbovița" din 
București și „Clujeana" din 

:j se apreciază varietatea 
adelelor, insistîndu-se asupra 

calității.
Un mare număr de cetățeni 

se află la raionul de confecții. 
In discuția cu tovarășul 
Ceausescu, ei arată că sînt sa- 
usfăip de linia modernă a 
acestora. oe stofa folosită, ex- 
primmd. totodată, părerea că 
ar fi necesară mai multă gri- 

lor, 
ajun- 
călca-

pro- 
ma- 

le 
cu

Se 
s-au 
pri- 
încă

pentru manipularea 
astfel ca In magazin să 
gă numai confecții bine 
te, eu un aspect plăcut

Cu prilejul vizitei prin ma
gazin. se discută și despre noi
le forme de deservire a popu
lației folosite cu succes. Se a- 
rată că pentru bucureșteni, 
mărfurile cu volum mare sînt 
expediate la domiciliu cu mij
loacele proprii ale magazinului. 
La fel și cumpărătorii din 
vincie se bucură de atenția 
gazinului, eare, la cerere, 
expediază mărfurile, tot 
mijloace proprii de la raft la 
gară sau aeroport.

Secretara Comitetului de par
tid informează pe oaspeți că 
în atenția-etmdueeriî magazinu
lui, a organizațiilor de partid 
se află studierea sesizărilor și 
propunerilor din condicile 
sugestii și 
rea lor cu 
subliniază, 
făcut pași 
vește deservirea mai există 
rezerve nevalorificate. Trebuie 
avută în vedere o atitudine 
ireproșabilă a vînzătorilor în 
raporturile cu cumpărătorii, e- 
liminarea unor verigi care în
greuiază operativitatea.

înconjurat cu multă dragoste 
de miile de cumpărători aflați 
la acea oră prin magazin, to
varășul . Nicolae Ceaușescu ' le 
adresează urări de sănătate și 
fericire.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se opreș
te la noua clădire a Teatrului 
Național din București, aflată 
intr-un stadiu final de con
strucție.

arată,

Ir.tre secretarul general al 
partidului și edilii orașului, 
proiectanți și constructori are 
loc o discuție cu privire la ne- 
cesitatea urgentării lucrărilor șl 
executarea în cele mai bune 
: ondiții a finisajului acestui 
mar» asezămînt de cultură al 

apitaiei. Participă la schimbul 
de opinii și directorul Teatrului 
Național „Ion Luca Caragiale", 
artistul poporului Radu Beli- 
gan. șeful ‘ proiectului — arh. 
H. ria Maieu, arhitectul șef al 
Capitalei, Tiberiu Ricci.

Tovarășul Ceaușescu 
totodată. că în holul principal 
trebuie amplasate sculpturi, o- 
pere de artă de o mare valoa
re artistică, iar pentru orna
mentarea fațadei să fie definiti
vat cît mai repede proiectul 
amplei fresce.

Se discută cu acest prilej șî 
proiectul de sistematizare a 
Pieței Universității.

— Este bine să se construias
că aici un mare magazin uni
versal, cu 3 sau 4 nivele, al 
cărui stil arhitectonic să se în
cadreze armonios în ansamblul 
format de Universitate, de clă
direa Ministerului Agriculturii: 
și Spitalul Colțea.

Recapitulînd fiecare moment 
ai vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. începută la 
primele ore ale dimineții și în
cheiată la amiază, se desprinde 
în mod limpede concluzia că și 
de această dată prezența con
ducătorului partidului și statu
lui în unități comerciale și so- 
cial-culturale a constituit un 
puternic factor dinamizator pen
tru noi acțiuni menite să asi
gure îmbunătățirea în continu
are a aprovizionării populației, 
a asistenței medicale, să gră
bească înscrierea în patrimoniul 
spiritual al Capitalei a unui im
portant lăcaș de cultură — noul 
Teatru Național. Vizita a prile
juit, totodată, un ajutor la fața 
locului, dat cu promptitudine, 
edililor bucureșteni și organiza
torilor comerțului în 
dicării la parametri 
înalți a activității în 
menii. Chiar succint 
în cadrul acestui reportaj —
prin intermediul textului și 
imaginilor — dialogurile secre
tarului general cu cetățenii re
flectă emoționant 
stima și prețuirea 
muncii față de 
Ceaușescu, sentimentele 
de caldă recunoștință 
tru neobosita grijă a 
ducătorului partidului și 
tului pentru condițiile de viață 
ale poporului, receptivitatea sa 
la cuvîntul oamenilor cu care 
se consultă permanent. O sin
teză a acestor legături de nez
druncinat o reprezintă cuvin
tele rostite cu bucurie și entu
ziasm pretutindeni, de miile șî 
miile de cetățeni : „Ceaușescu 
și poporul !“.

scopul rl- 
tot mai 

aceste do- 
prezentate

dragostea, 
oamenilor 
tovarășul 

lor 
pen- 
co.n- 
sta-

ION MARGINEANU , 
MIRCEA S. IONESCU
Foto :
ANGHEL PASAT 
ION DUMITRU



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 VINERI 20 OCTOMBRIE 1972

NCICLOPEDIA „SCINTEII TINERETULUI" • ENCICLOPEDIA „SCINTEII TINERETULUI1 Cum lucrăm

• ALEXANDRU CONSTANTI- 
NESCU, muncitor din Bacău : „După 
ce criterii putem aprecia dacă un 
fapt, un fenomen moral este sau nu 
progresist" ?

Unui criteriu științific al progresului i 
se pretinde să definească termenul in dis
cuție ca acționînd asupra ansamblului 
domeniului respectiv. Dar în cazul in 
care acest criteriu este raportat la siste
mul de valori se poate obiecta că acest 
sistem diferă de la clasă la clasă, de la 
un grup social la altul ; sînt și cazuri 
cînd în epoci diferite aceeași clasă (apre
ciată după aceeași poziție în activitatea 
productivă) aderă la sisteme de valori 
diferite, care nu sint întotdeauna înain
tate. Iată principalul motiv pentru care 
unii autori contestă caracterul științific 
al conceptului de progres, apreciind acest 
termen ca fiind foarte relativ.

Dar putem oare accepta ideea că pro
gresul ar putea urca pe un făgaș gravat 
de un ideal universal recunoscut ? A con
sidera ca adevărată această opinie, în
seamnă a privi ca adevărată și părerea 
că schimbarea unei orînduiri cu alta su
perioară s-ar face dincolo de comanda
mentele dictate de condițiile materiale, 
urmînd coar intențiile normelor și stan
dardelor morale, fie ele chiar și majori
tar recunoscute. „Comunismul — afirmă 
Marx — nu este o stare care trebuie cre

ată, un ideal căruia trebuie să i se con
formeze realitatea ; noi numim comunism 
mișcarea reală care suprimă starea ac
tuală".

Considerînd drept criterii ale progresu
lui fie dezvoltarea forțelor de producție, 
fie gradul de ameliorare a condiției uma
ne, gradul de perfecționare a omului ca 
atare, productivitatea muncii, caracterul 
relațiilor de producție, gradul de liber
tate a omului, raportarea la un anumit 
sistem de valori, problema definirii cri-

PROGRES 
Șl

VALOARE
teriilor de caracterizare științifică a pro
gresului nu poate fi soluționată prin pu
terea fiecărui criteriu luat separat Apli
carea acestor criterii presupune întot
deauna corelarea lor cu criteriul general 
al dezvoltării sociale. Prin urmare, nici 
unul dintre criteriile progresului nu poate

fi aplicat fără a-1 raporta la cerințele 
obiective ale dezvoltării societății la un 
moment dat, la raporturile de clasă din- 
tr-o țară sau alta, la caracterul relațiilor 
de producție.

Pentru a răspunde concret Ia între
bare, e de subliniat că fiecare dintre do
meniile vieții sociale are criteriile sale 
specifice de progres. Fiind determinat în 
ultimă instanță de forțele de producție, 
fiecare domeniu (deci și morala, dome
niu care vă interesează pe dv.) manifestă 
în dezvoltarea sa o anumită independență 
Relativă. Așa că aplicarea criteriilor spe
cifice progresului în acest domeniu pre
supune o autentică analiză a esenței și 
cerințelor domeniului respectiv. Dar care 
slnt aceste criterii ? Numind cîteva din
tre cele mai importante — dreptatea și 
echitatea socială, libertatea — vom sub
linia că în concepția clasei muncitoare 
aceste criterii dobîndesc expresie științi
fică în măsura în care se încarcă de con
ținut fundamentat pe principiile mate
rialismului dialectic și istoric. De o im
portanță esențială este umanismul valori
lor morale, forța lor de mobilizare șl în
suflețire a oamenilor pentru o reală par
ticipare la ridicarea societății pe noi 
trepte de dezvoltare. Un exemplu eloc
vent de elaborare a principalelor crite
rii de progres moral, în consens deplin cu 
criteriul fundamental al progresului, îl 
oferă Proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii $i echită
ții socialiste — adevărat cod moral al so
cietății noastre.

i rao»N<»M | „SCENARIIIE"

IN GlNDIREA PROSPECEHA
• MARINA COSTACHE — 

studentă din București : „In 
multe din reportajele apăru
te in presă după Conferința 
Mondială de cercetare a vii
torului am intîlnit termenul 
de scenarii. Despre ce este 
vorba

Expansiunea deosebită din ul
tima vreme a „metodei scena
riilor" oa una din modalitățile

de materializare congnitivă a 
viitorului, reprezintă in fapt o 
recunoaștere a acesteia ca una 
dintre cele mai complexe și mai 
fine modalități de a sesiza nu 
numai gama viitorilor posibili, 
dar și punctele critice in evo
luția acestora. Aplicarea prac
tică a metodei scenariilor la do
menii dintre cele mai diferite 
a condus de cele mai multe ori 
la imagini care depășesc cu mult

GRIUL DE 15000
DE ANI

e IRINA MANOLACHE — 
elevă din Timișoara : „Aș 
dori să cunosc amănunte in 
legătură cu «competiția ar
heologică» privind data și lo
cul apariției agriculturii".

' Foarte multă vreme a dominat 
teoria că agricultura s-a născut 
intr-un singur mod și într-un 
singur punct pe glob — adică in 
sud-estul asiatic — și că de aici 
ea a traversat spațiile și timpul 
răspîndindu-se pe întreaga pla
netă. Astăzi însă această idee 
începe să fie părăsită. Date ar
heologice obținute în mai toate 
continentele vin acum să de
monstreze că, de fapt. începutu
rile agriculturii sint cu mult mai 
vechi decît se credea pînă nu de 
mult și că au avut o rază de răs- 
pîndire mult mai largă. Noile 
date sînt oferite de săpături re
velatoare făcute în Kurdistan, 
in Orientul Mijlociu, în America 
Centrală. în Europa și. mai ales, 
de cercetările din Tailanda și 
Birmania. în Tailanda, de exem
plu, în așezarea de la Non Nok 
Tha, săpăturile realizate de Vil
helm Salheim și Don Bayard au 
arătat cu certitudine că orzul se 
cultiva în această regiune încă 
la începutul mileniului V î.e.n. 
Straturile de cultură materială 
din epoca respectivă conțin și 
resturi de bovine, ceea ce per
mite să se emită supoziția că 
procesul de domesticire in a- 
ceastă regiune este mult mai 
vechi decît în Palestina. Săpătu
rile de la „Spiritcave", din Bir
mania. împing data apariției 
agriculturii pînă la 10 000 de ani 
i.e.n. Aici au fost descoperite 
resturi vegetale printre care re
cunoaștem mazărea, un fel de fa
sole și soya.

Toate săpăturile demonstrează 
însă existența unei faze preagri- 
cole, preparatorie, de tranziție

foarte lungă. Este perioada unei 
competiții formidabile intre 
plantele sălbatice și cele culti
vate, ceea ce a condus la exis
tența mai multor stadii de evo
luție. în Mexic. în perioada pri
mului stadiu care se întinde pe 
timpul mileniilor VII—VI î.e.n. 
producția cultivată reprezenta 
doar 6 la sută din alimentație, 
în stadiul următor, intre 5000— 
3400, proporția ajunge la 14 la 
sută, apoi la 25 la sută. La 1500 
î.e.n., cînd apar primele temple 
în „arhitectura" primitivă a sa
telor și se dezvoltă irigația, pro
porția în alimentație a plantelor 
sălbatice rămine doar 31 la sută.

Procesul apariției agriculturii 
a fost complex și variat, el im
plici nd trecerea progresivă de la 
condiția nomazilor la sedenta
rism. Mai intii oamenii aveau 
3—4 locuințe sezoniere, care erau 
legate de resursele existente in
tr-un loc sau altul. Pe măsură 
insă ce agricultura se dezvoltă 
ei ajung la o singură așezare 
permanentă și alte citeva sezo
niere. Ultimele săpături demon
strează însă apariția ridicată a 
sedentarismului, deci a satelor, 
chiai- și in perioadele preagn- 
cole ; un asemenea proces s-a 
putut produce in acele locuri 
care ofereau plante sălbatice «La 
belșug. în orice «iaz proce-eie se 
întrepătrund și nu se mai înca
drează in vechile scheme. Evo
luția spre neolitic și în neolitic 
este mut ma: generală și ma; 
diversificată. Recent specialistul 
american Jack Harland ajunge 
la concluzia că zonele unde a 
putut să se nască agricultura 
cuprind și America de Sud (in 
cea mai mare parte) Africa, in- 
cepînd din Senegal pinâ in E- 
tiopia. Sud-Estul asiatic, și. de
sigur, Europa.

I. V. POENARU

DORINA TURCU

ELECTROMOBIL IL

, jee=nare 
ce£e ma: saarl sia- 
se c* supraviețuire 
•s vztoarele mari 
•Cetera*.:: urbane.

I eleetromobi!
a fost realizat în

: HM. !r. Franța. Ette 
i voroa de un auto- 
I xo&‘ de douâ 
I locuri, echipat cu 
: sa motor electric 

de 4 C P-. la 1 3M 
i rxxa~: pe minut.

Pentr- italieni. 
' veteranul eîectro- 
| mcbfleior rămine 
I „Urt>ani~a“. cel mai 

avansat fiind ..Rc-

j :a-â de 11 C P. Lor.- I
I «Soeezn au realizat, 

de asemenea, citeva 
autobuze de ca pac:- 

i taie mijlocie, care 
dau rezultatele aș
teptate. Acționarea 
electrică a acestora 
permite și crearea 
unul confort sporit 
începînd cu tncâlzi- 

i rea și încheind cu 
I introducerea aerului 

condiționat. Firma 
I ..Renault* intențio

nează să livreze cu- 
rind pieții primul 
lot de automobile 
acționate electric. în 
cursul anului viitor, 
specialiștii francezi 
vor trece la efec
tuarea unei prime 
încercări de exploa
tare a 60 de au
tomobil' utilitare,

baza tipurilor „Re
nault* 4 și 5 — în 
autovehicule elec
trice. Nici japonezii 
nu scapă participa
rea ia competiție, 
realizind pînă acum 
citeva modele cu 
rezultate dintre cele 
mai promițătoare.

Șansele generali
zării acestui tip de 
vehicul cresc, mai 
ales că în ultimul 
timp s-au înregis
trat progrese de-a 
dreptul spectacu
loase șl în domeniul 
surselor de energie. 
S-au produs noi ba
terii de acumulatoa
re cu capacități de 10 
ori mai mari decît 
bateriile clasice, la 
greutăți compara
bile. Tipurile expe
rimentale realizate

sint nenumărate : 
baterii care se pot 
încărca și descărca 
de mii de ori, pile 
cu combustie, etc. 
Noul electromobil 
de trei locuri — 
„Amitron" — reali
zat de firma ameri
cană „American Mo
tors* folosește bate
rii cu o capacitate 
de 10 ori mai mare 
decît bateriile obiș
nuite. Totuși, mariie 
probleme de ordin 
tehnic, economic și 
practic ale electro- 
mobilului rămîn încă 
nerezolvate, deși se 
află în centrul aten
ției a mii de con
structori de automo
bile care luptă și ei 
pentru sănătate și 
securitate. Fără în
doială că toate a- 
ceste probleme sînt

legate de evoluția 
surselor de energie 
ea putere specEca 
5: greutate, acestea 
cotxfepcMiind. bine
înțeles, viteza auto
nomia șl economici
tatea electromobile- 
lor. Putem spune că 
electromobilul va 
deveni cu adevărat 
un concurent și un 
adversar de temut 
al automobilului cla
sic numai atunci 
cind sursa de ener
gie va avea greutate 
și dimensiuni com
parabile cu un re
zervor de benzină 
bineînțeles cu ace
eași capacitate de 
înmagazinare a e- 
nergiei și numai a- 
tunci cînd reîncăr- 
carea cu energie a 
acestei surse se va 
putea face cu ace
eași viteză cu care 
se alimentează un 
rezervor de benzină.

Ing.
DAN VAITEANU

granițele definiției inițiale. A- 
cesta este un argument în plus 
în favoarea a însăși dezvoltării 
modului de a concepe scenariul 
ca metodă ; aplicațiile practice, 
succesele ca și eșecurile, consti
tuind deopotrivă singurul crite
riu real de consacrare a aces
teia.

In această accepție, metoda 
scenariilor constituie una dintre 
cele mai promițătoare căi de 
cercetare a viitorului.

Una din calitățile metodei sce
nariilor este posibilitatea de a fi 
aplicată în mod specific atît în 
domenii de largă generalitate 
ca : macroeconomiia, cît și la ni
vele micno-economioe, micro- 
sociale. Literatura de speciali
tate relevă în acest sens aplica
ții în domeniile progresului teh
nologic, creșterii economice, în 
strategiile de politică socială, în 
marketing, dar și în ramuri in
dustriale concrete ca aeronauti- 
<sa. chimia, etc.

Inițial mecanismul de oonsti- 
tuire a scenariului presupunea 
alegerea unui șir de probleme 
ipotetice care prin importanța 
lor impuneau cu necesitate ela
borarea unui sistem de soluții 
care să asigure pregătirea unor 
strategii convenabile. In acest 
sens, scenariul a fost utilizat în 
binecunoscuta lucrare — „Anul 
2000“ de H. Kahn și A. Wiener. 
Complexitatea domeniilor la ca
re se aplică metoda scenariilor 
a impus perfecționarea acesteia 
în sensul elaborării unui număr 
sporit de tehnici și tipuri de a- 
naliză. Sînt necesare citeva ob
servații definitorii : 1. scenariul 
constituie o succesiune riguroa
să de etape logice de percepere 
și prelucrare a evenimentelor 
ipotetice luate în analiză ; 2. al
ternativele finale constituind 
gama soluțiilor optime ce decurg 
din consecințele specifice posi
bile, sînt produsul unei analize 
selective corespunzătoare crite
riului de valori ce stă la baza 
acesteia ; 3. scenariul trebuie să 
aibă o finalitate practică, să de
vină unul din instrumentele de 
bază în compunerea și realizarea 
strategiei generale de către cen
trul decizional.

Alternativa finală pentru care 
se optează — constituie prog
noza care, eșalonată pe diferite 
perioade de timp, va constitui 
liniile fundamentale de desfășu
rare a activității viitoare. în a- 
cest fel scenariul oferă o ade
vărată „hartă orientativă" pe 
axa timpului, încadrîndu-se fi
resc în arsenalul metodelor și 
tehnicilor de planificare. Carac
terul complex al acestei metode 
nu trebuie să greveze însă asu
pra mobilității ei în perceperea 
continuă a fluxului informațio
nal. Din acest punct de vedere 
modul de a gîndi scenariul se 
interferează cu tipul de gindire 
globală sistemică.

Sarcina ei este de a oferi din- 
tr-o diversitate de opinii — un 
consens optim !

LIVIU bradeanu
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Zilele trecute, ziarul nostru a lansat un apel la toți factorii, 
care-și pot aduce contribuția la înfăptuirea unei idei ge
neroase, aceea ca pasiunile pentru sportul alb să se transforme 
intr-o mișcare de masă, ca tenisul să devină, intr-adevăr, un 
sport pentru toți în țara noastră. Pe scurt, inițiativa noastră se 
referea : 1. la necesitatea ca organele și organizațiile U.T.C. să 
organizeze, să inițieze acțiuni de construire, de amenajare a te
renurilor de tenis prin munca patriotică a tinerilor ; 2. la obliga
ția departamentelor și unităților economice și comerciale de a 
produce și desface materiale și echipamente sportive de tenis, 
in cantități suficiente și la prețuri accesibile tinerilor ; 3. la or
ganizarea unui campionat de tineret dotat cu trofeul „Cupa 
Țiriac-Năstase" (pînă la 19 ani inclusiv) .de către Federația de 
specialitate, în colaborare cu ziarul „Scinteia tineretului" și alți 
factori și, in sfîrșit ; 4. publicarea in coloanele ziarului, de către 
Ion Țiriac a unui curs practic de tenis.

Inițiativa ziarului nostru a avut un larg ecou in rindul tinerilor 
din toate colțurile țării. Ei au primit cu mare interes propunerile 
noastre și, în numeroase locuri, au pornit la acțiuni concrete 
tinerii își amenajează, cu entuziasm, terenuri și-și confecționează 
materiale (rachete, fileuri etc.) cu propriile forțe, explorează 
posibilitățile de a dezvolta baza materială a mișcării pentru 
tenis, se interesează de unde ar putea beneficia de unele aju
toare, de îndrumare tehnică, pun numeroase întrebări, lată, In 
cele ce urmează, cîteva din realizările și doleanțele lor.

„TOTUL DEPINDE 
NUMAI DE NOI !"

Am citit ziarul de sîmbătă 
7 X 1972, din care am reținut și, 
totodată, am rămas plăcut sur
prins de inițiativa colectivu
lui de redacție in legătură cu 
enisul de cimp „pentru a de- 
zeni un sport de masă". Da, 
enisul poate deveni un sport 
ie masă. Totul depinde numai 
ie noi.
în acest sens trebuie să ară- 

:ăm că în orașul nostru, Pe- 
rila, tinerii au și *st cuceriți 
le acest sport frumos, de suc- 
esele celor doi mari sportivi, 
on Tiriac și Ilie Năstase.
Ca urmare, la cererea tineri- 

or de toate categoriile și virs- 
ele, am mers la Consiliul 
iopular al orașului Petrila cu 
nițiativa de a construi noi, prin 
luncă patriotică, un teren de 
enis de cimp, în parcul dr.

Petru Groza. La Consiliu am 
găsit înțelegere, s-a acceptat 
propunerea noastră și imediat 
am primit sprijinul pentru în
ceperea lucrărilor respective. 
De asemenea, comitetul orășe
nesc U.T.C. a luat legătură cu 
unitățile economice : Preparația 
Petrila, Exploatarea Minieră 
Petrila, pentru a primi ajutor 
în materialele necesare amena
jării. Acest obiectiv a fost de
clarat șantier al tineretului, la 
care și-au adus aportul cu mare 
dragoste sute de tineri. Dorim 
să exprimăm, totodată, calde 
mulțumiri tovarășilor Ion Flo- 
rea Sabin, director la Prepara- 
ție, Opriș Dumitru, director al 
E.M. Petrila, Lungu Constantin, 
contabil șef — care ne-au dat 
un mare sprijin punîndu-ne la 
dispoziție materialele necesare.

întrucît dorim din inimă ca 
tenisul de cimp, în orașul Pe
trila, să devină sport de masă, 
venim cu următoarea rugă
minte : Este cunoscut faptul

Ecouri la acțiunea

„Scinteii tineretului"

crețiu Pătrășcanu" din Bacău. 
Locuiesc intr-o comună ce se 
află la 13 km de Bacău și din 
care fac naveta la școală. Do
resc să vă spun că la noi in 
comună există un teren de te
nis pe care l-am amenajat noi. 
Am tăiat buruienile, l-am ni
velat în măsura în care ne-a 
stat in putință, l-am trasat

chetelor pe care, după ce ne 
vom procura altele, ca lumea, 
le vom păstra ca amintire. A- 
cum terenul nostru a împlinit 
doi ani, iar rachetele au ajuns 
să fie din ce în ce mai bune, 
doar cordajul fiind nevoiți să-l 
cumpărăm. Nu avem rachete,

„POATE DEVENI TENISUL 
UN SPORT DE MASĂ ?“

„CE DIMENSIUNI ARE 
TERENUL ?"

M-am bucurat nespus cînd 
am aflat că in ziarul nostru, al 
tineretului, va apare un curs de 
tenis, datorat lui Ion Tiriac, 
după cum foarte mult m-am 
bucurat citind că F.R.T. promite 
4 rachete de tenis și 100 de 
mingi pentru fiecare teren de 
tenis construit prin muncă vo
luntară.

Indiferent de rezultatul fina
lei „Cupei Davis", cred că foar
te mulți cititori vă vor scrie 
(dacă nu v-au și scris) pentru 
a vă cere lămuriri legate de a- 
ceste probleme, cursul de tenis 
și promisiunea Federației. Deși

cu 
ucenicii

{Urmare din pag. I)

Conducerea întreprinderii a 
luat măsuri ca toți ucenicii, 
indiferent că-i pregătim pen
tru noi sau pentru Romlux să 
lucreze efectiv în producție cît 
mai mult timp posibil. Pentru 
Romlux am calificat 255 confec- 
ționeri lămpi electrice și 58 lă
cătuși mecanici prin forma de u- 
cenicie la locul de muncă cu 
durata de 2 ani. Fiecare din ei 
a lucrat efectiv în producție mai 
bine de un an. Ceilalți, circa 300 
de muncitori de diferite meserii 
pregătiți prin cursuri de scurtă 
durată, au avut posibilitatea să 
lucreze la mașina sau agregatul 
pentru care s-au pregătit cîte 
trei luni.

— Spuneați că v-a preocupat 
și pregătirea lor politico-ideolo- 
gică. în ce fel ?

— I-am încadrat în învățâmîn- 
tul politic de la început. Li s-au 
predat toate lecțiile din primul 
ciclu. Dar nu ne-am mulțumit 
cu atît. Am organizat cu ei pe
riodic colocvii pentru a ne da 
seama ce au înțeles, cum gîn- 
dese. La lecțiile lor de învăță- 
mînt politic am invitat și condu
cătorii secțiilor de la Romlux. Cu

CONSTANȚA HUDREA 

viitorii lor maiștri am ținut de 
asemenea o legătură permanentă. 
Această colaborare a avut o 
mare influență asupra pregăti
rii lor.

— în concluzie, ce credeți că 
poate face organizația U.T.C. 
într-o întreprindere pentru tine
rii care vin să se califice pentru 
o altă unitate economică cu pro
fil înrudit ?

— în primul rind să țină le
gătura cu cadrele de conducere 
din secțiile unde sînt repartizați 
ucenicii, cu muncitori care-i su
praveghează, cu maiștri instruc
tori care-i îndrumă și cu organi
zația de partid de acolo. Să dez
bată în adunările generale teme 
despre pregătirea profesională a 
ucenicilor. Secretarul U.T.C. să 
discute cît mai des cu ucenicii 
pentru a le cunoaște probleme
le, pentru a și-i face prieteni. Nu 
trebuie să-l intereseze doar as
pectele negative. Am observat că 
ei pot fi influențați mai ușor 
dacă remarci și reușitele din Ac
tivitatea sau comportarea lor. 
Secretarul U.T.C. nu trebuie să 
omită, de asemenea, două amă
nunte esențiale : ucenicii să aibă 
reprezentanții lor în biroul or
ganizației U.T.C. chiar dacă în 
perspectivă vor pleca în altă în
treprindere. în sfîrșit, dar niLTr 
ultimul rînd, organizația U.T.C. 
e bine să colaboreze în perma
nență cu conducerea întreprin
derii unde urmează să fie în
cadrați.

că In Valea Jiului clima este 
foarte instabilă, înregistrează 
foarte multe ploi de scurtă sau 
lungă durată. Ca urmare a a- 
cestei situații terenurile de 
zgură devin deosebit de greu 
de intreținut, și posibilitatea de 
a juca, foarte redusă. De aceea, 
am luat inițiativa de a turna 
bitum care este mai puțin pre
tențios și, totodată, ne dă posi
bilitatea practicării sportului 
de către un număr mare de 
tineri. Dar în această direcție 
am întimpinat greutăți — nepu- 
tind face rost de bitum ca ur
mare a faptului că orașul Pe
trila, municipiul Petroșani au 
primit o cotă minimă de bitum, 
necesară la reparări de dru
muri, trotuare, alte lucrări ur
gente. Facem, pe această cale, 
un călduros apel la organele în 
drept să ne sprijine în realiza
rea inițiativei noastre. Noi sîn- 
tem hotăriți să practicăm 
tenisul de cimp în număr cît 
mai mare, și poate intr-o bună 
zi o să avem și un mare cam
pion „Naști".

ZAMBER MIRCEA
Prim-secretar, 

Comitetul orășenesc Petrila 
al U.T.C,

Elevii-constructori de la Liceul din Petrila

„CÎND SE VA 
ORGANIZA 

CAMPIONATUL ?"

în urma publicării articolului 
„Poate deveni tenisul un sport 
de masă ?“ m-am gîndit să vă 
scriu in numele tuturor iubito
rilor tenisului din comuna mea.

Sînt un tinăr de 18 ani, elev 
in anul III al Liceului „Lu-

după dimensiunile regulamen
tare pe care le-am găsit in ma
nualul de tenis al prof. Ștefan 
Georgescu, căpitanul echipei de 
tenis a României.

Am încercat să strîngem bani 
pentru a cumpăra sfoară și a 
ne împleti singuri un fileu, dar 
sfoara costa prea mult și atunci 
am confecționat fileul din nai
lon pe care l-am împletit și din 
care a ieșit o plasă bună. Am 
trecut la confecționarea ra-

deoarece prin magazinele cu 
profil sportiv nu se găsește așa 
ceva, iar cind se găsesc 2—3 au 
un preț inaccesibil nouă ; de a- 
semenea, lipsesc din aceste ma
gazine mingile de tenis.

în legătură cu campionatul 
dotat cu trofeul „Cupa Țiriac- 
Năstase”, aș dori să aflu dacă 
el este organizat pe echipe sau 
individual și modul în care te 
poți înscrie la el. Totodată, aș 
dori să aflu cînd va avea loc 
acest campionat ?

în ceea ce privește publica
rea unui „Curs practic de tenis" 
susținut de către maestrul e- 
merit al sportului Ion Tiriac 
în paginile „Scinteii tineretu
lui" am dori ca el după ce va 
apare în ziar să fie înglobat in
tr-o carte, deoarece în afara 
manualului prof. Ștefan Geor
gescu, alt manual de tenis nu 
am mai intîlnit.

LAZAR TRAIAN
elev, comuna Gîrleni, 

judeful Bacău

cred că sinteți foarte ocupat, 
vă rog, totuși, să-mi răspundeți.

1) De unde pot afla dimen
siunile terenului de tenis, na
tura cea mai indicată a aces
tuia (bitum, zgură, gazon) ?

2) Terenul pentru care pri
mim rachete și mingi de la 
Federație trebuie amenajat 
„NUMAI" de către o organiza
ție U.T.C. ? Dacă sintem. de 
exemplu, 10—15 colegi și-l pu
tem amenaja singuri, F.R.T. iși 
va respecta promisiunea ?

Doresc foarte mult să aflu 
răspunsuri la aceste întrebări, 
deoarece iubesc tenisul și nu 
mai vreau să văd cum la Buzău 
numai profesorii joacă tenis cu 
rachete veritabile, pe teren a- 
menajat, iar noi, elevii, tinerii, 
cu „rachete" de lemn, pe străzi 
sau maidane.

IANCU LAURENȚIU
elev — Buzău

NOTA REDACȚIEI
Am ales cîteva din numeroasele scrisori care ne-au sosit la re

dacție. Le-am ales pentru că dincolo de gindurile de bucurie 
și satisfacție ale semnatarilor pentru acțiunea „Poate deveni te
nisul un sport de masă T" ele ridică citeva chestiuni asupra că
rora intenționăm să stăruim pe scurt.

De la Petrila ne sosește vestea îmbucurătoare că acolo s-a 
trecut la acțiuni concrete. Dar lipsește bitumul I Nu credem că 
in județul Hunedoara să nu se găsească bitum pentru un teren 
de tenis. Sintem convinși că apelul dv. va avea ecou.

lancu Laurențiu, elev - Buzău : Construiți terenul - prin ac
țiuni ale organizației U.T.C., ale Consiliului asociației sportive a 
elevilor,, ori a grupului vostru inimos - și veți primi cele 4 ra
chete și cele 100 de mingi de la Federație, prin intermediu! 
ziarului nostru. In zilele următoare un specialist din partea Fe
derației va semna un articol la rubrica noastră de sport care 
va da toate detaliile (și dimensiunile) necesare amenajării unui 
teren de tenis.

Traian Lazăr, Girleni — Bacău : Publicăm scrisoarea cu gîndul 
că va fi citită de activiștii Comitetului județean U.T.C. și ai 
C.J.E.F.S. - Bacău. Ei sînt in măsură să vă răspundă, mai exact 
să vă ajute I In legătură cu viitorul campionat național de ti
neret, dotat cu trofeul „Cupa Țiriac-Năstase" veți primi lămuriri, 
in viitorul apropiat, la rubrica noastră de sport, duoă ce, îm
preună cu Federația, și alți factori, vom stabili totul, pînă la 
amănunt.

V. CABULEA
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TELEGRAMĂ
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN a trimis CELUI DE-AL III-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN BERLINUL OCCIDEN
TAL, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor români, vă adresăm dumneavoastrâ. 

delegați la Congres și tuturor membrilor Partidului Socialist 
Unit din Berlinul Occidental, un cald și frățesc salut —
partidului dumneavoastră succes deplin in înfăptuirea bottrt- 
rilor Congresului, în activitatea sa consacrată acâran: 
reselor vitale ale oamenilor muncii, triumfului :suze. păcii, 
democrației și socialismului.

pe dr. Dietrisch von Menge», pre
get ntde Concernului vest-german 
G-H.H.. care se af.ă în țara 
noastră la invitația Ministerului 
Comerțului Exterior.

Cu acest pr-ej, au foat discu
tate probleme privind pcaibilîtâti- 
*e de cooperare între industria 
românească si ecnremul vest-
**• JOL PAUL NICVLMCU- 
MIZIL* Tieeprepedinte al Con- 
»il:u?_. de Mtos^ri. a primit pe 
dr. Y. Siyudrir-a. membra al 
Fzvem ului, director general 
al Cons: i ul ui rerretârii atiintz- 
fiee țf iadjktu> dm India, 
rare fare • nrid tn țara 
Doaecrâ.BULETIN MEDICAL

în legătură cu starea sănătății 
tovarășului

Ion Gheorghe Maurer • ^Ot DUeA-ajdaZJk 3as Pa

în ziua de 19 octombrie 1972, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, a fost supus 
unei intervenții chirurgicale, la 
București,, pentru cura operato
rie radicală a unei mici even- 
trații a peretelui abdominal.

Intervenția chirurgicală a de

curg normal: starea
torie imediată este bzsA.

Acad prof. dr. THEODO* 
BLRGHELE. raumtrw! vi?â- 
tiții. prof. dr. I. -JWJLBA. 
prof. dr. I. BRVCKNHL pr>€ 
dr. E. PAPAHAGI. cwt dr. 
ST. SVTEAXV. exmf Br. F. 
POPESCU, dr. W. CÎBSTE A- 
dr. G. LITARCEK. dr. L 
CRISTEA

ss au Trwa^e Tien

w&ar «e-nwm.îre se Inert 
r»meae.

•3Kt St CaonaCâ • rt-
i erxaEsneeaaa a R. P Pit

K. B. P
• JOI DIMINEAȚA, a părăsit 

Capitala Alteța Sa Imperială, 
prințul Abdorreza Pahlavi, fratele 
Șphinșahului Iranului, care a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspete
le a fost salutat de Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Vasile Patilineț, minis
trul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Nicolae

Ecobescu. ad.4---n «2 a.".a serx. si 
afacerilor «xterse. Gbecr£he F** 
neșer. secr«ar genera. îs 
terul Econoene* T seesoerr st Ma
terialelor de Caararra**. dB rara 
persoane ofleiaSe.

A fost prestat Sedezi tefeMh* 
ambasadorul IrarruZW la Bus»- 
rafii.

CONSILIULUI DE 3OUST3Z. Z_e 
Verde*, a petstit jet eu^e-acxaaSl

at R P Bauca-a. maracru »- 
KroSSSor dr nwm. -art «a rare 
• - tsst Sx an ',nar."t

• _ . PRUM r - * •«
la jBBpra 1—d—t Bacararat 
a£ Tttcx Wu ie ▼ k TBar*

Solidari cu lupta mișcărilor de eliberare 
națională din Africa

Mitingul de la Ploiești cu ocazia vizitei delegației orgaMzalâor de ti
neret din Angola, Mozambic și Guineea-Bissau

Ieri după-amiază a avut Ioc Ia 
Ploiești un miting de soiicar:- 
tate cu lupta de eliberare na
țională a popoarelor și Tinere
tului din coloniile portugheze 
din Africa La miting a I-at 
parte un mare număr de tine-, 
muncitori, elevi și stude*;. 
acest municipiu. A fost prezen
tă delegația organizațiilor oe 
tineret a!° mișcărilor de «libe
rare națională din Angola. Mo
zambic, Guineea-Bissau și Ir.s.- 
lele Capului Verde care, la in
vitația C.C. al U.T.C. întreprin
de o vizită de prietenie In țar» 
noastră. Solii tineretului luptă
tor din aceste țâri au fost săru
tați cu caldă prietenie, cu o pu
ternica manifestare de solidari
tate internationalists.

Mitingul a fost deschis de 
Vasile Istrate, prim-secretar ai 
Comitetului Municipal Ploiești 
al U.T.C. A luat apoi cuvintul 
tovarășul Coriolan Voinea, 
membru al Biroului Comitetului 
Central al U.T.C.. prim-secretar 
al Comitetului județean Praho
va al U.T.C., care în numele 
organizației U.T.C. din județul 
Prahova, al întregului tineret 
prahovean, a transmis reprezen
tanților mișcărilor de eliberare 
națională din Angola, Mozambic 
șl Guineea-Bissau, tineretului 
șl popoarelor din aceste țări. 
călduros salut de prietenie ș: de 
solidaritate militantă. In cuvin
te calde, vorbitorul a adresat, 
de asemenea, un salut tuturor 
tinerilor, tuturor celor care, pe 
diferite continente, sînt anga
jați în lupta împotriva impe
rialismului, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru 
d-epturi și libertăți democrati
sm* .împotriva discriminării ra
siale, pentru pace și progres.
Animată de puternice senti-
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A APĂRUT

u. m

formeze brigăzile de 
ducție și educație muncito
rească „Ianuarie 1ST5*4 și 
„Martie lf75" (date la care 
cele două brigăzi s-au an
gajat să realizeze integral 
sarcinile economice din pla
nul cincinal 1FT1—1ST5 . 
Principale obiective : execu
tarea unor produse de cali
tate superioară : încadrarea 
in consumurile specifice : 
ridicarea nivelului de pre
gătire profesională : întă
rire» disciplinei in muncă și 
folosirea integrală a timpu
lui de ureri : participarea 
tuturor tiuerUor U ucțiunile 
inițiate tzația
U.TX.

CONCURSUL CELOR 
MAI BUNI TINERI 
TURNĂTORI

1 200 de tineri muncitori, 
parținind majorității întreprin
derilor industriale bucurestene, 
s-au Intiinit ieri după amiază, la 
Ateneul tineretului, oentru a-si 
disputa faza pe Capitală a con
cursului profesional al tine
rilor turnători de fontă 
oțel* Considerăm deosebit 
potrivită si de importantă 
același timp această manifesta
re întrucit interesul

SA FACEM ROST 
DE UN TRACTOR

erilor
pentru : 
; ;gjstr«a
14, o cr 
□cate fi

Va aMcâs* care «si face ia fiecare ri. ceas de ceas, datoria 
ka tocai de »aocă de ia farm rata aziaă „l NIO" din Satu 
Mare. CaiectiraV catesiî de atunci, si an numai ei. au doar 
cvsiace de toadă pentru tiaăml Dumitru Antal, care, in 
t-*pal fiber, se dosedeste a fi si un talentat recitator de 
perne astad el iasnsi -la activ* citeva reușite încercări 
bterare.

seară Peniță- ț 
seara Dumitre : 
ținut de cuvinl. După 
nopții. Nicolae Pană, 
și Dumitru Angliei, 

iși propuseseră să

— Astă
— Astă 
Și s-au 

miezul 
paznic, 
încărcător, . . _
fure din magazia Întreprinderii 
unde lucrau — fabrica de hir- 
tie și celuloză „Palas" din 
Constanța — o serie de bunuri. 
Cum să le transporte insă, 
tunde» cei doi tineri intențio
nau să-și Însușească o canti
tate serioasă.

— Ce-ar fi, sugerează Însuși 
paznicul unității, să facem rost 
de un tractor.

— Cu remorcă ! adaugă glu
meț Angbel Dumitru, ca să 
avem unde pune „marfa". Dar, 
vorba e, cine conduce tracto
rul : nici unul din noi nu are 
permis.

— Ba ai să treci tu la volan, 
lot vrei să-ți iei mașină mică, 
eoocbide la fel de bine dis- 
pus P^i.

Au incăreat deci bine tracto
rul și au pornit la drum. 
Numai că la traversarea unui 
pod. .chicotul se răstoarnă. 
P3i. este rănit grav. A.D. nu 
găsește ceva mai bun de făcut 
decit să fugă, luind eu el și 
o pane din bunurile sustrase. 
Acum cei doi stat cercetați, in 
stare de arest, la I.M.J. Con
stanța. După faptă și răsplată.

Ora 13,30 : incendiul a irnuc- 
t cu violență in atelierul 
L.F. Focșani din strada „23 

August" :
Ora 13,40 : compania locală 

de pompieri, cu patru mașini 
de intervenție, a și angajat 
lupta eu flăcările dezlănțuite. 
Pentru a realiza mai bine efi
cienta eforturilor desfășurate, o 
singură cifră : aproape 1 mi
lion Iei (Ia atît se ridică va
loarea bunurilor salvate). Cit 
despre tinăra E.N., din neaten
ția căreia s-a declanșat incen
diul, credem că această lecție 
severă ii va folosi.

HAINE 
DE ÎMPRUMUT 
SI URMAREA...

CAFELUTA, 
BAT-O VINA

__ 123». Tinăra Elena 
Neaesu iși soarbe cafeluța 
bKBUilă. Keșoul. încins 
maximum, a rămas uitat

Ii plăcea doar îmbrăcămintea 
de calitate, st. Costache (28 de 
Utii, str. 7 Noiembrie nr. 7) 
dorea să aibă cit mai multă ; 
modele cît mai variate. într-o 
zi, cînd se ducea la cinemato
graf, voia să poarte — să zi
cem — un pulover verde, altă 
dată, qînd mergea tot la un 
film — altceva; altceva nici 
nu prea avea de făcut, 
nelucrînd nicăieri de cită- 
va vreme — voia să poa
tă ține pe braț o haină de 
piele. (Cine știe s-ar fi putut 
să plouă !). Nimic de zis, sau 
aproape nimic, pînă aici. Nu
mai că S.C. care, nu era mul
țumit de garderoba sa, o folo
sea pe a altora. Prieteni ? Nu. 
Cunoscuți măcar ? Nu. Pur și 
simplu astăzi fura dintr-un loc, 
miine dintr-altul. Acum va tre
bui însă să se mulțumească, 
pentru citva timp, cu o gar
derobă mai puțin asortată !

IN CURÎND, LA 
CASA DE MODĂ

I
I

ANUNȚ
INTREPWNDEREA OPTICA ROMANA,

angajează tineri (băieți) 
pentru calificare in meseria de

FREZORI LA MAȘINI UNIVERSALE, 
prin cursuri de calificare de scurtă durată (8 luni) fără scoatere 

de la locul de muncă.

Se primesc candidați, absolvenți a 7 sau 8 clase in virstâ de 
peste 18 ani, cu stagiul militar satisfăcut, sau in virstâ de 18 ani 
împliniți, fără stagiul militar satisfăcut, avînd domiciliul in Bucu
rești sau in raza orașului București, cu posibilitatea de a face 
naveta pină la maximum 50 km.

înscrierile se fac la Serviciul Personal din Aleea I.O.R. nr. 4, 
sectorul IV, București, tramvai 23, 24 stația Stadion 23 August, 
sau troleibuz 84, 92 sau autobuz 40, 79, stația I.O.R. pină Io 
data de 1 decembrie 1972.

Informații suplimentare Ia telefon 21.20.80 interior 103, 235 și 
185 sau 21.61.77 sau 22.43.36.

BALUL 
RECRUȚILOR
Ier. a CLubsl Tineretului 

J al Capitalei a 
arrat Bac • tsterraamâ fi ine- 
- | -1 - faram b*i ram- 
fBor. Jbe*asras organizată de 
Cert U.T.C. al Uzinelor
JJ A&seste prima de 

aerat âel Bfiatr-nn fir de ast
fel de aaamfestâri ce vor a- 
vea loe In toate întreprinde
rile «ersorahn.

în sala împodobită sărbâto- 
r-s-e Si-a - dat intflnire cei 
care peste puțină vreme vor 
tsLbrâea haina militară, prie- 
wr_. F- prietenele lor. colegii 
de serviciu. foști militari ai 
Forțelor Armate. Au partici
pat. de asemenea, reprezen
tam: ai conducerii Uzinelor, 
organizației de partid, U.T.C. 
F «indicat, care prin cuvinte 
calde, emoționante, și-au luat 
rămas bun de la noul contin
gent. Indemnlndu-i pe viitorii 
ostasi să aibă o comportare 
demnă de renumele uzinei, de 
calitatea de membru al orga
nizat.®. revoluționare de tine
ret. de aceea de cetățean al pa
triei noastre socialiste. Tinerii 
au fost asigurați că vor simți 
tot timpul grija organizației 
U.T.C.. că vor fi așteptați cu 
încredere pentru ca. după 
ce-și vor fi îndeplinit această 
înaltă îndatorire patriotică. 
<ă-și reia locurile de muncă 
pentru a continua opera lor 
productivă. Cu acest prilej au 
fost înmlnate diplome și in
signe acordate celor care s-au 
evidențiat în activitatea de 
pregătire din cadrul detașa
mentelor uniformelor albastre.

A urmat, așa cum de altfel 
se vede și din titlul acestei 
acțiuni, o reuniune tovărășeas
că. O acțiune tinerească, emo
ționantă. a cărei amintire va 
stărui multă vreme în gîndul 
și inima viitorilor ostași.

ALEXANDRU DOBRE

Din sumar : ..In intimpi- 
narea aniversirii Republi
cii** ; Ion Florca : ..Economi
cul ș| Politicul*4 în procesul 
democrației socialiste ; Al. 
Tinase : ..Civilizația socia
liști- ; Radu Mănescu : 
„Mecanismul planificării in
vestițiilor sub influența 
uzurii morale44 ; Roman Mol
dovan. Mihai C. Botez : 
„Previziune — acțiune — 
planificare*4 ; Nicolae Dinuț: 
„Conducerea științifică și 
contradicțiile în socialism" ; 
Mircea Voinescu : ..Despre 
salariu și principiul socia
list de repartiție" ; Petre 
Vancea : „Etica cercetării ști
ințifice" ; Florin Iorgulescu: 
„Spre o politică ecologică" ; 
Manuel Azcarate : „Demo
crație și socialism" ; Giulio 
Quercini : „Pentru o nouă 
perspectivă în Italia".

• TN PERIOADA 1—10 de
cembrie va avea loc Decada

româneșU. Tn întreaga 
se vor organiza expoziții 
-.d dezvoltarea activității 

de editare si răspîndire a căr
ții. „zile ale cărții", întilniri 
ale cititorilor cu personalități 
ale vieții rmastre culturale, cu 
autori si editori etc.

• LA FESTIVALUL INTER
NATIONAL al teatrelor de pă
puși de la Zagreb, artiștii pă
pușari clujeni au obținut pre
miul Intîi pentru interpretare și 
premiul trei pentru arta colec
tivă. Este pentru a treia oară 
consecutiv cînd colectivul Tea
trului de păpuși din Cluj se re
întoarce cu premii de prestigiu 
Ia această tradițională compe
tiție artistică.

• MARELE PREMIU și Me
dalia de aur din cadrul celei 
de-a XIII-a ediții a Festivalu
lui internațional al filmelor de 
amatori, care a avut loc Intre 
12 șl 15 octombrie la Brno în 
R. S. Cehoslovacă, a fost confe
rit filmului artistic românesc de 
scurt metraj „Luați loc, vă 
rog !“, realizat de cineaștii ama
tori timișoreni Iosif Costinaș și 
Dlogene Bihoi.

zată de către Comitetul de cul
tură și educație socialistă al 
municipiului Tîrgoviște, Comi
tetul municiDal Tîrgoviște al 
U.T.C. și Societatea literară 
„Alexandru Vlahuță" a elevilor 
tîrgovișteni, este dedicată ani
versării a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii. Au parti
cipat 100 de membri ai cena
clurilor 
artistice 
dețe ale

și societăților iiterar- 
ale elevilor din 25 ju- 
țării.
MIHAIL I. VLAD

Bucureștenii s-»u familiarizat 
desigur deja eu impunătoarea 
clădire a Casei de modă de 
pe Calea Victoriei, a cărei fi
nisare a fost încheiată chiar 
zilele trecute. Am solicitat tov. 
Jianu Antonescu, vicepreședin
te al Cooperativei „Casa de 
modă", citeva amănunte.

— Casa de modă va asigura 
un Întreg complex de activi
tăți, deservirea unui larg pu
blic consumator. La parterul 
clădirii, de pildă, se află sec
torul de croitorie — in cadrul 
căruia vor fi desfăcute modele 
de îmbrăcăminte din diverse 
colecții, expoziții sau premiate 
la concursuri — și sectorul de 
comenzi pentru încălțăminte, 
marochinărle, tricotaje, blănă
rie. Etajul tatii va găzdui sa-

Ioane de primire a clientelei, 
cabine de probă. Tot aici se 
află și sala de prezentări, avînd 
o capacitate de 100 de locuri, 
unde săptăminal se vor orga
niza adevărate gale ale modei. 
Pentru a asigura o deservire 
civilizată și cit mai promptă 
au fost prevăzute instalații de 
aer condiționat, interfon etc. 
La mezanin va funcționa un 
modern saion de cosmetică și 
coafură.

— Din cîte știm, o bună parte 
din cele aproximativ 500 de 
cadre ce vor deservi acest mo
dern complex sînt tineri.

— într-adevăr, numărul a- 
cestora este de peste 50 la sută. 
Avem deja închegată o puter
nică organizație U.T.C., în 
atenția căreia se vor afla, în 
primul rînd, problcmeie legate 
de producție, de asigurarea u- 
nei deserviri exemplare, de 
permanenta ridicare a califică
rii. Un număi substanțial de 
tineri fac parte și din cele 
două nuclee de creație ale Ca
sei — colectivul de creație și 
cabinetul tehnic — prin inter
mediul cărora ne vom strădui 
să realizăm doar mărfuri reu- 
știe, modele cu o linie armo
nioasă, modernă, în care să se 
facă simțită cit mai serios ori
ginalitatea noastră. O bună 
parte din produse vor fi des
tinate tineretului, pe a! cărui 
gust sîntem convinși că vor fi, 
fiind chiar creația unor colegi 
de generație.

Tn încheiere un ultim amă
nunt î inaugurarea modernei 
Case de modă a Capitalei va 
avea loc chiar în cursul aces
tei luni.

D. SORIN

TESTAMENT 
LITERAR", 

EDIȚIA A lll-A
Orașul Tîrgoviște a găzduit 

zilele trecute ediția a treia 
a Festivalului național de 
poezie al elevilor, „Testament 
literar". Manifestarea, organi

S-a întîmplat ceva deosebit, în măsură să explice afluența 
existentă ieri după-amiază înti-una din stațiile I.T.B. de pe 
bulevardul Splaiul Independentei ? După cite am putut ob
serva în cursul raidului nostru — nu, deoarece sosirea cu mari 
întârzieri în stafii a tramvaielor de pe liniile 2, 13 și 30, nu 
constituie, din păcate, un fapt deosebit, ci, mai curînd, unul 
foarte frecvent. Reproducem o singură justificare (dacă poate 
fi numită astfel) pentru nerespectarea itinerariului stabilit, 
aparfinînd iînărului conductor V. Stoica : „Lumea să aștepte, 
eu nu pot zbura $i totuși, noi îi ceream un lucru mult mai 
simplu : să se achite co'ect de niște îndatoriri de serviciu.

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

•LA BARCELONA, 
continuat întrecerile turneu
lui internațional de tenis, u- 
nul din ultimele concursuri 
ale anului, programat în aer 
liber, care contează pentru 

„Marele premiu FILT“. Te- 
nismanul român Ilie Năstase 
l-a intiinit pe vest-germanul 
Elsenbroich de care a dis
pus cu scorul de 7—5, 6—3. 
Un alt favorit al turneului, 
americanul Stan Smith, l-a 
eliminat cu 6—2, 6—2 pe spa
niolul Jose Guerrero. Ma
nuel Orantes (Spania) a avut 
o misiune ușoară, învingîn- 
du-1 cu 6—1, 6—0 pe chilia
nul Musalem.

"-■A—"

LOGODNICA FRUMOSULUI 
DRAGON : rulează la Central
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30).

LIUBOV IAROVAIA : rulează 
la Lumina (orele 16; 18,15; 20,30) ; 
NEVĂZUT, NECUNOSCUT (orele 
11,15; 13,30).

ANONIMUL VENETIAN ! ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Scala (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9 30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FUGA E SÂNATOASA : rulează 
la București (orele 8,45; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21), Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Feroviar (orele 8,45; 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;
18,30; 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; 16;
18,15; 20,30), Patria (orele 10; 12,45; 
15.30; 18.15; 21).

FATA CARE VINDE FLORI î 
rulează la Giulești (orele 10; 12; 
15.30: 18: 20.30).

BAMBl : rulează la Doina (orele 
11,15; 13; 15; 16.45: 18.45: 20.30 — 
la orele 10 Program de desene

animate). Cotrocenl (orele 16; 18; 
20).

CORNUL DE CAPRA : rulează 
la Lira (ora 20,15) ; KING KONG 
EVADEAZĂ (orele 15,30; 18).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Fiamura (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30).
Miorița (orele 9; 11,15 13,30; 15,45; 
18; 20.30).

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

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Floreasca (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

SFINTA 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 POPPINS : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

DAURIA : rulează la Viitorul
(orele 15.45: 19.15).

TORA ! 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 (ore)e lb.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 la Unirea (orele 16; 18.15;
20.30)

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

FERMA DIN ARIZONA : ru
lează la Crîngași (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).

VINERI, 20 OCTOMBRIE 1972
Opera Română : CARMEN — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : DULCEA PASA
RE A TINEREȚII — ora 20; (Sala 
Studio) : DESPRE UNELE LIP
SURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE IN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 20: Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : SORA CEA MARE — ora 
20; Teatrul de Comedie : MUTTER

COURAGE — ora 20; Teatrul 
,.Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTĂ — ora 20; (Sala Stu
dio) : VICARUL — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Victoria) : 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 
19,30: Teatrul ,,Țăndărică" (Sala 
Academiei) : RAI ȘI NĂTĂRĂI 
— ora 15; (Sala Victoria) : ARI
CIUL ALBASTRU — ora 17; 
A.R.I.A. (Sala Ateneului Român) : 
ANSAMBLUL NIPPONIA — ora 
17; Teatrul Giulești : FREDDY — 
ora 19,30; Studioul T.A.T.C. : O
NOAPTE FURTUNOASĂ șl KIR 
ZULIARIDI — ora 20. Cir
cul „București" î LA START, 
VEDETELE CIRCULUI — ora 
19.30; Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână" : GHIOCEI... MĂRGĂRI
TARE — ora 19,30.

VINERI, 20 OCTOMBRIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Teleenciclopedia. 9,50 
Muzică populară. Cîntece și jocuri

interpretate de formații folclorice 
din județul Brăila. 10,00 Curs de 
limba germană. Lecția a 25-a. 10,30 
Comentariu la 40 de steme. Jude
țul Botoșani. 10,50 Revista literară 
TV. 11,20 Teatrul scurt prezintă... 
Teatrul „Matei Millo" din Timi
șoara. 12,10 Teleglob. 12,30 Muzi
că distractivă cu formația Jeăn 
Lucaci. 12.50 Telejurnal. 16,00 Te- 
leșcoală. 16,30 Literatura română. 
Mitul în folclorul românesc. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba engle
ză. Lecția a 24-a. 18,00 Aten
ție la... neatenție. Jurnal de pro
tecția muncii, 18,25. Tragerea Loto. 
18,50 Tîrgul internațional Bucu
rești ’72. Transmisiune directă. 
19,20 1001 de seri. Prințesa de mac 
(VI). 19,30 Telejurnal. în cinstea 
aniversării republicii — Cronica 
marii întreceri. 20,00 Reflector.
20.15 Film artistic. 21,40 Universi
tatea TV. 22,20 Muzică ușoară cu 
Don Baki. 22,30 „24 de ore". Din 
țările socialiste.

PROGRAMUL H

20,00 Film serial pentru copii: 
Delfinul Flipper. 20,30 Biblioteca 
pentru toți : Nicolae Iorga (ÎI).
21.15 Revista economică TV. 21,30 
Capodopere ale muzicii universa
le. 22,15 Film documentar. 22,30 
Stadion. O nouă emisiune de re
portaje din lumea sportului.



. evenimente prezentate
v.. . ....

de comentatorii noștri
•.•a’' . de peste hotare

Convorbirile 
de la 

Vientiane
Reluarea dialogului 

pentru reglementarea 
dosarului laoțian

Convorbirile de Ia Vientiane 
sînt oarecUm eclipsate de. zbo
rurile transoceanice ale lui 
Kissinger și de negocierile in 
ritm alert din capitala franceză 
care împing pe reporteri către 
exagerări optimiste și rectificări 
ce dezvăluie realități mai dure. 
.Evenimentele laoțiene au lost, 
deseori, plasate în unibră. Chiar 
luptele din această țară asiatică 
de mici dimensiuni și puțin 
populată au primit eticheta d" 
„război secret". Era un război 
de o incontestabilă asprime, 
cu morți și răniți, cu bombarda
mente aeriene și intervenții ale 
artileriei dar diplomații șt stra
tegii Washingtonului îl dor»»» 
„secret". Pentru ca intervenția 
lor și prețul ei de cost extrem 
de ridicat să nu fie cunoscute 
(firește, mai existau și acordu
rile de Ia Geneva din 1962 pri
vind Laosul însă prevederile 
sale au fost încălcate brutal). 
Mai apoi „războiul secret" — 
care prin „explicații" jenante 
fusese pus pe seama isprăvilor 
necontrolate și necontrolabile 
ale C.I.A. — a fost înlocuit de 
o invazie fățișă. Pentagonul a 
socotit momentul prielnic pen
tru a renunța la formula de
venită incomodă. Invazia s-a 
încheiat cu un fiasco pentru 
autorii ei. Din păcate, pacea nu 
a revenit în Laos. Zonele con
trolate de către forțele patrio
tice laoțiene sînt sistematic 
bombardate de aviația america
nă. Așezările au devenit ruine 
iar locuitorii lor trăiesc în gro

te. In adîncul muntelui oamenii 
și-au amenajat școli și ateliere, 
spitale și locuințe. Au conti
nuat lupta cu un eroism emo
ționant. Pe cîmpurile de bătălie 
din Valea Ulcioarelor „forțele 
speciale" compuse din merce
nari recrutați din triburile — 
de către C.I.A. și puși sub co
manda lui Vang Pao („armata 
secretă" : fonduri, echipament 
si... consilieri americani) au su
ferit repetate înfringeri. La fol 
ca și trupele tailandeze ce le-au 
venit în ajutor. S-a dovedit, 
astfel, și în Laos, că soluția nu 
poate fi cea a forței.

Situația din Laos are, fără 
îndoială, notele ei specifice in 
raport cu ceea ce se intimplă 
5n alte state indochineze. Părți
le în conflict au continuat să 
păstreze — este adevărat, cu 
întreruperi mai lungi sau mai 
scurte — un dialog. Din neferi
cire, imixtiunile străine 
agravat disensiunile și au îm- 
nins lucrurile către o confrun
tare armată.

Poziția constructivă a forțelor 
patriotice laoțiene a creat po
sibilitatea unei reluări a con
tactelor cu autoritățile de la 
Vientiane. Frontul Patriotic — 
care controlează două treimi 
din teritoriul țării — acționează 
consecvent pentru găsirea unei

soluții pașnice a problemei lao
țiene, pentru restabilirea păcii 
si realizarea unității naționale. 
Soluția politică in 5 puncte 
preconizată de Frontul Patriotic 
Laoțian, constituie o propun — 
re realistă, pozitivă, care po“*e 
asigura reinstaurarea păcii in 
sceastă țară greu încercară. 
Problema-cheie este cea a în
cetării intervenției americane 
în Laos, a respectării suverani
tății, independenței, neutralită
ții, unității și integrității terito
riale a țării — potrivit acordu
rilor de la Geneva din 1962. 
Problemele Laosului trebuie so
luționate de laoțieni potrivit 
intereselor naționale și a reali
tăților interne. Se vor crea în 
acest mod premise pentru for
marea unui nou guvern de 
coaliție națională.

Negocierile de la Vientiane 
au început în această săptămî- 
nă în clădirea Ministerului 
Educației Naționale și vor con
tinua în fiecare marți. Dialogul 
dintre cele două părți laoțiene 
reprezintă, fără îndoială, un pas 
înainte. Pașii următori depind 
nu numai de laoțieni. Fără în
cetarea amestecului străin liniș
tea nu poate să revină în acest 
colț al Asiei.

EUGENIU OBREA

Fabrică subterană intr-una din zonele eliberate ale Laosului

„Vizita președintelui
Ceausescu

o manifestare de bună
înțelegere între state

Interviul ministrului de externe
al Belgiei, Pierre Harmei

Ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, 
Pierre Harmei, a acor
dat Televiziunii 
ne un interviu.

roma-

oficia- 
Consi-

Debut 
la Paris

„Cei noua" 
au început reuniunea 

la nivel înalt
110 delegați, printre care cei 

9 prim-miniștri secundați de 
numeroși miniștri, s-au reunit 
in marea sală de conferințe a 
vechiului hotel „Majestique", 
de pe Avenue Kleber, la pri
mul „nivel înalt" al Pieții co
mune lărgite. Invitația a fost 
lansată de președintele Pompi
dou la 18 august 1971, trei zile 
după „lovitura" monetară și 
comercială dată de S.U.A. par
tenerilor săi. De la precedenta 
reuniune, de acum trei ani de 
la Haga. au intervenit multe 
evenimente și însăși ideea con
ferinței a cunoscut evidente 
schimbări (ca și numărul par- 
ticipanților redus după „veto“- 
ul populației norvegiene). Con
ferința de la Paris — declara 
președintele Pompidou în aju
nul deschiderii ei — nu trebuie 
să înregistreze doar tratatele 
de aderare ci „de a Progresa 
în ceea ce voi numi definirea 
liniilor generale ale viitorului 
(vest) european". In intenția 
premierilor celor 9 țări care 
totalizează 250 milioane de lo
cuitori stau mai multe obiec
tive cărora, evident, în două 
zile nu li se vor stabili meto

de concrete de realizare, ci li 
se vor trasa cîteva principii și 
orientări vizînd afirmarea unei 
„identități" in probleme econo
mice și monetare. Dar chiar 
dacă in final u» comunicat co
mun va înșirui fraze călduțe, 
este evident că distanțele din
tre parteneri nu vor putea fi 
acoperite in cursul reuniunii, 
că dezacordurile vor persista.

Temele care fac obiectul dis
cuțiilor sînt destul de nume
roase ; 1. realizarea uniunii e- 
conomice și monetare ; 2. con
solidarea instituțională ; X pro
gresul in domeniul cooperării 
politice. La primul punct este 
preconizată restrîngerea marje
lor de fluctuație între cursuri
le cele mai înalte și cele mai 
joase ale monedelor naționale, 
precum și crearea unui „fond" 
de cooperare care să prezin
te garanții în cazul unor even
tuale accidente. De asemenea, 
guvernatorii băncilor centrale 
vor urma să coordoneze politi
ca monetară a țărilor comuni
tare. Programul uniunii econo
mice și monetare prevăzut a se 
realiza în 10 ani ar trebui să 
devină în intenția „celor 9“ un 
preludiu la o reformă a siste
mului monetar occidental. 
Lupta contra inflației galopan
te care a atins după LE FI
GARO 5—6 la, sută și amenin
ță să ajungă Ia 7 la sută în 
1973 va fi dusă într-o anumită 
direcție, cam limitată : unifor
mizarea taxelor de interes pe 
termen scurt in cadrul C.E.E. 
De altfel, agenda încărcată a 
acestui prim set de probleme 
va fi repusă pe masa de lucru 
a miniștrilor de finanțe ai „ce
lor 9“ care se vor reintruni la 
30 și 31 octombrie. Obiectivul 
nr. 2„ consolidarea instituțio
nală, prezintă un deosebit in
teres, dar paradoxal, așa cum

sublinia LA NATION, „fără 
îndoială în domeniile proble
melor instituționale rămin cele 
mai mari divergențe". Deși s-a 
convenit, în principiu, ca Tra
tatul de la Roma să nu fie mo
dificat, partenerii ridică diferi
te obiecții : Marea Britanic ce
re avantaje politice și institu
ționale pentru a ciștiga supor
tul popular. în schimbul reve
nirii lirei sterline la o paritate 
fixă. Danemarca dorește limi
tarea acțiunilor companiilor 
multinaționale. Italia este inte
resată in adoptarea unei poli
tici regionale intr-un cadru in- 
stituționalizat adecvat, pe cind 
R.F.G. — in postura de inves
titor —, se teme că vor fi lua
te prea curind decizii capitale 
în acest sens. In ceea ce pri
vește cooperarea politică, ea 
intimpină, poate cele mai mari 
obstacole, dovada făcind-o pro
punerea franceză de constitui
re a unui secretariat politic 
din care să facă parte miniștrii 
cu problemele europene (pos
turi care ar trebui create în 
guvernele celor 9 țări). Ea a 
fost primită cu răceală și a- 
proape înăbușită în fașă. Coo
perarea cu țările africane aso
ciate la comunitate ca și cu un 
anumit număr de state vest- 
europene (Elveția, Suedia, 
Austria și, în perspectivă, Spa
nia) ar trebui să se bazeze pe 
o politică comună, dar antrena
rea spre comunitate a altor 
țări africane anglofone, mem
bre ale Commonwealthului va 
ridica noi probleme care ur
mează să fie rezolvate. Desi
gur, este prematur după prima 
zi a conferinței să se încerce 
schițarea unui bilanț. Evaluări
le exacte abia vor trebui fă
cute...

DOINA TOPOR

Referindu-se la vizita 
lă pe care președintele 
liului de Stat ai Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o va între
prinde în Belgia, Pierre Har
mei a subliniat : „Aș putea spu
ne că această vizită reprezin
tă o încununare a relațiilor din
tre țările noastre ; aș putea 
spune, de asemenea, că ea re
prezintă un început, deoarece 
se situează intr-un moment ex
trem de important pentru Eu
ropa, după ce România și Bel
gia au acționat, de mai mulți 
ani, în aceeași direcție. Spun 
că e un început pentru că, spre 
sfîrșitul acestui an și în anul 
1973, urmează sâ aibă loc o 
serie de evenimente interna
ționale de natură sâ apropie 
toate statele Europei.

îmi amintesc, a declarat In 
continuare ministrul belgian că 
România și Belgia, la Organi
zația Națiunilor Unite. în anul 
1969, dar și înainte de acest an. 
au urmărit aceeași aspirație 
care s-a concretizat într-o re
zoluție a Națiunilor Unite asu
pra tipului de relații de prie
tenie ce trebuie să existe între 
statele cu regimuri diferite. 
Tocmai acest lucru, pe planul 
relațiilor bilaterale, va fi ilu
strat de vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o 
va face, la invitația suveranu
lui nostru. Prin astfel de vizite, 
se poate demonstra 
blice din toate țăi» • • •

Mei pu

Acorduri
sovieto- 

americane
Intre 12 și 18 octombrie. la 

Washington au avut loc lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comi
siei sovieto-americane pentru 
problemele comerțului, creată în 
conformitate cu înțelegerea reali
zată între conducătorii sovietici și 
președintele S.U.A., în mai 1972, 
anunță agenția TASS.

Au fost încheiate,',in acest fel, 
tratativele și au ■ fost semnate 
acordurile privind comerțul, re
glementarea plăților' în lend-lease 
și cu privire la acordarea re
ciprocă de credite.

Acordul privind comerțul pre
vede, printre altele, ca părțile 
oferă una alteia clauza națiunii 
celei mai favorizate în probleme
le de vamă, impozite și formali
tăți de import-export de mărfuri.

• IN CONFORMITATE cu înțe
legerea intervenită în cursul in- 
iilnirii sovieto-americane la nivel 
înalt cu privire la continuarea ne
gocierilor vizînd limitarea Înarmă
rilor strategice ofepsive, guverne
le U.R.S.S. și S.U.A. au căzut de 
acord să fie reluate convorbirile 
dintre delegațiile celor două țări, 
la 21 noiembrie, la Geneva, anun
ță agenția TASS.

A. Cabrai despre succesele 
patrioților din Guineea-Bissau

Se intenționează proclamarea independenței 
Guineei-Bissau la sfîrșitul acestui an sau la 
începutul anului viitor

Amilcar Cabrai, secretar general al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), a făcut, în cadrul unei conferințe de presă 
organizată la sediul Națiunilor Unite, o declarație in care 
a abordat aspecte legate de " 
berare din această colonie ]

• situația actuală și lupta de eli- 
portugheză din Africa.

Evocînd succesele obținute de 
mișcarea de eliberare națională, 
Amilcar Cabrai a declarat că 
Partidul African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde își exercită auto
ritatea asupra a două treimi din 
suprafața acestui teritoriu. Inten
ționăm, a declarat secretarul ge
neral al P.A.I.G.C., să proclamăm 
independența Guineei-Bissau la 
sfîrșitul acestui an, sau la înce
putul anului viitor. în acest scop, 
a arătat el, au avut loc, recent, 
alegeri libere în baza cărora a 
fost creată Adunarea Națională a 
țării. Liderul P.A.I.G.C. a decla
rat că în teritoriile eliberate au 
fost create instituțiile specifice 
unui stat suveran: instanțe poli
tice, juridice, administrative, so-

ciale și economice, precum și 
forțe armate naționale și ale pu
terii locale.

• LA MOSCOVA a avut loc 
cea de a 6-a ședință a Consiliului 
Băncii internaționale de investi
ții. I a. lucrări au participat re
prezentanții țărilor membre in 
Consiliul băncii

Consiliul băncii a analizat și a- 
probat lista obiectivelor care ur
mează să fie creditate, planul de 
credite a! băncii, planul de lucru 
al Consiliului și al Comisiei de 
revizie pe anul 1973. i

O REPREZENTANTUL SIRIEI 
LA O.N.U., Haissam Kelani, a 
protestat, miercuri, intr-o scrisoa
re adresată președintelui Consi
liului de Securitate, împotriva 
bombardării, duminică, de către 
forțele israeliene, a teritoriului 
țării sale.

Teroare
in Guatemala

• Escaladarea violenței

ne că, pentru a aborda faza 
multilaterală a relațiilor dintre 
țări cu regimuri diferite, este 
bine ca între state îndepărta
te geografic, precum România 
și Belgia, să existe cit mai 
multe legături. Rețeaua con
strucției europene e făcută din 
buna înțelegere dintre state. 
Vizita președintelui Ceaușescu 
este o dovadă și o manifestare 
de bună înțelegere între state, 
< hiar dacă ele au regimuri di
ferite".

Râspunzînd la o întrebare 
privind pregătirea practică a 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, 
ministrul de externe al Bel
giei a spus : „Știm că lucrurile 
evoluează aproape așa cum le 
dorim ; convorbirile care ur
mează să aibă loc la Helsinki 
deja se profilează".

(Agerpres)

âwteMtewI;

ANGLIA. - Aspect de la o 
recentă demonstrație de pro
test a populației londoneze 
împotriva continuării de cptre 
S.U.A. a războiului din Viet

nam

antidemocratice • Lupta 
studenților guatemalezi

Tendință de norma
lizare în Chile

de normalizare a atmosferei dinReferindu-se la tendința
Chile, agențiile France Presse și Prensa Latina informează că 
aproape in întreaga țară comercianții cu amănuntul și-au re
luat activitatea, iar vinzătorii produselor de primă necesitate 
au refuzat să participe la grevă, cu toate insistențele organi
zațiilor de extremă dreaptă.

O:
ri:a contribuției 
jferii voluntari.
i comun se des-• •••••«

scwr 1
COOPERAREA 
ROMÂNO- SIRIANĂ
• La Damasc au fost semnale, 

joi, un acord de cooperare econo
mica și tehnică și un acord co
mercial de credit a căror pune
re in aplicare va contribui la 
dezvoltarea cooperării economice 
și tehnice in domeniile construc
ției de mașini, chimie, petrolului, 
industriei ușoare, mineritului, 
precum și Ia extinderea schimbu
rilor comerciale. Din partea ro
mână acordurile au fost semnate 
de Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, iar 
din partea siriană de Abdel Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al 
afacerilor externe.

H. Boli, laureat 
al Premiului Nobel
• PREMIUL NOBEL PENTRU 

LITERATURA pe anul 1972 a fost 
decernat scriitorului vest-german 
Heinrich Boii. In expunerea de 
motive, colegiul Academiei Rega
le din Stockholm, constituind ju
riul acestei distincții internațio
nale, a apreciat „îmbinarea unei 
largi perspective asupra timpului 
său cu sensibilitatea și măiestria 
artistică".

e LA INVITAȚIA Consiliului 
Central al Federației Sindicatelor 
Libere Germane, a sosit în capita
la R.D.G. o delegație a Federației 
sindicatelor din R. F. a Germa
niei, condusă de președintele fe
derației, Heinz Vetter.

e GUVERNUL ARGEN
TINIAN a anunțat oficial 
data viitoarelor alegeri ge
nerale, programate pentru 
11 martie 1973. în cazul în 
care nici unul dintre candi
dați! partidelor sau grupă
rilor politice nu va obține 
majoritatea necesară înves
titurii în funcția de pre
ședinte, urmează să aibă 
ioc un al doilea tur de scru
tin, a cărui dată a fost fi
xată la 8 aprilie 1973.

Pe de altă parte, intr-un 
mesaj difuzat din Madrid, 
fostul președinte Juan Pe
ron și-a reafirmat intenția 
de a se reîntoarce, în cu
rind, in țară.

să aibă

U.R.S.S. Tanc petrolier lansat la apă de constructorii din 
Volgograd

ARTIST• ansamblul ABTXSTIC AL
TI NEMETULUI DIN ROMANI A

Începu: la ÎS octombrie IFT’ 
turneul în țările nordice, sustinind 
pr.mele trei spectacole din orașe
le daneze Holaiebro, Aalborg și 
Aabenraa. în toate cele trei ora
șe spectacolele s-au bucurat de 
succes.

M. Ohira 
la Washington
• MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE AL JAPONIEI, Masa
yoshi Ohira. care întreprinde o 
vizită oficiali în Statele Unite, a 
fost primit, miercuri, de pre
ședintele Richard Nixon. în cursul 
convorbirilor au fost evocate o 
serie de probleme internaționale 
actuale ; șeful diplomației nipone 
a prezentat, cu această ocazie, o 
serie de aspecte ale normalizării 
relațiilor dintre Japonia și R. P. 
Chineză. Au fost abordate, de ase
menea, probleme legate de rela
țiile economice japono-americane.

fășaară fără întrerupere. In di
verse întreprinderi industriale 
și alte sectoare de activitate au 
fost constituite Comitete de 
protecție și vigilență, formate 
din muncitori și funcționari, 
pentru desfășurarea normală a 
producției și apărarea fabrici
lor și instituțiilor împotriva 
actelor de sabotaj. A fost 
constituit Comandamentul na- 
țional patriotic.

De asemene 
statului majoi 
restre. țenerah

imandantul 
trmatei te- 
-k>s Prats, 
orii parti

dei or politice de dreapta, aver- 
tizindu-i că armata este fidelă 
guvernului ales pe cale consti- 
tuțională și nu va permite ac
țiuni care să pericliteze ordi
nea internă.

Delegația M.A.N
în U.R.S.S

Joi, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, condusă de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., a făcut o vizită la Co
mitetul Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova.

Potrivit ziarului EL GRAFICO, care apare la Ciudad de 
Guatemala, anul trecut s-a caracterizat în această țară prin- 
tr-un paroxism al violenței. In decurs de 12 luni presa a con
semnat in mod oficial aproximativ 1 000 morți și 174 dis
pariții de persoane. Dar, din cauza cenzurii și a procedeelor 
folosite de autoritățile guatemaleze, nimeni nu cunoaște nu
mărul real al victimelor. Potrivit unor surse, cifra exactă va
riază între 3 000 și 6 000 persoane ucise pe an. Chiar primarul 
orașului Ciudad de Guatemala, Manuel Colom Argueta, de- 
claranu de mult unui ziarist străin : „Nimeni nu se află cu 
adevărat în siguranță și toată lumea este mai mult sau mai 
puțin amenințată".

Informații recente transmise de agențiile de presă interna
ționale relevă o adevărată recrudescență a măsurilor represive 
îndreptate împotriva forțelor democratice și progresiste. Din 
iulie 1970. de eînd colonelul Arana Osorio, devenit intre timp 
general, s-a instalat la putere, poporului guatemalez i se pro
mite mereu „pacea și armonia națională". După doi ani de 
guvernare bilanțul lui Osorio este cutremurător : asasinări in 
masă, dispariția unor cunoscuți militanți ai mișcării sindicale 
și studențești, a unor personalități politice, lichidarea fizică 
a sute și sute de persoane. Starea de urgență, proclamată de 
fiecare dată pe durata unei luni — și prelungită apoi automat, 
semnificind suspendarea garanțiilor constituționale, a libertă
ților civile individuale și sociale — dă prilejul poliției să se 
răfuiască cu toți adversarii politici. în repetate rînduri stu
denții guatemalezi au demascat obiectivele pe care le urmă
resc autoritățile atunci cind decretează starea de urgență, iar 
intr-un comunicat dat publicității Asociația studenților guate
malezi (A.E.U.) a avertizat guvernul asupra consecințelor pe 
care le-ar putea avea continuarea politicii de represiune. Bi- 
zuindu-se pe cele peste 20 de grupări teroriste, dintre care se 
remarcă faimoasa „Mișcare anticomunistă națională" 
(M.A.N.O.) și „Noua organizație anticomunistă" (N.O.A.), gu
vernul condus de Arana Osorio săvirșește acte de cruntă ră
fuială cu militanții pentru drepturi democratice și sociale.

Prin greva generală declanșată de Asociația studenților gua
temalezi. in cursul ultimului an universitar, pe durata a 35 de 
zile — care s-a bucurat de sprijinul sindicatelor muncitorești 
— studenții guatemalezi au protestat cu hotărîre împotriva 
arestărilor samavolnice. După asasinarea lui Manuel Cordero 
Quezada, fost secretar al Asociației studenților guatemalezi, a 
liderului sindicatului conducătorilor auto, Barrena, a unui 
conducător al sindicatului funcționarilor particulari, Rodes 
Ochao, a președintelui centrului cultural popular al districtu
lui Quezaltananga. Cesar de la Roca, a tinărului poet Augusto 
Britez și a atitor altora, în prezent se află arestați conducători 
și militanți ai Partidului Muncii din Guatemala, în frunte cu 
secretarul general al partidului, Bernardo Alvarado Monzon. 
Pentru opinia publică de pretutindeni este clar că noul val de 
prigoană antidemocratică, dezlănțuită de guvernanții guatema
lezi, urmărește să înăbușe exprimarea nemulțumirilor popu
lare și vizează exterminarea unora din cei mai fermi și con
secvenți luptători care s-au ridicat in apărarea intereselor vi
tale ale națiunii lor.

Tineretul din România, care-și manifestă calda lui solidari
tate cu lupta poporului și tineretului din Guatemala pentru 
libertate, democrație și progres, iși ridică cu tărie glasul in 
apărarea victimelor terorii, cere încetarea acțiunilor represive 
din această țară și eliberarea imediată a celor arestați.
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WILLY MONFILS
Inspector general al Oficiului belgian 

de comerț exterior Comerțul - stimulent
al destinderiiLADISLAV SADECKY 

Directorul pavilionului cehoslovac

răspund
întrebărilor noastre:
• Care este rolul comerțului 

în lumea contemporană ? în ce 
măsură poate stimula procesele 
pozitive din viata internaționa
lă ?

• Ce importanță acordați 
relațiilor economice cu Româ
nia ?

dintre interlocutorii noștri de as- 
WILLY MONFILS, inspector ge- 
Oficiului belgian de comerț exte-

Primul 
tăzi este 
neral al 
rior.

— Vin
am însoțit multe delegații belgiene. Posed, 
deci, o experiență care mă îndreptățește 
sâ afirm că legăturile comerciale consti
tuie o componentă importantă a eforturi
lor destinate stabilirii unor relații durabi
le intre țări. Legăturile comerciale sint un 
stimulent pentru pace și progres și cred 
că independent de noțiunea de beneficiu 
care trebuie sâ fie alăturată acestor legă
turi există un factor dr maximă importan
ță : acela al dezvoltării unor relații de 
profundă înțelegere și colaborare dintre 
națiuni. Spiritul de prietenie a devenit 
tradițional în relațiile româno-belgiene. O 
dovedește și prezența la Tîrgul Interna
țional București a numeroase întreprin
deri belgiene care reprezintă principale
le sectoare ale economiei noastre și care

în România de peste zece ani și

sint in măsură să furnizeze produse sus
ceptibile să intereseze partea română. 
Grație progreselor realizate de cele două 
țâri se va putea da schimburilor româno- 
belgiene dimensiuni pe măsura potențialu
lui economiilor noastre. Am vizitat pavi
lioanele românești și am putut constata 
noile progrese ale economiei României. 
Există numeroase domenii in care coope
rarea cu România este nu numai de dorit, 
ci și realizabilă. Relațiile comerciale ro- 
mâno-bclgiene cunosc — mai ales in ulti
mii cinci ani — o evoluție favorabilă, a- 
preciată pozitiv de ambele părți. Inițiati
vele din ultimele luni vor duce, sper, la o 
creștere a schimburilor reciproce. Apro
piata vizită in Belgia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — așteptată cu un viu 
interes — va fi o ocazie fericită pentru a 
da legăturilor noastre comerciale, colabo
rării noastre pe multiple planuri, un nou 
impuls.

LADISLAV SADECKY, directorul 
Honului R.S. Cehoslovace, 
amabilitate la ancheta noastră 
nală :

— Opinia mea la prima temă pe care o 
propuneți este că schimburile 
și cooperarea economică în genere consti
tuie un factor potențial de apropiere 
între țări și popoare. Mai mult comerț în
seamnă, la urma urmelor, mai multă și 
mai bună cunoaștere între oameni atit 
prin contacte personale, cit și prin inter
mediul a ceea ce ei produc. Mai mult co
merț înseamnă, în același timp, o mai pu
ternică promovare a ideii că trăim toți în 
aceeași lume și că putem și trebuie să co
operăm unii cu alții. De aici din rolul a- 
cesta potențial foarte mare și pozitiv al 
comerțului reiese și importanța pe care o 
are lichidarea barierelor și discriminări
lor care mai există în calea comerțului in-

pavi-
răspunde cu 

internațio-

comerciale

ternațional. Renunțarea Ia asemenea dis
criminări ar reprezenta, prin ea insăși, un 
pas spre mai mult comerț, mai multă co
operare, mai multă destindere și, deci, 
spre consolidarea păcii.

Cehoslovacia — ca și țara dvs„ de altfel
. dezvoltă o politică dinamică a comerțu

lui exterior. Ca specialist in acest domeniu 
aș putea vorbi foarte pe larg despre extin
derea continuă a comerțului Cehoslovaciei 
cu toate țările, indiferent de sistemul lor 
social-politic. Mă voi mărgini aici să dau 
un singur exemplu care mi se pare semni
ficativ : numai in acest an Cehoslovacia a 
organizat 27 de expoziții mari economice 
in diferite țări. Aceasta fără a mai enu
mera 17 mici expoziții specializate de ra
mură și nu mai puțin de 522 expoziții ale 
diverselor firme comerciale sau indus
triale.

In ce privește relațiile economice cu Ro
mânia și aici trec la cea de a doua te
mă sugerată în ancheta dvs. — faptul că 
Cehoslovacia este actualmente pe locul al 
patrulea între partenerii comerciali ai Ro
mâniei arată foarte concludent și precis 
importanța și aprecierea pe care cele două 
țări ale noastre o acordă schimburilor și 
cooperării economice reciproc avantajoase 
dintre ele. Dacă adăugăm că se prevede 
ca în perioada 1971-1975 volumul schimbu
rilor comerciale în ambele sensuri să cu
noască o substanțială creștere in raport cu 
cincinalul precedent, avem o imagine a 
perspectivelor largi pe care Ie au schim
burile comerciale și relațiile de cooperare 
dintre cele două țări socialiste. Prezența 
noastră activă, pentru a doua oară, la Tîr
gul Internațional București se înscrie și ea 
în ansamblul acestei rodnice cooperări cu 
excelente perspective.

Anchetă realizată de
M. RAMURA și EM. RUCAR
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