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Adunarea 
de alegeri 

și imperativele 
perieeționării 

activității U.T.C.
Un reportaj-anchetă din 

Pucioasa.

Președintele Consiliului
I

de Stat, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,
a primit delegațiile de parlamentari 

și conducători politici uruguayeni

AVUTUL STATULUI -
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit luni, 30 oc
tombrie, delegațiile de parla
mentari și conducători politici 
din Republica Orientală a Uru- 
guayului, care fac o vizită în 
țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Mircea Rebreanu, secretarul 
Comisiei juridice a M.A.N.

Delegațiile de parlamentari

și conducători politici urugua
yeni sînt alcătuite din Jaime 
Lopez Barrera, membru al Co
misiei de instrucție publică 
(Partidul Colorado). Uruguay 
Tourne, vicepreședintele Co
misiei Permanente pentru pro
blemele internaționale (Parti
dul Național), Ruben Ottati 
Jorge, președintele Comisiei 
de instrucție publică (Partidul 
Colorado), Wilson Elso Goni, 
președintele Comisiei perma
nente de agricultură și zooteh
nie (Partidul Național), Sebas
tian Elizeire, membru al Co

misiei de agricultură și zooteh
nie (Partidul Democrat Creș
tin). Au participat, de aseme
nea, Jose Enrique Diaz, secre
tar general al Partidului So
cialist, Alberto Altesor, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Uru
guay, al doilea secretar al Or
ganizației P.C.U. a orașului 
Montevideo.

Delegația de parlamentari a 
fost însoțită de dl. Victor Po
mes, ambasadorul Uruguayului 
la București.

CITIȚI RELATAREA ÎNTREVEDERII IN PAG. A 5-A.
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SPIRIT DE 
RĂSPUNDERE 
MAXIMUM DE 
EFICIENȚĂ!

întrebarea cum gospodărești bunurile pe care 
le ai la îndemnă, nu-ți este, stimate tinere, a- 
dresată întîia oară. Ca producători sau virtuali 
producători — indiferent de domeniu — ca pro
prietari în același timp, ai produsului muncii 
noastre, a tot ceea ce inteligența și brațele 
noastre adaugă la avuția obștească — îndemnul 
la chibzuință — ne-a însoțit și trebuie să ne 
însoțească întotdeauna. Valorificarea cu maxi
mă eficiență a mijloacelor materiale și umane 
de care dispune societatea constituie o domi
nantă a întregii politici a partidului și statu
lui nostru.

Nicicînd problema eficienței economice n-a 
fost subliniată cu mai multă forță și claritate 
decît în documentele Conferinței Naționale a 
partidului din acest an ; nicicînd necesitatea 
spirituală de economie, a atitudinii gospodă
rești, nu s-a relevat cu mai multă acuitate, 
mâi pregnant decît în cursul înfăptuirii sarci
nilor actualului cincinal al cărui cuvînt de or
dine tocmai acesta este ; să producem mai bine, 
să producem mai repede, să producem mai 
ieftin !

Nu-i vorba tinere, de nici un paradox în fap- 
• tul că devenind mai bogați ni se cere_ să deve

nim în același timp mai economi. Căci una e 
să cheltuiești' un gram de metal în plus la o 
producție de 100 de tractoare și alta e să admiți 
același adaus risipitor la o producție, să zicem, 
de 100 000 de tractoare ; una e să cheltuiești su
plimentar 1 kg de cocs pe tonă la producția de 
fontă de cîteva sute de mii de tone și alta la 
o producție de cîteva milioane de tone. Calcu
lele sînt la îndemîna oricui și concluzia care se 
desprinde nu poate fi decît una : să fim gospo
dari, să gîndim și să acționăm în spirit econo
mic, de maximă eficiență. Ce înseamnă astăzi 
acest lucru, și ce sarcini ne revin nouă, tineri
lor, in această privință ?

ORGANIZAREA este întîiul și unul din cele 
mai importante capitole în care, indiferent de 
domeniu — se probează răspunderea gospodă
rească. A organiza și acționa în spirit economic 
în investiții, de pildă, înseamnă a concentra 
prioritar eforturile spre investițiile direct pro
ductive ; a mobiliza toate forțele pentru pune
rea lor cît mai rapidă în producție, înseamnă 
a veghea cu maximă atenție la calitatea lucră
rilor, a căuta soluțiile de construcție cele mai 
economice ; înseamnă ordine și disciplină 
exemplare pentru a nu permite cheltuirea nici 
măcar a unui gram de metal, de ciment, de 
lemn sau din alt material peste ceea 
ce este strict necesar și economic justificat. 
Ea se exprimă în efortul ce se cere proiectan
tului de a pune capăt cu desăvîrșire supra
dimensionărilor, de-a elimina chiar din con
cepție orice spațiu neproductiv, inutil. In uzină, 
a gîndi eu răspundere de gospodar, a organiza 
și acționa în spiritul maximei eficiențe economi
ce presupune a-ți dirija cu perseverență efortul 

, spre folosirea intensă a spațiilor și mijloacelor 
de producție ; a face ca la aceleași capacități 
de producție să obții produse cît mai multe și 
cu cheltuieli materiale cît mai reduse. Aceste 
probleme se pun și la metal, și la lemn, și la 
combustibil, practic în toate ramurile. Este 
vorba de tot ce intră în procesul de producție, 
de tot ceea ce reprezintă bun al poporului și 
așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„fiecare trebuie să înțeleagă, de la ministru la 
muncitor, că orice risipă — chiar de un gram 
de metal — înseamnă pagubă pentru economia 
națională".

EDUCAȚIA își spune firește un cuvînt hotărî- 
tor în această privință. Spiritul de răspundere 
pentru averea obștească — nu-i este nimănui un 
dat de la naștere', el se formează, se cultivă, se 
dezvoltă. Tocmai de aceea se impune ca în pre
ocuparea sporită pe care o avem astăzi pentru 
om, pentru conștiința sa, să accentuăm și mai 
muit asupra formării atitudinii înaintate față 
de bunurile care exprimă munca socială și a 
cărei valoare toți avem datoria să o sporim. 
Organizațiile U-T.C. trebuie să pună în prim 
plan acțiunile menite să educe la tineri atitu
dinea responsabilă față de avuția națională, să 
combată cu fermitate mentalitățile înapoiate, 
între care în primul rînd spiritul de neglijență, 
de risipă.

INSTRUCȚIA, inseparabilă de educație, poate 
determina în mod hotărîtor creșterea indicilor 
de eficiență economică. Cunoștințele pe care

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a Il-a)
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„Ridicarea eficientei activității economice
impune creșterea răspundem cadrelor din 
economie, a tuturor colectivelor pentru buna
gospodărire a fondurilor materiale și financiare 
Organele de conducere din întreprinderi, 
centrale, ministere, din toate unitănle socia!:ste
au obligația să acționeze cu fermitate pentru 
a asigura introducerea unui regim sever
de economii, întărirea disciplinei de
financiare, înlăturarea pierderilor și
sporirea continuă a rentabilității ș', pe 
bază, a veniturilor societăți4.

plan și

risipei.
această

ț

h
I

ț

ialați „registrul
ECONOMIILOR" -
o adevărată întrecere

inițiată de uteciști

NICOLAE CEAUȘESCU
4

.-.sată cu mai multe luni 
urmă. acțiunea tinerilor de 
platforma Combinatului si- 

urgic din Galați pentru re- 
erea consumurilor specifice, 
:tru economisirea metalului, 
isteriilor prime si-a materia- 
>r, cunoaște o intensă dezvol- 
e. Că așa este, putem pro- 

ultimele rezultate înscrise 
de organizațiile U.T.C. din 
combinat in contul „Registrului 
eeonconilor* : tinerii de la Uzi- 
-i de piese de schimb și repa- 
-itu - ierurgice 'au recuperat 
21 tone fontă nouă și 50 tone 
• -s rga.~.:rind frecvent acțiuni 
de colectare pe traseele de cir- 
. u^ație cm uzina și din afara 
vnicet. de Ia depozit și pînă la
ke cr Le țor de muncă. La riadul

cer 
duc

a

lor, tinerii oțelari, dozînd mai 
bine șarjele, montînd mai bine 
garniturile și oalele de turnare, 
au reușit să' economisească pînă 
în prezent 750 tone metal.

‘ — între organizațiile U.T.C. 
de la laminoare se desfășoară o 
adevărată întrecere în obținerea 
de mari economii, ne spune 
Gheorghe Potîrniche, locțiitor 
al secretarului U.T.C. de pe 
platforma combinatului. în 
frunte se situează pînă în pre
zent tinerii de la laminorul de 
benzi la cald, care au reușit să 
economisească 2 000 tone metal 

. prin valorificarea superioară a 
resturilor de metal, prin orga
nizarea unor schimburi ale ti
neretului, care au laminat în

Iată ce rezultă din palma risipitorului 1

Pentru fiecare

din acest metal
• s-au cheltuit însemnate

gram

irosit:
cantități de

energie...

• au trudit minerii în adîncuri

• oțelarii au asudat în fața cuptoarelor
lată de ce trebuie economisită fiecare bu

cată de metal. Dar numai în acest domeniu 
acționează efectele risipei ?

Redactori noștri cd sugerează în pagina a Il-a 
ake -Js ale pierderilor generate de mentalități 
specifice risipitorilor.

• M IN CÂȚI ?
• VĂ ÎMBRĂCAȚI ?
• VĂ DISTRAȚI ?

Paginile ziarelor, inclusiv ale „Scinteii tine
retului", abundă în relatarea unor fapte 
de muncă, a unor (apte adesea eroice 

prin care, zi de zi, oamenii muncii de pe intreg 
cuprinsul țării își cinstesc această calitate, își 
demonstrează, prin forța și exemplul activității 
practice, inalta conștiință de producători și pro
prietari ai întregii avuții naționale.

Din păcate, de la această mai sus-enunțată 
cptegorie există și unele excepții, oameni in 
toată firea care se refuză actului creator, „ro
zători" la bugetul familiei și al statului, „risipi
tori" nu numai pentru faptul că nu produc ni
mic, făcind economie de energie și virstă, cit 
mai ales pentru aceea că din venitul și econo
miile altora, ale părinților, ale societății, ei își 
fac o adevărată rentă.

Cine sint, ce vor de fapt acești veritabili 
tăietori de frunză cu bucata, acești pierde-toam- 
nă de fapt, căci vara minții și virstei lor a eșuat 
cine știe pe unde, și, cine știe cum ? I Iată ci- 
țiva dintre ei.

bandă și tablă striată bramele 
fără mișcare. Alături de ei, ti
nerii de la laminorul de tablă 
groasă au recuperat 70 tone 
metal iar cei de la laminorul de 
benzi la rece, 115 tone.

Mișcarea pentru economii de
clanșată aiti a cuprins toate 
categoriile de tineri, așa încît la 
acțiune participă și cei care pot 
determina o folosire mai judi
cioasă a energiei electrice, a 
gazului metan și a celorlalți 
combustibili. în acest sens ti
nerii de la direcția energetică se 
înscriu pină în prezent cu 
200 000 metri cubi de gaz metan 
economisiți. Pentru a obține a- 
ceste rezultate ei au exploatat 
mai rațional rețeaua și au exe
cutat multe lucrări sub presiu
ne fără întreruperea fluxului 
tehnologic. Cu economii se în
scriu și tinerii proiectanți și 
cercetători : 70 tone metal prin 
proiectarea judicioasă a pieselor 
și subansamblelor, 7 000 ore de 
proiect economisite. în plus ei 
au predat la 1 octombrie proiec
tul instalației de încălzire a 
Casei studenților din Galați, 
proiect realizat voluntar.

ION CHIRIC

PE FRONTUL
RECOLTEI
RÂTÂLIA

CONTINUA
Tinerii din toate jude

țele își dăruiesc efortu-

rile în sprijinul realiză

rii lucrărilor agricole de

primă urgență
/

Recoltatul s-a încheiat.
Acum, in centrul atenției : 
INSILOZAREA.

10 000 de tineri Ia stringerea, 
sortarea ți depozitarea car
tofilor.

De la student la decan, toa
tă facultatea pe cîmp I

Fapte de muncă ale unor 
oameni obișnuiți.

PATRIOTISM
de CONSTANTIN STOICIU

i Am revăzut, duminică seara, filmul vizitei tovarășului ' 
) Nicolae Ceaușescu în Belgia și Luxemburg. Mă oprisem și 1 
; prima oară, atunci cind, seară de seară, se transmiteau la 
i televizor reportaje din timpul vizitei, la imaginea tinărului ' 
i belgian, pare-mi-se, care, la trecerea oaspeților români, stri- 
) gase „Vive la Roumanie", fluturind tricolorul'cu roșu, galben ' 
ț și albastru. A doua oară însă, auzindu-l și privindu-l pe
> același tînăr cum răspunde stîngaci stringerii de mină a j 
) tovarășului Nicolae Ceaușescu, am trăit cu putere, iarăși, ' 
) mindria de a fi român.
• Și mi-am spus : iubirea de patrie e un sentiment patetic, ,
• patriotismul e frumoasa noastră iluminare, adînca noastră i 
( naștere și adînca noastră legătură cu pămîntul țării. ,

Mi-am spus apoi : iubirea de patrie se trăiește, patriotismul i 
începe să fie cu prima literă a alfabetului alunecată cu mină i 
tremurîndă pe fila albă de hîrtie, cu primele vorbe rostite i 
pentru ceilalți, cu primii pași purtați in nemărginirea lumii, i 
Iubirea de patrie nu se măsoară cu centimetrul, patriotismul i 
meu nu este nici mai mic și nici mai mare ca patriotismul 
tău, iubirea de patrie, patriotismul, există sau nu există, ne 
tulbură sufletele sau nu ni le tulbură, o dovedim sau nu o 
dovedim. Iubirea de patrie este sentimentul sub nemurirea 
căruia ne-am regăsit la bine și la rău, ne regăsim la bine 
și la rău, ne vom regăsi la bine și la rău. Iubirea de patrie 
este munca eroică a acestei toamne cu bogăție atit de dur 
culeasă.

Am călătorit odată, înapoi, spre țară, în același compar
timent cu un bărbat în vîrstă, obosit și melancolic, răsucit cu 
ochii dincolo de dreptunghiul ferestrei, acolo unde coborau 
și suiau întinderi de pămînt românesc. Omul acela înstrăinat 
și sumbru a tresărit fericit la auzul cuvintelor românești pe 
care le-am schimbat cu conductorul, și dacă pînă în acea ■ 
clipă nu-mi dăduse prea multă atenție, chiar deloc, după ce i 
m-a auzit vorbind, s-a întors către mine, și, cerîndu-și mereu ' 
iertare dacă cumva vorbește prost românește. („N-am vorbit i 
de 20 de ani românește", mi-a spus răvășindu-mă), a început 1 
să-i laude pe români, să laude țara, să laude politica parti- 1 
dului, să-și amintească ce fusese și să se bucure pentru ce 1 
era. Vorbea cu frenezie, nu m-a lăsat să scot nici un cuvînt, 1 
vorbea cu aceeași emoție care mă încerca și pe mine oscul- 1 
tîndu-l. N-aveam nici un motiv să-l bănuiesc de nesinceritate, 1 
era un om bătrîn și sfirșit, care plecase din țară de tînăr 1 
și se reîntorcea atunci pentru cîteva săptămîni, acasă, și 1 
simțise nevoia să arate unui necunoscut tînăr și suspicios că 1 
iubirea de patrie dăinuie în ființa noastră, a celor născuți 1 
pe pămîntul României, cu puterea unui miracol. 1

îmi spun astfel : și muncitorul din uzină, și constructorul 1 
de pe șantiere, și studentul, și funcționarul, și scriitorul, și 1 
arhitectul, și arhivarul, și taxatorul din tramvai, și profesorul ' 
universitar, și activistul de partid, și primul cetățean al țării, '

(Continuare în pag. a V-a) <

Par de produs 
ce produceți ?

• Unii fac 
figurație;

• Alții nici atit
• Unii beau 

cafele;
• Alții ghicesc 

în cafele.
(Urmăriți ancheta 
noastră in pagina 

a Il-a)
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Deviza unui șantier:

DIN MAGAZIE CIT MAI PUȚIN, 
DE IA MAȘINI CÎT MAI MULT!

• Prin adaptarea unor soluții proprii la realizarea 
subansamblelor sistemului, constructorii au economisit 
200 de tone ciment, 10 tone oțel beton, 40 m.c. cherestea 
și 1 000 tone balast

• Cu aceleași consumuri specifice de carburanți, ex
cavatoarele au realizat un plus de 200 000 m.c. săpături, 
buldozerele de 80 000 m.c., iar autobasculantele au rea
lizat peste sarcina de plan 1 560 000 t/km.

Deviza întregului șantier 
constă în expresivitatea 
a trei cuvinte : ritm, ca

litate, economie. Cîteva mii de 
constructori — jumătate dintre 
ei sînt uteciȘti — dau adevăra
te bătălii pentru grăbirea lu
crului și îmbunătățirea călită- . 
tivă a lucrărilor, pentru redu
cerea consumurilor specifice 
de materiale, materii prime și 
carburanți. O bătălie care in
tegrează întregul colectiv. Și’, 
ca întotdeauna cînd fondul 
acțiunii este precis cunoscut 
de către colectivele de muncă, 
și aici, în perimetrul sistemu
lui de irigații Olt-Călmățui, 
constructorii dobîndesc, cu fie
care zi, succese și mai de preț. 
Cu toate greutățile ivite în 
toamna aceasta, avansul față 
de grafice este de aproape 
două luni ; toate lucrările sînt 
recepționate cu calificative 
foarte bune. O reușită care, în 
final, poate fi transformată. In 
1 800 de ore ce pot fi lucrate 
pe alte șantiere de către fie
care din cele aproape cinci 
sute de mașini și agregate. în 
economii; de peste un milion 
de Iei. Totodată, soluțiile con
structive proprii adoptate au 
nermis reducerea considerabi
lă a consumurilor de materia
le- Prin concentrarea instalați
ilor de preparare a betoanelor 
într-un singur loc și urmă
rirea precisă ca fiecare metru 
cub de beton să se regăsească 
în corpul imensei albii a rîului 
strămutat de om, consumul 
specific de ciment a fost redus 
cu peste 200 de tone, adică cu 
echivalentul consumului reali
zat la cea mai mare stație de 
pompare existentă într-un sis
tem de irigații al țării. Iar 
competiția „gramul și milime
trul sub lupă" a determinat 
căutări care, cel mai adesea, 
s-au concretizat în soluții de 
mare eficiență. Prin reutili- 
z.-trea materialului lemnos la 
confecționarea cofrajelor. neri- 
dicările din magaziile șantie
rului au însumat. peste 40 de 
m.c. de cherestea, iar urmă-

SPIRIT DE 
RĂSPUNDERE

MAXIMUM
DE EFICIENȚĂ

(Urmare din pag. 1)

tinerii le primesc pe băncile 
scolii, ale facultății, trebuie să 
dea putința viitorilor muncitori, 
tehnicieni, specialiști cu pregă
tire superioară nu doar să răs
pundă mai bine sarcinilor teh
nice, productive, ci să aibă și o 
viziune cît mai economică, mai 
gospodărească ; să dovedească 
competență înaltă nu doar în 
fața unor cerințe -tehnice tot 
mai înalte, dar și în fața unor 
crescute exigențe de economici
tate.

De atingerea unor înalți indici 
de eficiență economică depinde 
— cum bine știm — însăși reali
zarea telului suprem - al socia
lismului, al politicii partidului 
nostru — bunăstarea ți fericirea 
poporului.

Este, deci, un îndemn care ne 
privește pe toți : să fim eco
nomi. să acționăm, indiferent 
de domeniu, cu spirit de răs
pundere, eu maximum de efi
ciență !

rirea debitării fierului beton 
pe principiul „combinării mă
surilor", a avut ca rezultat 
economisirea a 10 tone de me
tal. Metoda este premieră pe 
țară într-un sistem de irigații.

Apoi, deosebit de crîncena 
întrecere pentru economii a 
șoferilor, buldozeriștilor, scre- 
periștilor și excavatoriștilor 
s-a concretizat în realizări de-a 
dreptul spectaculoase. Peste 
900 de tineri, între ei Traian 
Stăvrescu, Tănase Ionescu, 
Ștelian Georgescu, Nicolae 
Foamete, Marian Dobrescu. 
Petre Ignat, Nicolae Manea, 
Ion Cojoacă, Chiriță Cătruna, 
Dumitru Crăciun finalizează 
un angajament: de a realiza 
depășirea sarcinilor de plan, 
pe anul acesta, cu 30 la sută 
fără suplimentarea cantităților 
de carburanți. Cum ? Prin 
revizii efectuate conform gra
ficelor, prin reducerea depla
sărilor în gol. prin eliminarea

scurgerilor din rezervoare sau 
pricinuite de alte defecțiuni, 
prin raționalizarea încărcătu
rii. Din iulie încoace, adică 
după Conferința Națională a 
partidului, în șantier practic 
n-au mai fost văzute utilaje 
cu motorul în funcțiune și 
nelucrînd. Iar realizările, după 
cum se apreciază, sînt deose
bite. Excavatoriștii au realizat 
un plus de 200 000 m.c. săpă
turi. Buldozeriștii peste 80 000 
iar autobasculantele au reali
zat peste sarcina de plan 
-1 560 000 t/km. Un succes de 
prestigiu care redă elocvent 
ce înseamnă preocuparea pen
tru buna gospodărire a mate
rialelor. O reușită în întrecerea 
ce se dă pentru înfăptuirea, 
înainte de termen a unuia 
dintre obiectivele de primă 
mărime în domeniul irigați
ilor.

GH. BRAD

Dl» PALMA
IIISIPIIIIIilILIII

Tinerii au luat inițiative 
de buni gospodari

COMITETUL U. T. C. DE CE 
N-A DAT NICI UN RĂSPUNS?

în mod cu totul firesc ne inte
resăm mai îndeaproape de mun
ca organizațiilor U.T.C., a comi
tetului U.T.C. de la șantierul ter
mocentralei Chișcani-Brăila în 
organizarea acțiunilor specifice 
în sfera producției. Cu mai mul
te luni în urmă de la construc
torii constănțeni a pornit o ini
țiativă : Șantierul — oglinda 
muncii noastre". Cum a fost ea 
preluată de tinerii constructori 
de la Brăila ?

întrebarea noastră surprinde 
de la început Nu pentru că aici 
nu ar exista preocupări pentru 
buna gospodărire a materiilor 
prime și a materialelor, sau pen
tru organizarea locurilor de mun
că și găsirea unor soluții cons
tructive care să conducă la ob
ținerea de economii, la reduce
rea cheltuielilor de producție. 
Preocuparea, după cum ne dăm 
seama, străbătînd șantierul în 
lung și în lat, există. Așa, de pil
dă, depozitarea cimentului se 
face numai în silozuri, nu în ma
gazii deschise, ceea ce asigură 
importante economii la această 
materie primă. La stația de be
toane, unde lucrează aproape nu
mai tineri, se economisesc trimes
trial circa 25 teme de ciment

— Și la noi s-a aplicat o so
luție ingenioasă pentru economi
sirea materialului lemnos, ne 
spune ing. Petre Dumitru, secre
tarul organizației U.T.C. de la 
Iotul chesoane. în camera de lu-

cru a chesonului trebuie să fa
cem un eșafodaj de lemn. Dar 
conducerea întreprinderii ne-a re
comandat altă soluție : să execu
tăm eșafodajul din metal, deoa
rece astfel materialul este recu
perabil. S-au economisit în acest 
fel 120 mc de material lemnos.

Așadar, inițiativele există. Ele 
pornesc de la conducere, sau de 
la organizația de partid, sau de 
la sindicat. Vrem însă neapărat 
să le știm și pe cele specifice 
organizației U.T.C.

Dar din nou întrebarea noas
tră surprinde total. Tînărul ingi
ner Vasile Armașu, membru în 
comitetul U. T. C., ridică din 
umeri. Insistăm mai în amănunt: 
s-au organizat poate acțiuni pen
tru a mobiliza tinerii spre o mai 
rațională folosire a materiilor 
prime și a materialelor ? S-a a- 
pelat eventual Ia cadrele tehnice 
tinere ? (aici aproape top ingi
nerii și maiștrii sînt tineri !). Ri
dicarea din umeri lasă loc, în 
sfirșit, unui răspuns ferm: nu, 
nici vorbă de așa ceva 1

— Asta e o treabă a condu
cerii șantierului, ne spune apoi 
ing. Petre Dumitru. Noi ne ocu
păm de alte probleme.

în fața unui asemenea răspuns 
este rîndul nostru să fim sur
prinși. Care ar fi acele „alte pro
bleme" ? Ce alte acțiuni au fost 
inițiate în organizația U.T.C. al 
cărui secretar este Petre Dumi
tru ? în ultimele luni, nimic. Nici 
măcar adunările generale nu 
s-au desfășurat conform norme
lor statutare. „Problemele" orga
nizației U.T.C. se reduc, așadar, 
la una singură — problema pa
sivității totale. Pasivitate a orga
nelor alese și nu a întregii orga
nizații, pentru că altfel la dife
rite loturi am întîlnit tineri care, 
din proprie inițiativă, iau mă
suri pentru o bună gospodărire 
a materialelor. Nici de acestea 
însă comitetul U.T.C. n-a auzit 
nimic, fapt cu atît mai puțin fi
resc, dar și foarte nefolositor. 
Nemobilizate, neconcentrate, e- 
nergiile și inițiativele tinerilor se 
pierd în gol. Tocmai acum cînd 
este atîta nevoie de ele 1

I. CHIRIC

Intr-un climat li
terar caracterizat de 
multi cunoscători 
prin efervescență și 
dinamism, evoluînd 
într-un spirit de 
controversă creatoa
re devenită în ochii 
unora un îmbietor 
colocviu ce aduce la 
ordinea zilei fră- 
mîntări fundamen
tale, promițătoare 
pentru destinul cre
ației de mîine, agi
tat de discutarea 
pasionantă a unora 
dintre cele mai im
portante probleme 
ce pot apărea la o- 
rizontul unei litera
turi prospere, în 
creștere puternică, 
foarte vizibilă de la 
o zi la alta, într-un 
asemenea climat, 
deci, iată că se gă
sește cineva să ne 
amintească de po
vești ! („Cartea de 

anche- 
de 

pu-

Foto: ȘTEFAN WEISS

...De parcă ar fi în carnaval
Trecem după miezul nopții 

pe lingă impunătoarea fabri
că de automatizări din Cartie
rul Floreasca și sutele de fe
restre strălucesc în luminile 
neonului, într-o feerie de car
naval. Lasă impresia că in sec
ții se lucrează din plin. Dar 
nici vorbă. E liniște totală.

căci în schimbul de noapte nu 
este program. Cineva o fi uitat 
luminile aprinse ? Nu. De ce ? 
Greu de aflat un răspuns, ni
meni n-ar putea preciza care 
este rostul acestei risipe de 
energie electrică. Se mai gă
sesc, totuși, unii care să se 
mire de o asemenea întrebare.

„Ce risipă dom’le, nici nu se 
cunoaște la nivelul țării...". 
Intr-adevăr, cel care risipește, 
cel care gindește astfel, nu 
simte nici o pagubă. Numai 
economia națională suferă 
pentru fiecare kilovat de ener
gie irosit.

S-AU ANGAJAT, 
AU ECONOMISIT!

® Aplicind inițiativa „fiecare cadru tehnic și ingineresc sâ 
realizeze un studiu tehnico-economic cu o eficiență de mi
nimum 10 000 Iei" specialiștii Combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului din Tg. Mureș au definitivat și apli
cat în producție pînâ în prezent 24 de asemenea studii, al
tele 15 fiind în curs de aplicare. Eficiența lor se ridică la 
peste 3 milioane lei.

• Cadrele tehnice și inginerești din unitățile Combinatului 
de exploatare și industrializare a lemnului din Miercurea 
Ciuc preluind aceeași inițiativă au definitivat și aplicat în 
producție 32 de studii a căror eficiență economică se ridică 
la peste 7,8 milioane lei producție globală și la mai mult de 
2 milioane lei beneficii suplimentare.

• „Leu cu leu se adună milionul" este inițiativa lansată la 
începutul acestui an de către colectivul Combinatului de ce
luloză și hîrtie Călărași. Ea a dus la obținerea unor impor
tante economii de materii prime și materiale economisindu-se 
peste 800 tone săruri sodice, 400 tone fibră și 300 tone co- 
lofoniu. Generalizarea ei in sectoarele întreprinderii a avut 
drept rezultat reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă cu 17 lei.

• Un grup de specialiști de la Exploatarea minieră Voie
vozi, județul Bihor, a finalizat și trecut la aplicarea în pro
ducție a unui studiu privind introducerea abatajului frontal 
în locul abatajului cameră la exploatarea zăcămintelor de 
nisip bituminos. Aplicată pentru prima dată în țară această 
metodă determină o creștere a productivității muncii de ia 
3,2 tone pe post la 4,5 tone și reducerea consumului de ma
terial lemnos de la 23 m.c la mia de tone nisip extras, la 
8-10 m.c.

§

povești", 
tă organizată 
Sînziana Pop, 
blicată în „Lucea
fărul" din 28 oct. 
a.c.).

E ca și cum pă- 
mîntul tulburat de 
patima, stearpă, a 

' secetei, de convul
siile marilor între-

■ bări ale fertilității 
; puse în cumpănă,

s-ar trezi scăldat, 
; izbit pe neaștepta

te de o spumoasă 
' ploaie de vară. Si

gură, superbă toc
mai prin siguranța

■ de sine, orgolioasă 
pînă la orbire, își 
impune prospețimea 
fără nici o gravă 
cutremurare, fără ca

; să-și fi anunțat so
sirea măcar prin cî
teva realiste fulge
re și tunete. Ca un 
copil uriaș apărut 
printr-un miracol în 

) poenile Moldovei 
ori ca o căprioară 

; fermă pe 'iluzoriul 
' beton al aeroportu- 
; lui dintr-o „prive-
• liște" de Geo Bog-
■ za. Poveștile apar 

în viața noastră, li-
; terară, se înțelege, 
. Ori de cite ori nu-i 
; nici o nevoie de 
. ele. Cînd probleme- 
; le curente sînt prea 
, grave și prea acapa- 
; rante ca să avem
• timp de povești
! Cînd sîntem prea 

realiști, cînd înce- 
’ pem să ne dăm sea- 

ma, fără nici o ne- 
’ liniște, că avem,
> slavă domnului, un 
j creier electronic, 
, model al tuturor 
; calculatoarelor din 
! lumea de azi și de 
; mîine. Atunci apar 
I poveștile. Inoportu- 
[ ne, fantastice în cu- 
, tezanța lor de a ne 
; abate, ispititor, de
> la importantele pro- 
J bleme curente.
; Nu-mi revin din 
j uimirea cu care am
> descoperit că mai 
J poate fi vorba de
> povești, că mai e- 
J xistă oameni serioși,
> preocupați, gravi,
* plini de probleme
> în stare să se gîn-
> dească și la povești.
> Ba chiar e o mare 
£ mirare că nici co-
* piii, mă rog, unii

dacă nu toți, n-au 
uitat că pe lume e- 
xistă totuși povești. 
Evenimentul unei 
discuții despre po
vești mi se pare, 
dacă stau să mă 
gîndesc bine, o a- 
devărată diversiu
ne : ce se ascunde 
aici ?! Nu-i acesta 
adevărul fantastic 
al zilelor noastre : 
ruptura pe care o 
asemenea șotie eva
zionistă o produce 
în realitatea noas
tră cea de toate zi
lele, indiscutabilă, 
solidă, înfiptă în 
toate cuiele certitu
dinilor ? Roger Cai- 
llois, arbitrul mo
dern' al literaturii 
fantastice, n-ar fi 
putut indica fan
tasticului o mai 
precisă dată de naș
tere : „el se naște 
într-un moment 
cînd fiecare e mai 
mult sau mai pu
țin convins de im
posibilitatea mira
colului". Exact așa 
îmi apare o discu
ție despre povești: 
fantastică apariție a 
unui miracol chiar 
în clipa cînd un a- 
semenea fenomen 
este mai ignorat ca 
oricînd de festinul 
discuțiilor literare 
grave, importante, 
la ordinea zilei. Cu
tezanța aceasta ra
ră de a oferi im
portantelor dezba
teri literare o cale 
de relaxare, nici 
vorbă, evazionistă 
(!), o dovedește o 
scriitoare, ea însăși 
autoarea unei fer
mecătoare povești, 
„Serenadă la trom
petă": Sînziana Pop, 
în paginile 4—5 ale 
unei reviste, „Lu
ceafărul", revistă ce 
în general numai de 
naivitate și grație 
tinerească nu poate 
fi acuzată I

Cine are nevoie 
de povești ? Noi 
toți, cei care prea 
ne-am obișnuit să 
luăm farsele în tra
gic, să ne încrun
tăm dramatic la 
feerii, cei care ne 
pierdem simțul u- 
morului exact a- 
tunci cînd avem 
mai multă nevoie 
de el, cei care nu 
ne hotărîm să mai 
rîdem decît după o 
temeinică, științifi
că și multilaterală 
interpretare, cei ca
re, prea obosiți și 
dormind fără vise, 
uităm adesea că 
ele mai există, pe 
ici, pe colo, ziua în 
amiaza mare, în ui
tatele cărți cu po
vești ale copilăriei. 
Trebuie să invocăm 
poveștile pentru a 
nu uita să rîdem 
neprefăcuți de ma
rea noastră știință 
de interpretare, tre
buie să reanimăm, 
prin realitatea po
veștii, visul, să ne 
folosim, chiar și ca 
de un medicament, 
de povești cît nu e 
încă prea tîrziu. Cu 
atît mai mult cu 
cît, după cum ne

asigură un tinăr so
ciolog, „azi, în co
pilărie pregătirea 
gîndirii abstracte 
începe mai devre
me... Apare mai de
vreme labilitatea e- 
motivă, predispozi
ția spre teamă — 
nu teama față de 
un lucru din afară, 
ci teama profund 
interioară, 
propriei 
Apar mai devreme 
decît odinioară vi
sele cu ochii des
chiși..." (Petre Dat- 
culescu). Cu atît 
mai mult cu cît o 
elevă de 10 ani de
clară, „cu ochii 
deschiși", că popu
lează fabulos geo
grafii îndepărtate și 
preferă să citească, 
după propria-i măr
turisire, „numai des
pre lucrurile care 
nu există. Despre 
lucrurile care exis
tă, prefer să-mi 
imaginez" (Ioana 
Mazilu). Cea mai 
tînără scriitoare de 
literatură pentru 
copii, Monica Pi- 
llat, confirmă — în 
cadrul acestei an
chete — dorința co
piilor de a înfrunta 
imposibilul, de a-și 
regăsi superba cu
tezanță 
despre 
care nu
„Am iubit imposi
bilul ca pe un fra
te mai mare și ori 
de cite ori sînt în 

be el 
și a- 

pornim să 
barierele, 

o-

trăirea 
neliniști.

în cărți 
„lucrurile 

există" :

»s

s

/

năruim 
zidurile dintre 
biecte și viețuitoa- 
re, dintre viețuitoa- x 
re și viețuitoare", y 
,iar despre valoarea z 
educativă a litera- y 
turii fantastice, spri- V 
finită pe axul mira- y 
milos al fanteziei, x 
Vladimir Colin spu- << 
ne: ,„Ai observat 5, 
că principalul re- << 
proș pe care foru- y 
rile de conducere y 
îl adresează și in- << 
structorilor de pio- Z 
nieri și secretari- y 
Zor_ de organizații z 
” “ e tocmai y
lipsa de fantezie a z 
acțiunilor pe care y 
le organizează ? Și z 
iată, literatura poa- y 
te ajuta școala și z 
organizațiile amin- y 
tite tocmai în sen- z 
sul dezvoltării, al y 
educării fanteziei, a Z 
deprinderii de a y 
imagina". z

Foarte adevărat, < 
ar putea gîndi ci- Z 
neva, însă avem y 
timp oare, noi ac- z 
tiviștii, de aseme- y 
nea povești, com- y 
bustibil sau medi- y 
cament al fanteziei? z 
Frumos i-ar sta, V 
n-am ce zice, unui z 
prea serios activist 
care ar introduce în y 
mapa cu hârtii de o y 
cardinală însemnă- y 
tate o biată carte y 
de povești I Imagi- y 
nea ține de dome- y 
niul celei mai pure y 
fantezii. Sau poa- y 
te... y

U.T.C.

C. STANESCU

înghit 
milioane

• în secția de 
prelucrări mecanice 
a Uzinei Automati
ca Mediaș, jumătate 
din numărul strun
gurilor, rabotezelor, 
mașinilor de recti
ficat și frezelor stau 
nefolosite în schim

bul dot Explicația ? 
Pentru unele nu 
sînt muncitori, pen
tru altele , lipsesc 
comenzile, o bună 
parte sînt defecte. 
Dar tot risipă se 
cheamă: deși stau, 
aceste mașini în
ghit milioane.

0 găleată 
de benzină

• Zilele trecute 
pe Șantierul de lo
cuințe din Tg. Mu
reș zidarii așteptau 
de cîteva ore cără
mida dar mașina 
21 M.S. 1402 a

T.C.M.M. care tre
buia să asigure 
transportul aștepta 
și ea în fața maga
zinului de mobilă 
„Dacia". în vede
rea... unui transport 
particular.

Costisitoarea, grandomanie
Parcurgem împreună cu directorul unei fabrici 

de confecții din Moldova secțiile de producție și 
remarcăm un aspect care de fapt reține imediat 
atenția. Cel puțin un sfert din halele principale 
sînt libere și nefolosite (sau folosite pentru de
pozitare), utilajele sînt dispuse la distanțe exage
rat de mari, totul lasă impresia că de aici au fost 
descompletate mai multe mașini. Și poate totul 
ar fi trecut neobservat dacă tovarășul director nu 
ne-ar vorbi cu multă însuflețire despre lucrările 
lor de investiții, despre noile secții care se con

struiesc. „Vor arăta cu totul altfel, spune dînsul, 
vor fi mult mai frumoase și mai elegante". Și 
atunci, ne-am întrebat și l-am întrebat și pe inter
locutorul nostru, de ce se construiesc spații noi, 
atît timp cit cele vechi nu sînt folosite intensiv ? 
Sînt lucrări prevăzute în planul de investiții, e 
normal să fie așa pentru că planul de producție 
crește vertiginos'. Dar e și mai normal, am adăuga 
noi, aceasta e de fapt rațiunea oricărui bun gos
podar, ca fiecare metru patrat de suprafață con
struită să dea maximum de producție, fiecare leu 
investit să revină înzecit în economia țării.

DAR DE PRODUS CE PRODUCEȚI ?
© El face figurație

Este ora 10,30. Printre cei 
cîțiva care zăbovesc de multe 
minute în fața restaurantului 
„Union" este. și Mușat Marian, 
un tînăr zdravăn de 19 ani ca- 

i re, întrebat cu ce se ocupă, ne 
privește burzuluit i „Sînt figu
rant". Unde ? „Păi, unde apuc 
și eu, pe unde se nimerește". 
„Și se nimerește ?“ „Nu, ’ nu 
prea des, dar atunci cînt sînt 
acceptat într-un film primesc 
50 de lei pe zi pentru figura
ție". „Atunci, practic din ce 
trăiești ?“. „Păi, mai îmi dau 
tata, mama, mai lucrez și eu pe 
ici pe colo".

• El nici atît
Alexandru Ghenu (21 de ani) 

care, așteptînd să plece în ar
mată a părăsit locul.de muncă 
(Biofarm) și vagabondează de 
cîteva luni prin Capitală, pier- 
zîndu-și timpul prin localuri în 
compania unor personaje cu o 
Ia fel de dubioasă sursă de 
existență. în acest timp, părin
ții lui, țărani cooperatori, mun
cesc din greu la strînsul recol
tei, așteptînd în zadar un aju
tor de Ia băiatul plecat la oraș.

© Ea bea cafea
Iuliana Lăzărescu, una din

tre clientele cu mare frec
vență în barurile din perime
trul central al Capitalei. îi ține 
companie Marinescu Mariana, 
o tînără de 20 de ani, căsăto
rită (!) care, bucurînduse de

ALEX. GHENU MARIANA MARINESCU MARIETA NICULESCU
sprijinul material al soțului 
său (electrician) crede că tot ce 
are de făcut este să-și piardă 
diminețile prin baruri, fumînd 
alene țigări, străine și sorbind 
cu paiul coctail-uri cu denu
miri savante.

• Ea citronadă
La barul „Turist" din Piața 

Romană, aceeași aglomerație ca 
de obicei. Majoritatea consu
matorilor sînt în trecere, gră
biți, schimbă cîteva vorbe, beau 
o cafea și pleacă. Un grup de 
tineri ne atrage însă atenția 
prin durata prelungită a șede
rii la una dintre mesele loca
lului. O abordăm întîi pe Ma- 
rieta Niculescu, o fată de 14 
ani ! „Nu vă supărați de între
bare, dumneavoastră cu ce. vă 
ocupați ?“ „Păi, stau și eu aca-

să, cu ce să mă ocup ?“. Bine, 
dar aici nu e acasă". „Da, m-a 

1 la 
i eu

s-a mai întîmplat la fel șî cu ce
lelalte întrebări. „Vi se pare 
normal ca această fată cu care 
stați la masă să nu muncească 
nicăieri „Nu, nu orea e nor
mal". „Ce vîrstă iț* tinerii pe 
care îi aveți în grijă ca peda
gog?" „între 15 și 18 ani". „Lor 
le vorbiți despre muncă". „De
sigur, le vorbesc, așa sînt in
dicațiile". „Și indicațiile nu sînt 
valabile și pentru partenera 
dv. de cafenșa ?“...

din cazurile intîlnite, v-am relatat 
barului, 
aseme- 

aceasta, atrageti-Ie a- 
• !. la

trimis mama de dimineață 
cumpăraturi și am intrat și 
să beau o citronadă".

© Iar el... ? !
Mihai Marinescu, pedagog 

Grupul Școlar de construcții 
montaj nr. 1. Dacă la întrebarea 
din titlul acestui reportaj el ne-a 
putut răspunde fără să ezite, nu

V-am expus numai cîteva „■«■■■■«:, v-u.
numai o parte dintre convorbirile cu „personalitățile" 
cafenelei, străzii. Dacă-i vedeți, pe ei sau pe alții 
nea lor, spuneți-Ie și dumneavoastră " , ____
tenția. Apelați la cuvîntul de ordine al opiniei publice, la 
factorii responsabili, încercați atît prin exemplul propriu cit și 
printr-o acțiune educativă conjugată să contribuiți Ia asumarea 
de către toți a spiritului muncii, a responsabilității și frumuseții 
unei vieți demne.

la
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ol U.T.C. Intr-o localitate care as- 
de uteciști, actuala etapă, a ale- 
circumscrie cu solicitări complexe 
definită iuccint de tinârul aflat in

Zilele acestea, discutam cu Nicolae Udroiu, secretar al Co
mitetului orășenesc Pucioasa 
tăzi numără deja peste 4 000 
gerilor in plină desfășurare, 
viața celor 85 de organizații,
al 13-lea an de muncă în calitate de activist U.T.C. ca „moment 
al multiplelor perfecționări". O ipostază de lucru in sensul aceste 
accepțiuni era, firesc desigur, însăși munca de fiecare z c - 
Nicolae Udroiu, preocuparea sa de a fi pretutinde- n c gc- ta
ții, într-o adevărată neodihnă, pentru a urmări stac jl pregăt-- 
lor, calitatea dărilor de seamă și valoarea practică a proetteîor 
de programe de activități întocmite in unele organizat- pent-j 
a participa efectiv la elaborarea acestor documente sau ae-"- 
a fi prezent la adunarea de alegeri, in altele. Pe un asemenea 
traseu, l-am regăsit în organizații, printre tineri, pe secretcru 
U.T.C. de la Pucioasa, un tovarăș, un prieten al utecist lor

Raport și angajament:
cuvântul tău în adunare

„Vrem ca fiecare dare de sea
mă să constituie cadrul unor 
analize ample, în spiritul ce
lei mai depline exigențe, ale 
modului cum fiecare utecist își 
exercită calitatea de membru 
al organizației revoluționare a 
tineretului, participînd la viața 
de organizație — spunea Nicolae 
Udroiu. In fiecare dare de 
seamă țin să fie referiri și la 
cei care n-au luat cuvîntul, 
luni de-a rîndul, un an întreg, 
la adunarea generală a organi
zației U.T.C. respective. Une
ori asemenea referiri, cu exem
ple concrete, sînt cuprinse în 
darea de seamă. Alteori nu".

•La întreprinderea textilă „Bu- 
cggi" am parcurs una dintre a- 
cestea din urmă, pe care mîr.a 
secretarului Comitetului orășe
nesc U.T.C. scrisese ferm, 
scurt ; „Care sînt tinerii care 
un an de zile n-au luat cuvîn- 
tui la adunări ? De ce ?“. Mihai 
Comăniță, secretarul organiza
ției U.T.C. din schimbul C- 
Ring ăl Filaturii urma să com
pleteze deci, pentru apropiata 
adunare de alegeri, o dare de 
seamă altfel combativ și judi
cios alcătuită, analitică, scrisă 
„din inimă". Anticipînd, i-am 
solicitat pe loc exemplele.

— Elena Năstăsescu, Aneta 
Manta, Cornelia Crăciun... Ma
ria Prundaru. In total cam 16 
uteciste care, totuși,, nu vorbesc 
în adunări...

— Din cîți ?
— Sîntem 97 de uteciști în or

ganizație.
— Explicația dumitale ?
—Unele tinere n-au vocabu

larul dezvoltat, se exprimă 
greu ; altele sînt timide, de fri
că să nu se pună rău cu șefii, 
sau din lipsă de interes pentru 
activitatea de organizație.

— Biroul U.T.C. a discutat 
vreodată, organizat, cu acești 
tineri ?

— Nu.
Am anticipat și mai departe, 

un moment al viitoarei adunări, 
stînd de vorbă chiar cu utecis- 
tele care urmau să fie criticate 
în adunarea de alegeri pentru 
că au tăcut un an întreg.

— De ce, Cornelia Crăciun ?
— Nu-s obișnuită. Aș putea 

vorbi totuși despre ucenica cu 
care lucrez împreună. Dacă 
trebuie, îmi iau și un angaja
ment de muncă.

De ce, Maria Prundaru ?
— Sînt lucrătoare din sep

tembrie. Pînă atunci, doi ani 
am fost ucenică, terminam lu
crul la ora 12. Nu prea am par
ticipat la ședințe. Nu-mi amin
tesc să fi fost la mai mult de 
una.

— De ce, Elena Năstăsescu ?
— N-am fost criticată nicio

dată.
— Dar lăudată ?
— Nici. Chiar vreau să-ntreb 

la. alegeri de ce mă uită de tot.
— Iți realizezi planul ?
— Da.
— Ai lipsit de la învățămînt

■ politic, de la muncă patriotică ?
— Nu, niciodată.
— Dar vreo propunere pentru 

activitatea organizației ai avut ?
nici n-am 
plăcea să 
la Poiana 
eu.

vorbească bine, ca miez. Jar 
propuneri.

— Noi am hotărî: chiar 
dunarea de alegeri ca lunar, pe 
baza caietului de sarcini con
crete, locțiitorul de secretar să 
urmărească pregătirea si înscri
erea la cuvînt a 10—12 dintre 
uteciștii mai retrași, timizi sau 
fără o participare activă la via
ța de organizație — adăuga E- 
lena Georgescu, secretara or
ganizației „schimb C — Filatu
ră". Chiar la alegeri am 
constatat că atunci cînd sîn: sti
mulați, acești uteciști au lucruri 
interesante de spus.

In sfîrșit, pentru o concluzie

în a-

— E drept, nu. Dar 
fost întrebată. Mi-ar 
mai se facă excursii 
Brașov, să merg și

Asemenea răspunsuri parcă 
n-ar mai cere comentarii. To
tuși, am solicitat și părerea al
tor cîțiva secretari U.T.C., în 
organizațiile cărora cam 10 la 
sută erau „tineri care nu des
chid gura în adunări un an în
treg".

— La noi — zicea Vasile Chi- 
țu, secretarul organizației 
U.T.C. „schimbul C — Țesăto- 
rie, Hala veche" — se află in 
această situație ucenicii și cei 
nou încadrați, pentru că sînt 
timizi, nu cunosc bine proble
mele colectivului, viața de orga
nizație. Dar le dăm sarcini con
crete, despre a căror îndepli
nire raportează în fața adunării 
generale își iau angajamentul 
dacă e cazul. Treptat, încep să

și imperativele perfecționării Ce pot face
11 tineri
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rșstnare permanen 
pi de organizație*.

iaostază, râspun- 
calitarea de tînăr 
sinonimă inițiati- 
de propulsare a 
xxsi. capabilă să 
area soluțiilor din

atari Ce viirârelile ailtomulțu- 
SEira: călduțe, atitudine defi- 
ciâ imeori de „Ce putem face 
noi. ur„ mănunchi de tineri ?“. 
Ducă mărturisirile secretarului 
Coentemlui orășenesc Pucioasa 
ai U.T.C alegerile dau răspun
suri cinsistente șl unor astfel 
ce realiLâți.

Mri deonilt, ca membră a or- 
gar-^ahei U.T.C. a cadrelor 
i: dac ti re de la Liceul teoretic, 
Sodica Băjenaru punea retoric, 
tr.-.r-o adunare, întrebarea „Ce 
aă facă II Uneil t“ — ca expli
cație na adt pentru lipsa de ac- 
ttvKate a uteciștilor cadre di- 

—a.i per.tru u-
niiareralirarea îndeplinirii unor 
sarcini de organizație exclusiv 
prin îndrumarea unor activi
ty! din organizațiile U.T.C. aie 

Dar, a venit adunarea 
de alegeri, cu rigorile bilanțu- 
. -c său analitic exigent In at- 
mtfera confruntărilor, prin

ese

dezmorțirea inițiativei s-a se
dimentat și un program de acti
vități bogat, odată cu certitudi
nea că pentru a avea o activi
tate proprie mai complexă, rea
lizată pentru și prin tinerii 
profesori, nu este nevoie ca or
ganizația să fie numeric mai pu
ternică, unifieîndu-se cu orga
nizațiile U.T.C. ale cadrelor di
dactice din celelalte școli, la 
nivelul orașului. Eră sufi
cientă dorința de a face ceva și 
de a mobiliza în acest sens gîn- 
direa și inițiativa fiecărui mem
bru al său.

Astfel, au hotărît cei 11 ti
neri profesori că ar fi foarte in
teresant ca în organizația lor să 
se vegheze la felul în care fie
care își continuă perfecționarea 
pedagogică și științifică de spe
cialitate, să se organizeze infor
mări politice invitînd un parti
cipant la Conferința Națională a 
partidului și un activist al Co
mitetului județean de partid ; 
că este foarte atractiv să se facă 
excursii și singuri, fără elevi ; 
să organizeze sărbătorirea ab
solvenților care 11 se alătură, 
colegi, 
dau la

întîlniri cu cei care pre- 
seral etc., etc.

„Sfatul omeniei" intervine
pentru Cornel Săftoiu

1-ta: mulți membri ai comite-
U.T.C. de la întreprinde

rea textilă ..Bucegi" nu și-au 
acuș aminte de vreun tînăr că
ruța să i se fi desfăcut contrac
tul de muncă...

— Am întîlnit totuși unul, 
mărturisea Nicolae Udroiu. Se 
vcrbea de el Intr-o dare de 
seamă și merg azi după detalii, 
poate este utilă, și acum, inter
venția „Sfatului omeniei".

„Sfatul omeniei", am aflat pe

• întrebări și răspunsuri • întrebări și răspunsuri • întrebări și răspunsuri ♦

ICare sînt responsabilitățile ce pot fi iacredinMe ■ 
brilor unui birou format din 3, respectiv 5, 7, 9, 11 
13 uteciști ? - Ștefan Bucur, seaetand cea* 

U.T.C. al întreprinderii de in și cinepă „Tre-ce*

2 In biroul unei organizați 
evidență 115 membri, di» 
alege si un responsabil 

Mihai Constantinescu, secretând 
bul C — Țesătone, Hala nouă 
cegi".

3 In ce fel se procedează m reo 
tru comitetul pe școală a 1—2 
U.T.C. a cadrelor didactice ? — 

cretara comitetului U.T.C al Liceului l

4 Cu prilejul alegerilor din această 
stituie comisii pe probleme pe 
nai U.T.C. ? - Mihai Bost -cvu, i 

comunal Brănești al U.T.C.

Ce aspecte trebuie urmărite ie cerea ăe 
tor la problemele vieții interne ce 
Tomescu, secretara organizatei U TjC. a 

dactice din școlile generale Vukaac - hro< 
Vulcanii - comuna Brănesti.

5
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lai ti •rxxniz»- 
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*1 4e specificul 
e. preponderent 

MW* **aaeie privind e- 
ăaaca lorerejor fete ca mame 
s. gTapa&ne- per.tra viața de fe

ar țrre de aoâbuțiiie de 
!a *_e bETotilui organiza- 
jC. Re=arc cu acest pri- 

Ix iiaie organizațiile 
— organele

rere nreex^e să se asigure ale
gerea ~-i tiumăr de tinere fete, 
:jrw.u. -xâter ponderii lor In 
âeeare coiecUT de uteciști.

X Aceea* precizare se referă 
h jr iLie pcst-generale. Pe baza 

ier adoptate de Secreta- 
C.C. al U.T.C. s-a stabi
la aceste categorii de 

trganizațiile U.T.C. ale 
sr didactice să fie sub- 
te comitetelor U.T.C. pe 

sera Cele 1—2 cadre didactice 
re sitîiă sint desemnate de 
adeaarea organizației U.T.C. a 
cadrelor didactice din școala 
respectivă, urmînd ca delegații 
La conferința U.T.C. pe școală 
«4 se pronunțe asupra alegeri- 
Ltr în comitetul U.T.C.

4. Recent, Secretariatul C.C.

CXjC. r

al U.T.C. a hotărit ca odată cu 
desfășurarea adunărilor și con
ferințelor de dare de seamă și 
alegeri să nu se mai constituie 
comisiile pe domenii de ac
tivitate ale comitetelor U.T.C. 
pe întreprinderi, școli, insti
tuții, comune- Cu prilejul a- 
legerii comitetului organizației 
U. T. C„ la aceste nivele se 
vor stabili responsabilități mem
brilor acestora, după cum 

locțiitorul 
responsa- 
profesio- 
probleme 
activi ta
res pon-

JF

■■

sar

de condu-

brilor acestora, i 
urmează : secretar, 
secretarului, casier, 
bil ca activitatea 
nală. responsabil cu 
sociale, responsabil cu 
tea politico-ideologic*, 
săbii ca activitatea cultural-dis- 
tractivă. responsabil cu activita-

“ cu 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei, responsabil cu 
munca patriotică. In funcție de 
specificul fiecărei organizații pot 
C stabilite și alte responsabili
tăți pentru membrii comitetelor 
U.T.C.

Comitetele comunale U.T.C. 
vor trebui să acționeze printr-o 
strinsă conlucrare cu conduce
rile C.A.P., cu comitetele de 
sindicat, cu celelalte organizații 
de masă șl obștești, cu căminele 
culturale și cadrele didactice 
pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor de muncă și viață ale 
tinerilor.

5. Dările de seamă trebuie să 
acorde un loc important anali
zei modului în care au fost 
transpuse în viață concluziile și 
hotăririle Congresului al IX-Iea

tea sportivă, responsabil

al U.T.C. privind viața de orga
nizație. In acest sens, este nece
sar să fie pe larg dezbătute 
problemele stilului de muncă. 
Darea de 
nirea de 
fost rezolvate propunerile și 
sugestiile făcute de uteciști, 
măsurile adoptate de adună
rile generale. Totodată, se 
cere discutat modul în care au 
fost respectate prevederile sta
tutului Uniunii Tineretului Co
munist, principiile referitoare 
la dezvoltarea inițiativei in ac
țiunea organizațiilor U.T.C., a 
fiecărui utecist.

Trebuie analizat, de aseme
nea, rolul pe care l-au avut a- 
dunările generale, tematica a- 
cestora, regularitatea ' desfășu
rării lor. Pe de altă parte, un 
loc important se cuvine să fie 
acordat problemelor legate de 
creșterea rândurilor organizații
lor U.T.C., felului în care au 
fost aplicate recomandările C.C. 
al U.T.C. privind primirile de 
noi membri, evidența și încasa
rea cotizației, rezolvarea propu
nerilor și sesizărilor primite din 
partea uteciștilor. La capitolul 
„viața de organizație" darea de 
seamă să cuprindă referiri la 
problemele privind pregătirea 
și recomandarea tinerilor în ve
derea primirii în rîndurile Par
tidului Comunist Român. Este 
necesar să fie abordate în darea 
de seamă problemele legate de 
întărirea disciplinei uteciste. fe
lul în care uteclștii duc la în
deplinire sarcinile încredințate.

seamă are și me- 
a reflecta cum au 

propunerile 
de

Un program de activități mai concret, mai bogat
Proiectul
programului

de activități
pentru anul
școlar
1972-1973

1. Se va căuta ca situația 
Ia învățătură a clasei să Ee 
foarte bună, numărul de co- 
rigenți să fie cit mai mic cu 
putință, să fie urmărită frec
vența la orele suplimentare 
(permanent, răspunde bi
roul).

2. Disciplina va sta în a- 
tenția noastră, eliminîndu-se 
cazurile de indisciplină, 
chiul, lipsă de respect (per
manent, răspunde biroul).

3. Pentru întărirea activi
tății politico-ideologice se va 
urmări ca învățămîntul po
litic U.T.C. să se desfășoare 
cu regularitate, fără cazuri 
de absențe nemotivate sau 
prezențe formale ; se va ur
mări, de asemenea, citirea de 
către elevi a presei de tine
ret, cunoașterea documente
lor de partid și de stat, orga
nizarea unor informări poli
tice lunare (permanent, răs-

• CUM SA SE PROCEDEZE TN VEDEREA ALCĂTUIRII ACESTOR DOUĂ PROIECTE DE PRO
GRAME D= ACnVTTĂP ?

• TN CE F£ 
PROGRAME

POT DEVENI MAI CONCRETE, MAI BOGATE, MAI INTERESANTE ASEMENEA 
ACI tVi lĂTl ?

• CE EXEWUJ PUTET1 OFERI DIN PROGRAM UL DE ACTIVITĂȚI ADOPTAT LA ADUNAREA 
DE DARE DE SEAMA Șl ALEGERI A ORGANIZAȚIEI U.T.C. DIN CARE FACEȚI PARTE ?

ai

i U-T-C. te
CaaMOta

var

care chiuiese sas sz lețoertă 
dismpi ia —uri* per=u-

5. în btmer. _ amrrnătti 
cu’.tural-ed-tatnce se șroc’-- 
nem : organizarea âe sen t- 
terare, -etre c- es reu H- 
tilniri cu itfenti caaaw ai 
muncii: participarea La ae- 
tivitățile atisnl-eMeative 
pe care Ie organizează șecaLa 
(permanent, răspeude res
ponsabilul cu actimatea po- 
litico-ideoLogică * cuLmral- 
distractîvă).

6. în activitatea sper-..- i 
și turistică, se va urmăm în
cadrarea in caleadaruL spor
tiv școlar și se vor org»-uza 
excursii cu caracter informa-

Proiectul 
programului de
activități pentru 
trimestrul I

1. Ne propunem să existe 
o preocupare intensă in rin-

secretarul

activității 
ne propu- 
unei reu-

i*est sens, pentru a veni in sprijinul biroului și organizației 
V.T.C. din clasa respectivă, ne adresăm cititorilor — elevi, se
cretari U.T.C., activiști, tineri de diferite profesii — cu între
bările de mai sus.

Vom publica în ziar și expedia 
folositoare răspunsuri.

elevilor din Pucioasa cele mai

dul organizației pentru ridi
carea nivelului la învățătură. 
In această direcție, biroul 
U.T.C. va lua in discuție ca
zurile de elevi cu note slabe 
si va încerca să-i ajute (tri
mestrul I, răspunde biroul).

2. Se va urmări frecventa
rea și buna desfășurare a 
orelor de meditații sau con
sultații (trimestrul I, răspun
de biroul).

3. Pentru Îmbunătățirea 
disciplinei, se vor lua ur
mătoarele măsuri : înlătura
rea chiulului de la ore ; 
sancționarea chiar și pe li
nie de organizație a uteciști
lor care vor avea abateri 
foarte grave de la disciplină; 
formarea unei 
știente (trimestrul 
de biroul).

4. In domeniul 
politico-ideologice 
nem : desfășurarea în bune

opinii eon
ii răspun-

activității 
ne propu

condiții a învățămîntul-ui 
politic U.T.C., potrivit calen
darului stabilit, asigurin- 
du-se participarea tuturor 
uteciștilor la dezbaterea te
melor propuse ; organizarea 
de informări politice lunare; 
14 abonamente la presa pen
tru tineret, precum și la re
viste de specialitate — mate
matică, fizică, chimie ; citi
rea regulată a presei și cu
noașterea tuturor documen
telor de partid și de stat ce 
vor apărea (trimestrul I, 
răspunde responsabilul cu 
activitatea politico-ideologică 
și cultural-distractivă).

5. Pentru îmbunătățirea 
activității tehnico-prod-uctive 
se vor lua măsuri de urmă
rire a frecvenței și 
plinei, discutarea în 
ganizației cu cei ce 
respecta aceste ore

trul I, răspunde 
U.T.C.).

6. In domeniul 
cultural-educative 
nem : organizarea
niuni cu temă — noiembrie ; 
pregătirea unei seri literare 
— decembrie ; participarea 
la serbarea școlară și la car
navalul de sfîrșit de trimes
tru — decembrie (răspunde 
biroul).

7. Pentru desfășurarea ore
lor de muncă patriotică vom 
participa la acțiunile organi
zate de școală (trimestrul I, 
rășpunde utecistul însărcinat 
cu aceste probleme).

8. In domeniul sport-tu- 
rism ne propunem : respec
tarea calendarului sportiv al 
liceului ; organizarea de în- 
tîlniri sportive amicale cu 
alte dase ; organizarea unei 
vizite la București (trimes
trul I, răspunde secretarul).

9. Pentru întărirea vieții 
de organizație : se vor încasa 
și preda cu regularitate coti
zațiile U.T.C. și banii pentru 
abonamente ; se va urmări 
ca fiecare utecist să participe 
la activitățile de organizație 
propuse (trimestrul I, răs
pund secretarul, locțiitorul și 
casierul).

a disci- 
fața or- 
nu vor 

(trimes-

Adunările generale :
Noiembrie — tema „Elevi, 

Școală, Organizație".
Decembrie — tema „Ani

versării Republicii — gîndu- 
rile noastre sincere".

drumul către Filatură, este 
consiliu educativ, format 
reprezentanți ai organelor și 
ganizațiilor colaboratoare 
pregătirea tinerilor pentru via
ță — din partea Comitetului o- 
rășenesc de partid, a Comitetu
lui orășenesc U.T.C., Consiliului 
popular, Sindicatelor, Miliției, 
muncitori, profesori, medici, 
juriști, directori de întreprin
deri. „Sfatul omeniei" intervine 
oricînd este nevoie pentru a-i 
ajuta pe cei cu abateri să-și 
găsească adevăratul drum în 
viață, ca oameni utili societății. 
Cornel Săftoiu, tînărul de 18 
ani, în prezent fără ocupație, 
nu ajunsese încă în fața „Sfatu
lui omeniei". Era o eroare, con
sidera Nicolae Udroiu. Avea 
dreptate, căci iată „povestea lui 
Cornel" In cîteva mărturii :

— A fost lucrător la „carde", 
ca muncitor necalificat, un an 
de zile nu ne-a dat de furcă. Pe 
urmă a devenit obraznic, Indis- 
ciplinat, umbla la vitezele ma
șinilor, le deregla. L-am criti
cat. Degeaba, a fost dat afară. 
Pe urmă, ca o retrogradare, a 
fost reprimit zilier, ca trans
portor de baloți, tot aici, la 
Filatură. Nu mai -știu ce s-a-n- 
tîmplat, căci nu mai era în or
ganizația noastră. Sau era, dar 
noi muncim în trei schimburi 
și el lucra numai în cel de di
mineață, ne vedeam la 3 săptă- 
mîni. Păcat de mama lui, care 
muncește la noi de peste 20 de 
ani (Maria Bucuroiu, secretara 
organizației U.T.C. „schimbul C 
— preparație").

— De patru luni stă pe-acasă. 
Cit a fost vară mai venea pe la 
poarta întreprinderii, după 
prieteni, a mai muncit la fin, 
la livadă, prin curte. I-am spus 
că nu-1 mai țin pe leafa mea, 
să-și caute de lucru. Aici, tova
rășul inginer nu mai vrea să-1 
primească... (mama lui Cornel 
Săftoiu).

— „Nu ne putem lăuda cu 
activitatea, unuia ca Săftoiu 
Cornel. Lipsea nemotivat, nu 
muncea corect, pînă cînd secția 
s-a dispensat de el, desfăcîn- 
du-i contractul de muncă. A- 
ceasta se datorește și slabei 
munci politice desfășurate de 
biroul U.T.C. Mai multa exigen
ța, astfel ca acești tineri să nu 
mai dea de lucru organizației. 
(Darea de seamă pentru adu
narea de alegeri).

Lupta pentru conștiința unui 
tînăr, a acelui tînăr pe care to
varășii de muncă l-au apreciat 
Ia început, primindu-1 printre 
ei, acordîndu-i calitatea de ute
cist, s-a oprit undeva la jumăta
tea drumului. în „campanii" e- 
ducative și abordări rigide ca și 
cea din darea de seamă „proble
ma Săftoiu" s-a consumat mai 
ales cu pecetea efortului de a 
scăpa cît mai repede de un tî
năr care „dădea de furcă" ce
lor din jur, abdieînd. Aceasta 
este opinia lui Nicolae Udroiu. 
„Nu s-a încercat totul pentru 
acest tînăr" — spunea. Sfatul 
omeniei" ar fi putut interveni 
discutînd cu el, solicitînd unui 
colectiv de muncitori, unei or
ganizații U.T.C.. din întreprin
derea unde a lucrat sau din al
tă parte, să-1 ia „pe garanție" 
și sa se ocupe de educarea lui 
muncitorească. Sînt sigur că se 
putea acționa cu succes. Asa 
vom proceda în curînd".

împrejurări legate de alegeri 
arată încă o dată și astfel că 
dezideratul realizării rolului 
și răspunderilor specifice a- 
tribuțiilor educative ale orga
nizațiilor U.T.C. se împlinește 
numai prin contribuția efectivă 
a fiecărui membru al U.T.C. In 
aceeași măsură este însă nece
sar ca acțiunea de organizație 
să-1 însoțească pe fiecare tînăr 
cu răspunsurile cele mai utile, 
uneori ca pîinea, aerul și apa, 
pentru munca și viața lui.

Iată de ce confruntările din 
aceste zile, în adunările de dare 
de seamă și alegeri, între reali
zări, opinii, dorințe, cerințe ale 
prezentului și proiecte de viitor, 
criticînd fără să blameze, mar
chează un moment al propulsă
rii întregii activități de organi
zație, cu întreaga complexitate 
a obiectivelor și acțiunilor sale 
politico-educative. Vizează noi 
perfecționări prin ritmicitate, 
inițiativă, militantism și comba
tivitate, prin ecouri ’adînci și 
durabile în conștiința fiecărui 
tînăr.

Reportaj anchetă de 
ION TRONAC

un 
din 
or- 
în
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PE FRONTUL 
RECOLTEI 
B ĂT ĂLI A 
CONTINUĂ !

Ne-am informat pentru voi

Unde vă puteți califica în
MECANICA FINA și OPTICA

ALBA

Recoltatul s-a încheiat.
Acum, in centrul 

atenției: ÎNSILOZAREA
în județul Alba, recoltatul 

cartofilor se apropie de sfirșit. 
In sectorul cooperatist (cu ex
cepția cooperativei agricole din 
Sâliște) acțiunea a fost incheiată 
ieri, iar la I.A.S.-uri au mai ră
mas de recoltat doar 58 hectare. 
Acest succes a fost posibil dato
rită muncii neobosite de zi și 
noapte a cooperatorilor și me
canizatorilor, elevilor și altor 
categorii de tineri care și-au fă
cut un motiv de mindrie in a 
participa la culesul și depozi
tatul bogățiilor toamnei.

Ploile abundente, frigul au 
creat serios dificultăți și lucră
torilor de la I.A.S. Alba Iulia, 
impiedicindu-i să scoată car
tofii de pe o mare suprafață. 
Peste 400 de elevi de la Școala 
generală nr. 3 din Alba Iulia 
le-au venit in ajutor. Deși au 
fost nevoiți să lucreze in no
roaie, să scormonească cu dege
tele pămintul, nu s-au dat bă
tuți. Au venit și in a doua zl 
și in a treia, iar rindurile lor 
au crescut mereu. La scurt timp 
li s-au alăturat și elevii Liceu
lui economic. Și-au împărțit res
ponsabilitățile : cei mici lucrau 
dimineața, iar ceilalți după-a- 
miază. Ieri însă, toți au lucrat 
și de dimineață și după amiază.

— Dacă nu va ploua, afirmă 
Miron Bota, secretar al Comite
tului municipal al U.T.C., 
marți vom fi gata : mai avem 
de recoltat doar 5 hectare. De 
aici ne vom muta la C.L.F.. la 
sortatul și insilozatul cartofilor 
pe care i-am recoltat.

Aceeași activitate febrilă pu
tea fi intilnită la C.A.P. Gir- 
bova, și la ferma din aceeași lo
calitate a I.A.S. Aiud. 200 de 
elevi ai școlii profesionale și ai 
Școlii de șoferi profesioniști 
din Aiud au participat timp de 
o săptămină la recoltatul carto
filor. Cei de la școala profesio
nală scoteau din pămint iar vii
torii șoferi, repartizați cite 6 la 
o mașină, îi transportau la C.L.F. 
Recoltatul, fiind deci pe sfirșite. 
atenția aste îndreptată spre de
pozitarea in bune condiții a re
coltei. La C.L.F. Alba Iulia. lu
crează zilnic în două schimburi 
600 de elevi de la Liceul ,.Horia 
Cloșca și Crișan“, Liceul indus
trial de construcții, Școala pro
fesională de construcții. Școala 
generală nr. 1 și altele. Cu o 
săptămină în urmă, clnd au ve
nit aici nu erau însilozate de- 
cît citeva tone de cartofi. Acum 
s-a ajuns la 250 tone. în curind, 
planul va fi realizat.

AL. BALGRADEAN

Fapte de muncă ale 
unor oameni obisnuiti
EL ne-a impresionat 

prin dăruire, prin hăr
nicie, prin toate cite 
le-a realizat în zilele acestei 

toamne care a făcut atit de 
dificilă executarea lucrări
lor în cimp. Ei, mecanizato
rul despre care inginerul 
Ion Florea, directorul stați
unii de mecanizare, vorbise 
atit de clar este STAVARA- 
CHE CIOARA, de la secția 
Vișina Nouă. Un tinăr doar 
cu cîțiva ani de meserie in 
spate, dar care, iu toamna 
aceasta s-a evidențiat Pen
tru volumul mare de lucrări 
executate, prin investirea de 
pricepere. Tractorul și ma
șinile agricole deservite de 
el n-au stagnat nici pentru 
o clipă nici chiar în cele 32 
de zile cu ploaie continuă. 
A transportat porumbul din 
cimp în condițiile in care 
roata tăia urme adinei, pi
nă la butuc. Remorca a fost 
înlocuită cu o ladă din seîn- 
duri prinsă pe sistemul hi
draulic al tractorului. A fost 
primul din S.M.A. care a 
realizat acest lucru. Cinci 
sute de vagoane de porumb, 
sfeclă de zahăr și legume a 
transportat din Ian pînă-n 
marginea drumurilor pie
truite. Cifra impresionează ; 
succesul fiind clădit, in
tr-adevăr. pe un enorm 
consum de energie, pe cali
tățile de excepțional me
seriaș al tînărului Stăv.ăra- 
che Cioară. De aproape o 
săptămină participă la exe
cutarea altei lucrări-cheie : 
la semănatul griului. 16 ore 
din zi seamnănă. Iar pentru 
a .grăbi lucrarea, a realizat 
cuplarea a două semănători. 
La început i-a venit mai 
greu, mai ales, seara cind 
apela Ia farurile de poziție, 
dar s-a obișnuit repede. A- 
cum reușește o productivi
tate triplă în comparație cu 
ceea ce realizase în toamne
le precedente. Mereu un 
tractor este degrevat, el pu
țind fi utilizat la pregătirea 
terenului. Adică la executa
rea unei lucrări mult întîr- 
ziate.

MUREȘ
10 000 de tineri 

la stringerea, 
sortarea și depozitarea 

cartofilor
Chemarea recoltei au recep

ționat-o nu numai lucrătorii 
ogoarelor ci și frații lor care în 
uzine, în fabrici, în laboratoa
re și instituții înscriu noi suc
cese în cartea întrecerii ce o 
desfășoară în cinstea celei de a 
25-a aniversări a Republicii. 
Mii de salariați din municipiile 
și orașele județului Mureș s-au 
aliniat în parcele pentru strin
gerea rodniciei pâmintului, in 
hale pentru sortarea ei. Sîmbă- 
tă și duminică celor aproape 
6 000 de elevi și studenți aflați 
în tabere de muncă patriotică 
numai din Tg. Mureș li s-au a- 
lăturat peste 10.000 de munci
tori și funcționari în mare ma
joritate tineri din unitățile so
cialiste tîrg-mureșene. în fer
ma Găiești a I. A. S. Acățari, 
peste 600 de salariați ai Com
binatului de îngrășăminte azo- 
toase au lucrat la recoltatul 
porumbului iar la ferma Valea 
Rece, a I.A.S. Sîncrai, peste 
200 de tineri de la Fabrica de 
mobilă „23 August*, LCXL., 
U.R.A., I.R.E.M.. UJ.C.M. au 
participat Ia recoltatul cartofi
lor. In grupul Glodeni al fer
mei Gorești, din cadrul I.A.S. 
Reghin, pe suprafața de 80 hec
tare au lucrat 1 000 de oameni : 
600 de salariați de la Fabrica 
de conserve Mureșeni, 120 de 
salariați ai Institutului medico- 
farmaceutic, 70 ai Spitalului 
teritorial nr. I funcționari de 
la Banca de stat. C.E.C., I.T.A, 
Trustul de panificație. 400 stu
denți ai I.M.F. Pină la ora 10 
se recoltaseră mai mult de 8 
hectare.

— Aportul tineretului la În
deplinirea sarcinii de recoltare 
ia unitatea pe care o eoodue a 
fost în această toamnă mai 
mult decit substanțial, ne-a de
clarat inginerul Tirus Habor, 
directorul I.A-S. Reghin. Ziua 
muncesc în perimetrul unității 
noastre peste 1000 de tirg-mu- 
reșeni și pește 2 300 salariați ai 
întreprinderilor din Reghin. Pe 
același front al recoltei au ac
ționat duminică si in celelalte 
zile ale săptămînii, peste 2000 
de sighișoreni, peste 1 500 mun
citori de la Combinatul rh-mir. 
Fabrica de geamuri. Fabrica de 
cărămizi Tîroâveni, sute de sa
lariați din întreprinderile și 
instituțiile ludușene.

în cursul zilei de duminică, 
în Tg. Mureș alți 300 de mun
citori de la Metal otehaiea, 
I.L.E.F.O.R., I.P.R.O.F.I.L. _23 
August* și alte întreprinderi au 
sortat și însilozat peste 13» 
tone de cartofi.

MIRCEA BORDA

In condițiile altor ani. 
faptele lui de nauncă ar fi 
fost, poate, consemnate fără 
o subliniere anume dar pen
tru că au fost consemnate 
în octombrie acesta, cu 
ploaie aproape continuă, cu 
vînt și îngheț, se impune a- 
precierea că realizările in
cumbă nu numai dăruire și 
hărnicie, ci și eroism.

LA Naipu, inginerul 
GHEORGHE NEAM- 
TU este șeful fermei 
de stat. In toamna aceasta 

„șef" a fost doar seara și 
dimineața, adică în momen
tele cind stabilea reparti
zarea forțelor pe lucrări. In 
rest, șapte sau opt ore este 
„lucrător zilier", cum el în
suși recunoaște. Echipat cu 
salopetă și cizme de cauciuc 
iucrează cot la cot cu cei
lalți la recoltatul porumbu
lui, la încărcatul producției 
în remorci. Are palmele tă
băcite de muncă. Și cind el 
se află în tarla, puțini sînt 
aceia care să-1 egaleze în 
hărnicie. „Avem o sută de 
hectare, cultivate cu po
rumb, lot de hibridare, și

BRAȘOV
De la student la decan,

toată facultatea 
pe cimp!

în bătălia ce se desfășoară 
pentru stringerea și depozita
rea recoltei de cartofi, dumini
că, pe ogoarele județului Bra
șov au lucrat alături de coope
ratori și mecanizatori, de lu
crători din I.A.S.-uri 23 000 de 
elevi, 2 300 de studenți, 4 800 
militari ți 30 000 de salariați din 
întreprinderile și instituțiile 
județului La Feldioara, tinere
țea se afla pretutindeni. Aici, 
cu citeva zile in urmă s-au lu
at noi măsuri operative pentru 
salvarea recoltei : în centrul 
comunei a inceput depozitarea 
de către remorci a cartofilor
aduți din cimp, crelndu-se con
diții mai bune pentru sortarea 
tuberculilor, asigurarea unei 
calități superioare a celor des
tinați pentru livrare și Insilo- 
zare. Alături de elevii liceului 
din comună, in ajutorul 
lor de mai multe zile sînt și 
200 de elevi ai Liceului econo
mic din Brașov, care au recol
tat 40 de hectare cartofi, iar în 
ultimele trei zile au și sortat 
circa 250 tone de tuberculi.

Și rindurile harnicilor tineri, 
sosiți în ajutorul cooperativei 
agricole din Feldioara au cres
cut, duminică cu încă 300 de ti
nere de la Fabrica de tricota
je din Brașov. Marcela Gigea. 
Elena Tudor, Maria Szokacs 
sînt doar cîteva nume la adre
sa cărora conducerea unității 
agricole avea numai cuvinte de 
laudă. Acolo, In centrul co
munei, la sortat se afla și un 
grup al O.CJ-. Alimentara din 
Brașov care, la fel. realizase 
încă de Ia primele ore ale zi
lei de ieri adevărate retcedur-. 
Inifcab-ra de la Feââc-ara a 

fctr-un sacsser ai tae-rețt pe 
care lucrează e~evS «rt<n ge
nerale din localitate ajătpri de
cei ai școlii dir. Rfșaor.

_De la scadent — la decaa “
aceasta a fost deviza sub care 
s-au aliniat pe 'impuri studen
ta și cadreze drdaetKe ale Uni
versității brașovene. La coope
rativa agricolă din Pre.mer, 
stucenții facultății de matema
tică ți informatică iși propuse
seră să realizeze o normă zil
nică similară cu a cooperatori
lor. Alături de ei In această În
trecere l-am întilnit si pe de
canul facultății. Cornelia Si- 
mionescu. De același entuziasm 
și dăruire patriotică au da: do
vadă și tei 300 de studenții de 
la Facultatea de tehnologie a 
construcțiijor de masm» tonsti- 
ttâți în brigăzi ai căror respon
sabili erau cadrele didactice

ADINA VELEA

fiecare kilogram se cere re
cuperat -și depozitat in cele 
mai bune condiții. Această 
cultură înseamnă pentru noi 
o jumătate de milion de lei 
beneficii ; știind acest lucru 
cum aș putea controla „doar 
ca șef munca celorlalți ? 
Participarea lui directă la 
realizarea lucrării a avut ca 
efect impulsionarea ritmului 
de execuție, evitarea pieri 
derilor de orice fel. Cu 
cinci sute de kilograme s-a 
depășit media la hectar. 
Sau. altfel spus, la același 
volum de cheltuieli s-a rea
lizat un venit suplimentar 
de 15b 000 de lei. Ciștigul cel 
mai de preț constă însă nu 
atit în sutele de mii de be
neficii ciștigate suplimentar 
(mai exact două milioane de 
lei) cit mai” ales în statua
rea adevărului că bun con
ducător ești doar atunci 
cind prezența ta se află per
manent în producție nu 
doar ca îndrumător ci și ca 
realizator.

GH. FECIORU

PROFESIA TA
Sesizări

justificate 
pe adresa 
orientării

profesionale
Cu puțin timp în urmă am a- 

vut prilejul să discut cu mai 
mulți studenți ai anului I — 
„boboci" ai Institutului poli
tehnic din Galați. Se aflau 
printre ei mulți foști partici- 
panți ai olimpiadelor de mate
matică și chimie, unii dintre ei 
obținînd calificări notabile în 
fazele superioare ale competi
țiilor. Cea mai mare parte din
tre studenții cu care am stat de 
vorbă și-au obținut locul în 
facultate cu brio, mediile de
pășind substanțial nota 9.

Și totuși, răspunsurile solici
tate în legătură cu „secretele* 
acestui succes au ocolit, pe bu
nă dreptate, de altfel, ceea ce 
s-ar numi astăzi orientarea 
profesională a Oceanului. pro
ces psiho-pedagogic științific *- 
șezat pe o serie de determinări 
mai mult sau mai puțin preci
se în funcție de preocuparea 
școlilor față de viitorul absol
venților.

Un factor hotărîtor in «ac
cesul interlocutorilor mei E 
constituie. în majoritatea cazu
rilor, profesorul de speciali
tate. ,.In clasa a 7-a. ne spunea 
Maria Horneț, studentă la Fa
cultatea de industrie alimenta
ră, profesoara de chimie a ple
dat convingător pentru impor
tanța acestei discipline, iar dra
gostea pentru această speciali
tate s-a întărit in liceu, ta da
da unui exemplu negativ — ua 
cadru didactic ce instaurași o 
atmosferă rece, • distanți ne
justificată intre catedră șâ aai- 
Am dorit să dovedesc că. ia 
ciuda acestei situații, dragostei 
pentru chimie a rămas aeaMe- 
rată și m-am pregătit ia ceatl- 
nuare urmind exemplul primei 
profesoare de chimie*. Jx eu. 
afirma Maria 
ia aceeași tac 
in profesiune, 
a cadrului did

grestă

CALIN STANCULESCU

W for-

".ȘtfeB 
toarse nop-e Joerari despre vii
toarea noastră profesiune, aproa
pe z-t amoaștesn — este un lait
motiv In răspunsurile majorității 
atatoafetor analul I de la chi
mie alimentară. Faptul este că, 
uneori această opțiune, nici 
măcar nu a fost consecventă, 
ea corturi ndtt-se de-abia în 
pteojma examenului de admi
tere, jm feude pasiuni fiind fi
zica atomică, matematica sau.......
toare uentru alegerea finală, a 
fost fie calificarea la olimpia
da de chimie (Grigcre Negrea
— grupa 221, industrie alimen
tarii. fie ’.uzita la un șantier 
naval (Paul Tabacu — grupa 
118 — T.CAL). fie comparația 
Intre două combinate chimice 
(Gavril Preiioceanu — indus
trie alămentart). Am Întilnit un 
tiagar exemplu. In care orien
tarea a fost determinată cu 6

linte de exaroenul de ad
mitere. Cristina Sipeanu. a op
tat după absolvirea școlii gene
rale pentru Liceul industrial de 
chimie alimentară din Sibiu. 
După terminarea lui, a lucrat 
un an la Fabrica de produse 
zaharoase Victoria, ca laborant 
C.T.C. Aid, ajutorul colegilor 
ingineri, tehnicieni sau labo
rant: au concretizat opțiunea 
centru facultate, opțiune baza
tă pe o profundă cunoaștere a 
viitorului univers profesional. 
■âârienU - - = dc-:er-
minat ți o deplină satisfacție a 
reușitei ta favățămîntul supe
rior. in contradicție cu cazul 

'.leg care îsi califică pro
fesiunea „o decepție" (numai 
după trei săptămîni de facul- 

■ a‘e . adăugind „sper să obțin 
o repartiție convenabilă" (C.A.
— secția piscicultura, grupa 213).

în primele două săptămîni de 
facultate, studenții anului I 
Facultatea de industrie alimen
tară și tehnica pescuitului au 
făcut cunoștință cu unitățile 
productive de același profil a- 
jungind să cunoască o parte 
din suitorul univers profesio
nal mai mult dedt In cei pa
tru ani de liceu.

Totuși, nu este oare datoria 
școlii, a profesorilor, diriginți- 
lor sau consilierilor de orien
tare (acolo unde aceștia acti-

DRAGOMIRESCU VALEN
TIN — București : Deoarece în 
cazul dumneavoastră special nu 
cunosc modalitatea de aplicare 
a legii, vă dau adresa facultății 
respective pentru a vă interesa 
direct : — Facultatea de silvi
cultură și exploatarea păduri
lor — Universitatea 'din Bra
șov, bd. Gh. Gheorghru-Dej nr. 
29, tel. 139 48. Pentru cazul în 
care răspunsul va fi afirmativ 
— ceea ce vă doresc — iată și 
materiile de concurs : matema
tică (algebră, geometrie plană 
și în spațiu, trigonometrie) — 
scris și oral, botanică sau teh
nologia exploatărilor forestiere 
sau tehnica culturilor silvice 
(la alegere) — scris.

A. ULIVCEA — Tg. Cărbu- 
nești — jud. Gorj : Hotărîrea 
dumitale de a deveni proiectant 
îsi poate găsi împlinirea la : 
Școala postliceală pentru indus
tria construcțiilor de mașini 
din Craiova, str. Electroputere 
nr. 13, telefon 1 22 18 — specia
litatea : proiectări în industria 
construcțiilor de mașini sau la 
școala similară din Sibiu (str. 
Gladiolelor nr. 1, telefon 1 43 77). 
Aceste școli sînt mai apropia- 

vează) de a face cunoscut încă 
din primele clase de liceu, dis
tincția dintre o pasiune pentru 
o disciplină și aptitudinea pen
tru o profesie ? Confuziile des 
întîlnite între pasiunea pentru 
matematică, chimie sau fizică 
și orientarea către inginerie 
manifestă încă o dată slaba cu
noaștere a nenumăratelor vari
ante opționale în acest din 
urmă domeniu. De aceea, se 
impune cu mai multă acuitate 
sondarea preferințelor profesi
onale pentru a fi mai bine În
drumate sau corectate, nu în 
ultima clasă de liceu, cînd ma
joritatea actualilor studenți au 
fost întrebați spre ce meserie 
se îndreaptă, ci în clasa a IX-a. 
acolo unde primele rezultate 
pot ușor descifra valabilitatea 
unor opțiuni sau fragilitatea 
altora. Totul, bineînțeles în
tr-un proces continuu.

]

La întreprinderea „Balanța* din Sibiu, meseria în mecanică fină se învață cu răbdare și per
severență.

Foto: P. TANI ALA

0 SCRISOARE

PE SĂPTĂMiNĂ

E preferabil REPETENT 

la liceu decit MUNCITOR?
Dragă redacție,

Vă scriu din dorința de a mă ajuta. Sînt o tinără de 17 ani, 
elevă la un liceu teoretic în al treilea an.

Încă- din primul an am descoperit că eu n-aș putea face față 
exigențelor și cerințelor de la un liceu. Părinții nu au vrut să 
audă de așa ceva. Voiam de atunci să mă transfer la o școală pro
fesională, să învăț o meserie. Dar părinții și rudele susțin că eu 
trebuie să urmez o facultate, că eu nu trebuie să merg la profe
sională, pentru că acolo nuri de mine, că fiind la profesională i-aș 
face de rîs.

De ce cred ei așa ceva ? Oare e mai bine ca cineva să rămînă 
repetent la un liceu decit să ajungă muncitor ?

Vă rog din suflet să mă ajutați să mă transfer la profesională 
chiar și in anul II. Numele meu nu vi-l dau. Dar vă promit că o 
să vi-l trimit în cazul in care mă puteți ajuta. Pînă atunci nu-mi 
rămine decit să vă mulțumesc.

Aici se încheie 
apelul. Știm numai 
că fata e din Ialomi
ța. Evident, atîta timp 
cît nu-și declară i- 
dentitatea, cît nu ne 
dă toate amănuntele 
cu privire la meseria 
pe care ar vrea să 
și-o însușească nu 
putem să-i recoman
dăm o școală anume, 
nu putem face de

mersurile necesare. 
Cererea ei pare fără 
precedent și numai 
cu concursul Ministe
rului Educației și 
Învățămîntului s-ar 
putea rezolva în fa
voarea ei. O încredin
țăm că, dacă ne acor
dă încrederea de a ne 
da toate datele care 
o privesc o vom spri
jini să iasă din impas.

VIATA BATE LA
te de județul în care locuiești. 
Se dă concurs la matematică 
(scris și oral), desen tehnic (lu
crare grafică). Firește, țelul ac
tivității noastre în cadrul rubri
cii „Profesia ta“ este acela de 
a-i ajuta pe cei ce ni se adre

Cu cîteva zile în urmă, am 
vizitat Liceul industrial nr. 4 
din București, care și-a făcut 
intrarea cu' succes în circuitul 
liceelor de specialitate ale Ca
pitalei. Directorul liceului, 
Mircea Baldovin, s-a oferit să 
prezinte cititorului din clasa a 
VlII-a această școală.

— Sîntem foarte la început, dar 
colaborarea strînsâ cu Centra
la industriei de mecanică fină 
și optică, sub al cărei patronaj 
funcționează, va asigura reușita 
activității liceului în viitor, 
pentru învingerea dificultăților 
pionieratului.

După cum reiese din însăși 
denumirea liceului, activitatea 
acestuia este consacrată pregă
tirii cadrelor cu calificare me
die în domeniul industriei me
canicii fine și optice. Planul de 
învățămînt este deosebit de cel 
al liceelor de cultură generală, 
dar specializarea într-un anu
mit sector al industriei nu tre
buie confundată cu ceea ce 
s-ar putea numi „pregătire în
gustă*. Durata școlarizării fi
ind ce 5 ani, specializarea pro- 
priu-zisă începe abis în anul 
III. elevii beneficiind pînă a- 
ttmei și de o instruire comple
mentară, multilaterală. Accen
tul deosebit cade pe obiectele 
de speciafitate. evident, și a- 
cestex stat predate de către in
gineri ce via direct din pro
ducție. Inginerii din nroducție 
profesori, ^boratoorele și ate- 
lierele-școală

De ce i-am publi
cat scrisoarea din 
moment ce nu-i pu- 
tem oferi pe loc o 
soluție ?

Două motive ne-au 
îndemnat: întîi, și 
alți tineri se lovesc 
de greutăți asemănă
toare, generate de o 
optică ciudată, apar- 
ținînd unor părinți 
care, dincolo de liceu 

sează să se realizeze pe ei în
șiși așa cum și-o doresc. N-am 
'avea deci nimic împotrivă dacă 
ne-ai prilejui, așa' cum îți iei 
angajamentul, „o satisfacție în 
plus".

BRAGAU MARIOARA — 
com. Gropeni — jud. Brăila : 
Cadrele pregătite in secția teh
nică dentară vor lucra la con
fecționarea protezelor dentare 
primind în acest scop o 
pregătire de cultură gene
rală și de specialitate, teo-

de SEN ALEXANDRU

retică și practică (în labo
ratoarele serviciilor de sto
matologie). Asistenții medicali 
de laborator efectuează recol

punct sînt principalele jaloane 
ale calificării.

„Bobocii", în număr de 144, 
își iau în serios rostul lor de 
.primă generație" a liceului. 

După ce au trecut cu succes de 
rigorile concursului de admite
re. vor trebui să treacă și ce
lelalte proble ale profesiei.

— Există și fete în această 
primă generație a liceului in
dustrial ; specialitatea le este 
accesibilă ?

— Fetele din actualul an I, 
deși reprezintă o minoritate, au 
șanse egale cu ale băieților, —■ 
poate chiar sporite față de a- 
ceștia — să ajungă la o califi
care în sectorul industrial de 
mecanică fină și optică. Cineva 
denumea această ramură a eco
nomiei „ceasornicărie a între
gii industrii constructoare de 
mașini". Deci, într-un aseme
nea domeniu fetele nu numai 
că nu sînt tolerate, ci prefera- 
te, grație unui plus de răbdare, 
îr.demînare, migală, calități pe 
care produsele finite ale meca
nicii fine și optice le solicită.

— Nu ne rămine decit să aș
teptăm o mai largă participare 
a fetelor în anii următori la 
concursurile de admitere în a- 
cest liceu...

— Intr-adevăr, popularizarea 
liceelor de specialitate se face 
defectuos, și ca să vorbesc con
cret despre Liceul industrial 
nr. 4. vreau să subliniez că a- 
fluxul candidaților nu a atins 
proporții prea mari datorită ab

și facultate nu văd 
sau refuză să vadă 
altă cale de realizare 
profesională pentru 
copiii lor ; apoi, chiar 
fata care ne scrie, 
pornește de Ia premi
sa'greșită că la pro
fesională se .duc ti
nerii care „nu pot 
face față exigențelor 
și cerințelor unui li
ceu”.

Ambele fațete ale 
problemei se cer dis
cutate deschis, cu 
sinceritate, înainte ds 
decizia definitivă, 
spre folosul celor care 
se află în pragul ale
gerii profesiei. Ideal 
ar fi ca asemenea 
probleme să nu fie 
ocolite în orele de 
dirigenție, în convor
birile cu părinții, în 
dialogul permanent al 
școlii cu elevii și fa
miliile lor.

In imensa dragoste 
și grijă ce le-o poar

tă copiilor, părinții 
confunaa uneori pro
priile lor veleități, cu 
capacitățile reale ale 
copiilor. Și fac gre
șeli. Alteori nu e 
vorba de confuzii ci 
de prejudecăți care 
denaturează niște lu
cruri evidente, răstur- 
nînd valori de mult 
statornicite în realita
tea vieții noastre so
ciale. A fi muncitor 
astăzi și la noi este un 
titlu de mare demni
tate. A fi muncitor 
nu înseamnă a avea 
închise căile de stu
diu. Dimpotrivă. Ele 
sînt accesibile tineri
lor muncitori pînă la 
cele mai înalte trepte 
ale învățămîntului.

Totodată, trebuie 
s-o spunem, tinerii 
care optează pentru 
școlile profesionale, 
n-o fac pentru că

tarea probelor de laborator și 
analiza acestor probe în labo
ratoarele clinice ale instituții
lor medicale și ale inspecțiilor 
sanitare de stat pentru igienă. 
Și unii și ceilalți sînt deci ca
dre sanitare.

Toți candidații dau examen 
(scris și oral) Ia matematică și 
au dreptul să aleagă între lim
ba și literatura română și fizi
că (pentru tehnica dentară), chi
mie (pentru asistent medical de 

laborator). Și acest examen se 
dă scris și oral. în sfîrșit, prea 
curioasă Mărlucă, pentru a de
veni stewardesă trebuie să fii 
bacalaureată (ceea ce nu este 
cazul) și să aștepți ca 
TAROMUL să necesite asțfel de

senței popularizării sale. Ar 
trebui să ni se admită editarea 
unui prospect propriu.

— întrucît noi facem această 
popularizare, vă rugăm să adău
gați ce posibilități se oferă e- 
levilor atit pe perioada școla
rizării, cît și după absolvire, 

, din punct ce vedere al reali
zării profesionale ?

—• Liceul -nostru, fiind direct 
subordonat Centralei industri
ei de mecanică fină și optică, 
oferă garanția calificării elevi
lor în domeniul amintit și asi
gură, în același timp, un Ioc de 
muncă compatibil cu pregăti
rea dobîndită în. una din uni
tățile de resort ale acestei in
dustrii, imediat după absolvire. 
Pregătind muncitori cu o cali
ficare tehnică superioară, liceul 

o adevărată 
selecționarea 

în această 
posibilitatea 
urmeze o

de muncă la unitățile 
bucureștene — 

Uzinele de mecanică fi- 
,Tim-

se consideră și 
pepinieră pentru 
viitorilor ingineri 
ramură. Elevii au 
la absolvire să 
facultate. Totodată, este cazul 
să amintesc și de posibilitatea 
angajării elevilor pe timpul va
canței școlare, ei beneficiind de 
unele înlesniri în acest sens. 
Astfel, li se asigură temporar 
locuri de 
industriale 
I.O.R., 
nă, Uzinele „23 August", 
puri noi“ etc. Aș mai aminti, 
aici, de contractele care se în
cheie cu Centrala, contracte în 
baza cărora elevii beneficiază 
de burse pe întreaga durată de 
școlarizare, precum și de grija 
deosebită pe care fntreprinde- 
rea-mamă o acordă elevilor de 
la primul an de studii și pînă 
la angajarea In producție.

L-am însoțit pe tovarășul di
rector și am fost plăcut impre
sionați de excepționala utilare 
a celor două laboratoare de fi
zică, a atelierelor-școală. a ce
lor două laboratoare de chimie 
și a celor nu mai puțin de 3 
cabinete de științe sociale.

— La cele văzute vreau să 
adaug niște proiecte de viitor 
care sînt foarte aproape de rea
lizare : înființarea unor labo
ratoare speciale de mecanică 
fină și optică, a unei săli de 
desen modern, continuarea a- 
menajărilor ce se fac la atelie
rele de lăcătușerie, pentru că 
este știut faptul că nici un fel 
de specializare tehnică nu are 
alt început decit activitatea în 
atelierul de lăcătușerie. Tot 
un proiect, care se va în
făptui peste cîteva zile, este 
șî aducerea a 8 mașini de cal
cul electronice care vor func
ționa pentru clasa de informa
tică din liceul nostru.

— Ce-i îndemnați pe cititorii 
care se hotărăsc acum ce școa
lă să urmeze ?

— Evident, să se îndrepte 
spre liceul nostru. Programul de 
învățămînt asigură, după cei 5 
ani, o calificare superioară. Tî
nărului 1 se cere doar o activi
tate școlară, foarte serioasă.

GHEORGHE BUCATARU 

n-ar putea frecventa 
cu succes cursurile li
ceale, ci pentru că 
interesele lor converg 
către această cale de 
dobîndire imediată a 
unei profesii. De alt
fel, tot ma mulți sînt 
aceia care după ce 
își însușesc o meserie, 
după ce încep să o 
practice, își continuă 
studiile la cursuri se
rale ori fără frecven
tă, desăvîrșindu-și 
astfel pregătirea de 
cultură generală.

La rubrica „Profe
sia ta“ sau în alte co
loane ale ziarului, pu
tem discuta mai pe 
larg ambele laturi ale 
problemei. Cine se 
mai înscrie la cu- 
vînt ?

M. V.

cadre, ceea ce nu se întimplă 
in fiecare an. Ascultă-mă pe 
mine, nu lăsa vrabia din mînă 
și prezintă-te la liceul sanitar ! 
Succes !

VIORICA GRIGORE — Titu 
jud. Dîmbovița : Citește răs

punsul dat Marioarei Brăgău la 
care adaug și adresele unor li
cee sanitare de specialitate care 
pregătesc în domeniile dorite : 
Galați, str. Mihai Bravu nr. 48 
tel. 1 14 83 — cu secțiile : teh
nician dentar și asistent medical 
de laborator, Tirgu Mureș, str 
vorosmarthy nr. 8, tel. 39 68 
cu aceleași secții. Cît despre în
doielile dumitale, te încredințez 
că, departe de a mă fi „reținut", 
scrisoarea ce mi-ai scris mi-a 
făcut plăcere.

Același răspuns pentru U. 
Marioara, din com. Orbească, 
județul Teleorman — la care aș 
adăuga observația că în mai 
multe județe funcționează li
cee sanitare cu secția biologie 
aplicată, specialitate al cărei 
conținut îndrumătorul editat de 
M.E.I. nu-1 lămurește.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegațiile 

de parlamentari și conducători
actualitatea

politici uruguayeni
în cadrul întrevederii, oaspe

ții au dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de poporul 
român în dezvoltarea economi
că, socială și culturală, activi
tății desfășurate de România 
pe arena internațională pentru 
apărarea și respectarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a-și făuri 
propriile destine, fără nici un 
amestec din afară. Membrii de
legațiilor uruguayene au subli
niat că drumul parcurs de 
România în ultimii ani, ritmu
rile înalte de industrializare, 
construirea unor raporturi noi 
între oameni întemeiate pe 
dreptate socială, precum și a- 
firmarea unei personalități 
proprii, bazată pe o bogată 
moștenire culturală și puterni
ce tradiții de luptă — toate a- 
cestea au o puternică semnifi
cație internațională și o valoare 
de simbol. Oaspeții au expri
mat convingerea că vizita de
legațiilor va servi la întărirea 
și mai puternică a legăturilor 
dintre cele două țări și popoare, 

•în interesul aspirațiilor lor co
mune, pentru un viitor mai 
bun, pentru pace și înțelegere 
internațională.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele 
calde la adresa poporului ro
mân și a apreciat roadele aces
tei vizite care se înscrie pe li
nia raporturilor în continuă
dezvoltare 
și popoare,

între cele două țări 
a tendințelor tot

_ ai puternice de colaborare și 
cunoaștere ce se manifestă pe 
arena internațională, la care 
concură, alături de state și gu
verne. parlamentele, partidele 
și alte organizații politice.

Președintele Consiliului de 
Stat a marcat unele demente 
esențiale ale construcției eco
nomice și sociale a Românie., 
evidențiind locul principal pe 
care il are in procesul dezvol
tării fiecărui popor trecerea 
in mîinile sale a bogățiilor tă
rii și folosirea lor in interesul 
propriului progres.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu 
a relevat rolul colaborării in
ternaționale și a prezentat le
găturile active ale Romame- cu 
toate țările socialiste, cu țâr.le 
in curs de dezvoltare, cu țâr-le 
mici și mijlocii, cărora le re
vine un rol crescind in viața 
internațională, cu celelalte sta
te ale lumii, situind la baza tu
turor relațiilor sale ;r.:e“aȚo- 
nale principiile egalitara in 
drepturi, respectului indepen
denței, suveranității naționale, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

în încheiere. președintele 
Consiliului de Stat a adresat 
poporului Uruguayan urări de 
prosperitate și pace o dată eu 
dorința de a vedea relațiile 
româno-uruguayene tot mai 
strinse și mai rodnice.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate.

SEMINARUL : „Statutul social-politic al tinere
tului, poziția si rolul său în societate

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis următoarea tele
gramă Prințului NORODOM SIANUK. șeful Statului Cam- 
bodgla, Președintele Frontului Unit Național al Cambodgiet .

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a 
Alteței Voastre, am deosebita plăcere să vă adresez eorm-a.e 
felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate si ce 
noi succese în nobila dumneavoastră activitate, pusă în siu;ba 
luptei împotriva intetvenției imperialiste și a regimu-u: ae -a 
Pnom Penh, pentru redobindirea suveranității talntegru: 
teritoriale a’ țării, pentru edificarea unei CanboOgH tadepen- 
dente, neutre, democratice și prospere.

Amintindu-mi cu plăcere de discuțiile pe care te am py- 
tat în vara acestui an cu Alteța Voastră, cu prilejul vuitei 
pe care ați efectuat-o în România, vă asigur. Ind o MU ce 
simpatia și sprijinul de care se bucură cauza dreacta a ::;cr.- 
lui cambodgian din partea poporului român.
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Marcbm 

Duce de Luxemburg, JEAN, următoarea tekzrama: 
Marea Ducesă și cu mine mulțumim din toată îc.trȚ.3 

lenței voastre pentru amabilul mesaj pe care ați t.r.evo.. a 
ni-1 adresa părăsind teritoriul Marelui Ducat. împre-r.ă - 
guvernul și poporul luxemburghez vom păstra o_exce.er.-a a- 
mintîre a acestei vizite, care a contribuit la stnngerea rela
țiilor dintre cele două popoare ale noastre.

Exprimăm cele mai bune urări pentru fericirea perștr.ate 
a Excelenței Voastre și a Doamnei Ceaușescu, precum s; pen
tru bunăstarea și prosperitatea României.
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Im MO

HAMMAD REZA PAHLAVI, următoarea telegramă: 
Mulțumesc foarte cordial Excelenței X sastre pertr'J in 

lele felicitări adresate cu ocazia zilei mele ce '
dori să vă transmit cele mai bur.e urări de sănătate ș 
cire personală, precum și pentru progresul s: c-ttre 
poporului prieten din România.

Șînt convins că relațiile de prietenie dintre ira-. s, nec-- 
blica Socialistă România vor continua sâ se dezvolte în >tc- 
tajul reciproc al celor două popoare ale noastre, m Meres* 
păcii și înțelegerii internaționale.
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Sa-: al.ste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea șefei* 
Guvernului Federal Militar. Comandant sef al Forțelor Ar^Me 
ale Republicii Federale Nigeria, general YAKUBU GO»OV 

următoarea telegramă : ___ _
* Mulțumesc Excelenței Voastre pentru ca.ct. t —

' mesaj de felicitări și cele mai bune urări, t-ar.smâ tn uita 
celei de-a 12-a aniversări a independentei Nigeriei, și vă mre- 
sez la rîndul meu cele mai bune urări.

Cu înaltă stimă si considerație,

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România. Ștefan Voite:, a 
primit luni dimineața, la Palatul 
M.A.N., delegațiile de parlamen
tari și conducători politici din 
Uruguay, care face o vizită în 
țara noastră.

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, luni seara a sosit în 
Capitală o delegație parlamen
tară elvețiană, condusă de Fer
ruccio Bolla, președintele Con
siliului Statelor.

Din delegație fac parte : Ma
rius Lampert, vicepreședinte al 
Consiliului Statelor, Piere Fe
lice Barchi, Ernst Gugerli, Karl 
Ketterer, Walter Roethlin și 
Paul Wegner, membri ai Con
siliului Național,' Arno Theus, 
membru al Consiliului Statelor.

Prin Decret al ie
Stat s-a înființat Mt-isarr-L In
dustriei Ccnstmcfti-îr ie Ma
șini Grele si Muțsteral In<tus- 
triei Constracțul cr de Mașm: 
Unelte si Electro teftrjriL pri= 
reorganizarea Mi-steru2t± In
dustriei Cocstrztțnjnr de Ma- 
șini-

Printr-un alt Decret al Caa- 
«iliului de Stat, t—arăsni Ioc 
Avram a tat la t*dta
de ministru al todoMrie coc- 
strucțiilcr de mașini grele. ter 
tovarășul Gbeoegbe Balfa _ la 
funcția de mi-:ctru al indizsr- - 
ei euusti or fiilor de *a*ai 
unelte și electrotehnicii.

Luni dimineața a plecat aprw 
Berlin o delegație ce acfivsti 
ai P.C.R.. condusă de to«mi|ui 
Ion Cumpănașu, prto-afjmct 
de șef de secție la C.C. ai

est an nz

LYCEUM

de vef

■? a

„DARUL" ELEVILOR 
UN LABORATOR 
AUDIO-V1ZUAL

POATE
CA VOR ÎNCONJURA 

GLOBUL..

i 
i

CRONICA

R-F. a

tal Ioc Cagtea ne tri- 
■aoograâa de mai s-as, In- 
-3 ea următoarea expli

cate : -De arest orologiu, aflat 
te fața ceasornicăriei de oe 
«traca Serbat: Vodă, mă leagă 
• serie de amintiri plăcute. Nu 
Bi voi referi la ele, însă, ob- 
servtad doar faptul că nu-mi 
ae—.-Jse ca acest banal ceas să 
fi funefionat altfel declt cu o 
pumrsialitate englezească. Nu 
Înțeleg însă de ce o serie din 
ceasurile moderne, acționate e- 
tectric și sincron (!), instalate 
recent tn diverse puncte din Ca- 
ritală (Bulevardul Dimitrov 
telț ea șoseaua Mihaî Bravu, 
Piața Chibrit, Spitalul Brînco- 
venese. Piața Vitan, spre exem- 
tx. indică deseori — cînd nu 
sfert oprite complet! — ore ab
solut eronate, derutîndu-i pur 
si simplu pe cetățeni". Intr-a
devăr și noi am constatat as
pecte asemănătoare. Poate că 
te: In drept vor aduce unele 
lămuriri.
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I 
I 
I
I
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I
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LA PiNDA

— Deci iți plăcea Cișmigi- 
■1 iatr-atit, incit ii cutreie
rai aleile și la miezul nop
ții ?

Matei Debriceanu tace, »u 
capul plecat in păminL E- 
ndent. ce-ar putea răspun
de ? Frumusețile cunoscutu
lui parc bucuresteaa il inte
resa ■ prea puțin in noaptea 
aceea. Pur și simplu, ascuns 
îndărătul unor boschete, pe 
a alee mai retrasă, pindea. 
Și. pină la urmă, a apărut 
un cetățean intirziaL M. D. 
s-a năpustit asupra sa : l-a 
lavit. i-a luat cu forța niște 
ebăecte. servieta. De altfel 
actele de acest cea constitu- 
saa ia ultima vrane singura

sar inrrrc Acuma va trebui 
să ri<a«adi ia fata legii 
cu* *e cuvine: după faptă 
« rin*tati •

stare vecină cu dementa. 
D. C pornește o „răzbuna
re" stupidă : dă foc casei și 
ucide vitele din bătătură. 
Atenție deci, alcoolul arde '.

SPECIAUTATEA CASEI :
„UZ DE FALS"

Am relatat zilele trecute 
despre un caz asemănător. 
Iată acum „isprava" lui Mi
hai Manea (24 de ani. din 
București): s-a încadrat in
tr-un post pe baza unui fals 
act de studii ; acesta a fost 
începutul. S-a prezentat in
tr-o bună zi la cooperativa 
„Tehnometalica-, cerind cu 
aplomb un post de tehnici
an.

— Pe ce bază solicitați în
cadrarea ?

— Am actele la mine, ui- 
tați-vâ numai.

Cine să-ți închipuie că 
semnătura care valida diplo
ma de studii aparținea chiar 
escrocului. A fost deci an
gajau Cum o fi făcut față, 
totuși timp de aproape un 
an de zile, sarcinilor de ser
viciu (de vreme ce nu avea 
nici o calificare) ni se pare 
destul de curios ; in sfirșit— 
Iată insă ci intr-o (altă) 
bună zi. M. M. solicită tran
sferul la Trustul de con
strucții industriale : postul 
precedent au mai era pe 
măsura Jualtei* sale califi
cări. Arteaptă cumva să 
primească transfer ? Nici 
vurbd: se prezintă la trust 
cu • altă „piesă" falsă (spe- 
ciabtatea casei), o adresă 
de transfer. Dar nici ulcio
rul si nici falsul nu merg 
de make uri ta apă (pardon, w - - •
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Cfi a L.-Î—; «unâ-esc traiectoria bilei de aluminiu, care 
aiaargA prtMre rnprrrte colorate. Observăm însă faptul, con- 

■ : i 0kMA totil M nnaiir deatol de î-.-
cerjat de elevi, care Iți petrec un timp exagerat de mare Ia 

l^aptend* JocorBor mecanice de pe strada Covaci. Vom reveni 
I arxn »subiect!

TALENT, MODESTIE
25 de ani, absolvent al 

Conservatorului „Ceorge 
Enescu“ din Iași, primul său 
îndrumător — compozitorul 
brașovean Norbert Petri. Fi
liala ieșeană a Uniunii com
pozitorilor ii apreciază una
nim compoziția „Muzica 
pentru clarinet ji cvartet de 
coarde" ; ansamblul „Muzica 
Voco“ o include în reperto
riul ei. La Timișoara, unde 
vine după absolvirea conser
vatorului, tn cadrul Filarmo
nicii de Stat „Banatul" gă
sește un colectiv care îi acor
dă întregul sprijin.

F1

Studioul de radio Timișoa
ra ti înregistrează două pre
ludii pentru pian, iar in con
certele filarmonicii este in
clus poemul pentru soprană, 
clarinet, pian și instrumente 
de percuție „Victoria". Cu 
formafia „Contemporanii", 
inițiată și condusă de el, reu
șește să se impună ca un en- 
tuziasr al genului cameral.

— De ce compui, Dumitru 
Sipcu ?

— Sini mereu plin de im
presii, de gtnduri și idei ge
nerate de viața cotidiană. La 
virsta mea este imposibil să 
nu afli ceva nou. ceva' inte
resant, dacă știi să treci prin 
simfonia realității cu ochii și 
urechea deschisă. Acum lucrez 
la un poem inspirat din ver
suri ale lui Blaga și — să ve
dem dacă voi reuși! — mă 
gîndesc la un Concert pentru 
clarinet yi orchestră.

Și totuși, în ciuda atitor 
legitime motive de mîndrie, 
utecistul Dumitru Sipcu ră- 
mine același tinăr, modest, 
preocupat de muzica sa pe 
care o caută și o găsește în 
universul cotidian.

V. FRINCU

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

MARȚI 31 OCTOMBRIE 1972
A FOST ODATĂ UN POLIȚIST t 

rulează la Excelsior (orele 8,30 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45),
Festival (orele 9; 11;15 13,30; 16; 
18,30; 21), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15). Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20,30), București 
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 21), Floreasca (orele 
15,30: 18; 20,15).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Central (orele 
9.30; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

VĂ ARĂT EU VOUĂ : rulează 
Ia Viitorul (orele 16; 18; 20).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 18,15; 
18,30: 20,45).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII 1 
rulează Ia Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

NOI TREI ȘI ClINELE : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,15—20,15 în 
continuare).

TORA ț TORA ! TORA t : rulea
ză la Doina (orele 11; 14; 17; 20), 
Drumul Sării (orele 15,30; 19),
Rahova (orele 15.30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI :

rulează la Dacia (orele 5.30; 12: 
15,45: 17,45 ; 20,15).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
la Feroviar (orele 8,45; 11; 13.15; 
15,45; 18,15; 20,45), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30).

DRUM IN PENUMBRA : rulea’â 
la Bucegi (orele 15,30; 18; 20,3C>, 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,30), Cotroceni (orele 15,3®; 
18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 13,15; 20,45).

ALEARGĂ REPEDE, ALEARGĂ 
LIBER : rulează la Buzeșd (orele 
15,30; 13; 20,15).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Giulești (erele 15,30; 18; 
20,15).

CREIERUL : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

LOGODNICA FRUMOSULUI 
DRAGON : rulează la Cringași
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Tomis 
(orele 8.45; 11; 13,30; 15,45; 13,15:
20,45), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

LIUBOV IAROVAIA : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

BAMBI : reieatâ te Ș»em »m-*e 
11; »)’.

DAURIA: rntenri ta Eteri-a
(orele LL3»; M: 3005»-

OPIUL ȘI BETA : rateuri te Mo
șilor (orele 1x3»; II®; M.

MESAGERUL : retesri te Oo»- 
mos (orele 15.3»; M; -

CINE CINTA NU ARE GtNDEHI 
RELE : rulează Ia Laremet »»rrie 
15,30; 17,30; 1SJB.

UN CANDIDAT LA PRESEUt' - 
ȚIE : rulează la Arta (orele li a : 
18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează ta 
Vitan (orele 15.30; U; 30,1».

C»eao» : PfiCU PASĂRE A— — «cb *t*a* Sta- 
ent : DESPRE UNELE LIP- 
satet wajraasCTi si de- 
■ ■ ■■■[» B DOatUOILL dra
gostei — oca JO: Teatrul 

C- î Md-F—q-»* (SâLa 1“
m» - ADK> CHARLIE — oca 1»JO: 
Sate Snateco : O LUXA LA ȚARĂ

— ce» 30: Temui de Comedie : 
rc ERESUL GENERAL — ora sa; 
T’sLS r—ia s«uruza Butendra'

Măgurea.-.-: : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ — ora 20; 
Teatrul Grrieșu : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30; 
Teatrul -C. Tlnase- (Sate Victo
re: THASKmn. MEU DRAG — 
cea BJ0; Teatrul _Ioa Vasilescu* : 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
7930; Studiul ..Casandra* al 
I A-T C. : AUTORUL MOARE AZI
— era J0; Circul BucureșU : LA 
START— VEDETELE CIRCULUI
— ora 10.3».

MARȚI, 31 OCTOMBRIE teri

Opera Română : MADAME
BUTTERFLY — ora U.30; Teatrul 
Național ,,I. L. Carag-ale” (Sala

MARȚI 31 OCTOMBRIE 1972
PROGRAMUL I

t.0» Telex. 9.05 Teleșcoală. 10,00 
Curs de limba engleză. Lecția a/ 
»-a. 10.30 Căminul. 11,10 Selec-

uanl din emisiunea ■„Promenada 
duminicală-. 11,50 Bunicuța. O 
producție a studiourilor Televi- 
-umH cehoslovace, după romanul 
s—ttorului Bezana Nemcova, 12,45 
Telejurnal. 17,30 Deschiderea' emi- 
s:unii de după-amiază. Curs de 
. mba rusă. Lecția a 25-a. 18,00
E.oarea de stîncă. Documentar 
despre Uzina de mașini Muscel șl 
orașul Cîmpulung — Muscel, reali
zat de Eugen Mândrie. 18,30 Steaua 
polară — emisiune de orientare 
școlară șl profesională. 18,55 Tra- 
zerea de amortizare ADAS. 19,00 
Caleidoscop cultural-artistic.' 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cel mici. 19.30 Telejurnal. In 
< nstea aniversării Republicii — 
Cronica marii întreceri. 20,10 Co
mentariu la 40 de stesne — jude- 
tul Cluj. 20,35 Teatrul TV. șl Tea
trul Dramatic Brașov prezintă 
..Cu tot ce am, aparțin acestui 
pămînt". Spectacol omagial închi
nat aniversării unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii. 21,40 
Lumea de mîine : Școala viito
rului. 22,10 Vedete ale muzicii u- 
șoare — Edith Pieha. 22,30 „24 de 
ore“.
PROGRAMUL II

20,10 Telecinemateca pentru co
pii „Armata codobaturilor" — o 
producție a studiourilor sovietice. 
21,30 Melodii populare cu frații 
Petreuș. 21,40 Viața economică a 
Capitalei. 22,00 Prin expoziții. Pic
tura rnonumentală văzută de un 
pictor : Sabin Bălașa. 22.15 Dic
ționar muzical distractiv.

„LIUBITEL 2" — un aparat de fotografiat de o construcție modernă, cu deosebite calități i
o mare siguranță in funcționare e sincronizator pentru lampa fulger (blitz) o vizor cu oglindă 
• posibilitatea de a obține 12 fotografii cu un rolfilm de 6/9 cm.

Prețul de vinzare — 350 lei.
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INTERLOCUTORUL
NOSTRU

JOSE FORT
responsabilul cu probleme internaționale 
al Mișcării Tineretului Comunist Francez 

(M.J.C.F.)

viitorul Europei
Â IMPLIMT
50 DE IM

GKlI
I n deziderat 

vital

evenimente prezentate 

de comentatorii noștri

• Cum apreciați rolul care 
revine tineretului în efortul pen
tru edificarea unei Europe a pă
cii, securității și colaborării ?

® Prin ce căi și modalități 
tînăra generație de pe conti
nent își poate spori contribuția 
la lupta în favoarea convocării 
cît mai apropiate a Conferinței 
general-europene ?

onsemnăm în numărul de as
tăzi al ziarului alt răspuns la 
ancheta noastră „Tineretul și 
viitorul Europei". De astăda- 
tă am avut ca interlocutor un 
reprezentant al tineretului co

munist Francez, Jose Fort:

— Popoarele, în particular tineretul, as
piră Ia noi raporturi internaționale, deba
rasate de teamă și neîncredere, de cursa 
înarmărilor sau „echilibrul terorii". Tinerii 
cunosc bine faptul că de pe continentul

nostru au pornit două războaie mondiale ce 
au provocat distrugeri umane și materiale 
fără precedent. Pe același continent s-au 
grupat astăzi forțe distructive incalculabile. 
Cine credeți că, în cazul unui nou conflict, 
va fi chemat să-și aducă cel mai important 
tribut de singe ? Desigur, tineretul. Fără a 
separa tinerii din Europa de alte forțe care 
se pronunță împotriva războaielor, pentru 
progres, apreciez că, în frontul general al 
celor care se ridică în favoarea securității 
și cooperării, tineretul poate ți trebuie să-și 
joace rolul său important, specific. în ceea 
ce-1 privește, tineretul comunist francez 
susține și participă Ia eforturile de înțele
gere mutuală, Ia acțiunile pozitive destina
te a favoriza întreaga dezvoltare a Euro
pei în direcția securității și păcii.

Noi ne pronunțăm pentru înfăptuirea u- 
nei securități reale exprimate printr-un tra
tat general european. în același timp, sin- 
tem pentru o Europă independentă, demo
cratică și pașnică, fondată pe o cooperare 
economică și politică din ce în ce mai ac- 

continentului. 
deplină a Eu- 
și dizolv arca
o cooperare 
ți egale in 
că ideea unei 
nu mai este

Securitatea și cooperarea europeană soli
cită din plin contribuția efectivă a tuturor 
națiunilor de pe continent Popoarele eu
ropene trebuie să fie informate și pase ia 
situația de a-și aduce contribuția la solu
ționarea problemelor de care depinde vii
torul lor. Organizația noastră este gata să 
contribuie, alături de toți cei care, fără a-și 
prejudicia opțiunile politice sau religioase 
proprii, manifestă aceeași dorință îndrep
tată spre stabilirea unor raportori europene, 
pașnice, constructive. prietenești Astăzi mai 
mult ca oricind. opinia publică, in cadrai 
căreia tineretul ocupă o însemnată ponde
re, poate interveni detenninind factorii po
litici să adopte măsuri conf 
lor generale.

Sînt numeroase căile prin 
își poale spori aportul la o
mai urgentă a Conferinței pentru 
te și cooperare in Europa. Aș 
primul rind largile manifestați 
ganizate ia acest sens. Apoi 
dezbaterile, mes 
bilaterală sau mi 
diferite orientări

Ci
■v

a zS

te Front: 
Camboă a

Imperativul măsurilor 
concre*e în problemele 

esențiale 
ale dezarmării

loc de atîția ani, nu au dat re
zultatele scontate, că s-a făcut 
prea puțin pe calea unor mă
suri concrete de dezarmare. El 
a subliniat că România consi
deră că în aceste condiții este 
de o necesitate vitală să se in
tensifice considerabil lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare, să se trea
că în mod efectiv la realizarea 
unor măsuri practice în aceas
tă direcție. In acest context, a 
abordat delegația română în 
cadrul dezbaterilor de la 
O.N.U. și problemele privind 
Conferința mondială de dezar
mare, țara noastră concepînd 
această conferință ca pe un 
înalt for democratic de dezba
teri și negocieri, cu participa
rea tuturor statelor, care să 
examineze temeinic și să con
tribuie efectiv la adoptarea 
unor măsuri concrete de înce
tare a cursei înarmărilor și de 
dezarmare. In același context, 
reprezentanții României au re
levat importanța pe care ar a- 
vea-o realizarea unei înțele
geri cu caracter universal — 
ca angajament comun al state
lor sau ca declarații separate 
— prin care puterile posesoare 
de arme nucleare să-și asume, 
printre altele, obligația de a nu 
recurge la a>ceste arme sau la 
amenințarea cu folosirea lor 
împotriva nimănui și în nici o 
împrejurare.

Efectuarea de pași concreți 
aceasta e cerința primordială 
a momentului de față în dome
niul realizării dezideratului vi
tal al omenirii — dezarmarea.

EM. RUCAR

așa forță destructivă a armelor 
moderne, faptul că în ciuda tu
turor declarațiilor de intenții 
ca și a unor acorduri sau mă
suri parțiale întreprinse, cursa 
armamentelor, perfecționarea 
lor, continuă intens ; pe de al
tă parte, această cursă se des
fășoară în condițiile cînd ome
nirea este tot mai stringent 
confruntată cu cerințe imperi
oase. în primul rînd cerința li
chidării subdezvoltării. Imagi
nea lumii contemporane care 
cheltuiește mijloace cu mult 
mai mari pentru a-și pune în 
primejdie propria existență de
cit pentru sănătate sau școli 
constituie, fără îndoială, un pa
radox cu nuanțe dramatice.

Nu întîmplător, esențialul 
dezbaterilor ce se desfășoară 
actualmente în Comitetul pen
tru problemele politice și de 
securitate al Adunării Genera
le a O.N.U. se concentrează a- 
supra problemelor dezarmării. 
Ideea principală care se contu
rează în aceste dezbateri este 
aceea a necesității trecerii de 
la vorbe la fapte, a necesității 
unor măsuri concrete, practice, 
eficiente prin care să se 
oprească cursa înarmărilor, să 
se inghețe bugetele militare, să 
fie stabiiit un program precis 
de reducere treptată a acestor 
bugete. In spiritul activității 
perseverente a țării noastre 
pentru promovarea unei dezar
mări reale, eficace, reprezen
tantul României a apreciat, de 
la tribuna acestui comitet, că 
față de acuitatea problemelor 
dezarmării și, în primul rînd, a 
interzicerii și lichidării arme
lor nucleare, dezbaterile și tra
tativele de dezarmare, care au

Agenția FRANCE PRESSE 
transmite din Washington date
le esențiale ale unui raport în
tocmit pentru guvernul State
lor Vuite de către Agenția 
SALA, pentru dezarmare și 
lontrelul armamentelor. In do
cument se arată că pe plan 
men'*1*1 cheltuielile au conti
nuat să crească in cursul anu
lui 1971. atingind un nivel — 
record absolut — de 316 miliar
de de dolari. Autorii raportului 
subliniază că. in aceeași peri
oadă. fondurile destinate in lu
me pentru ocrotirea sănătății 
publice nu totalizau decit 80 de 
miliarde de dolari, adică mai 
puțin de 40 la sută din cele iro
site pentru cursa înarmărilor, 
iar cele pentru invățămint la 
ceva mai mult de 50 la sută din 
cele înghițite de armamente.

Aceste noi date statistice glo
bale atrag din nou atenția a- 
supra caracterului acut al pro
blemei dezarmării. Acuitate de
terminată de un dublu motiv: 
Pe de o parte, proporțiile real
mente alarmante atinse de uri-
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oare ?_

loc 
guvern 

Dahomey,

cerilor Externe _ 
r.am a dat publicității' 
clarație de protest.

In mijlocul acestei „isto
rice" tulburări Carlo Gam

celerată între toate statele 
fără discriminare. Securitatea 
ropei presupune depășirea 
blocurilor militare existente, 
rodnică între state suverane 
drepturi. Aș dori să remarc 
Europe fără blocuri militare 
astăzi o utopie, ci o alternativă ca perspec
tive realizabile în epoca noastră.

APLAUZE PENTRU TINERII

MESAGERI AI ARTEI ROMÂNEȘTI

Turneul Ansamblului
al U. T. C. în țările nordice
in cadrul turneului întreprins în cinstea 

aniversări a Republicii, după ce a susținut spectacole in 
orașele Holsterbro, Aalborg, Aabenraa, Horsene, Ringsted 
și Copenhaga, ansamblul artistic al tineretului din Româ
nia a continuat, in perioada 23—28 octombrie 1972, turneul 
său în țările nordice, fiind oaspetele Norvegiei.

Spectacolele susținute la Bergen și Trondheim, în fața 
unui public care a umplut pină Ia refuz sălile, au constituit 
noi triumfuri ale artei folclorice românești. Entuziasmul 
publicului pentru măiestria tinerilor artiști români s-a ma
nifestat prin numeroase bis-uri și călduroase manifestații de 
prietenie. Membrii ansamblului au avut intilniri amicale cu 
reprezentanți ai unor asociații folclorice ale tinerilor norve
gieni din ambele localități. Tinerii norvegieni au arătat un 
deosebit interes pentru învățarea dansurilor populare ro
mânești.

De altfel, presa norvegiană a relatat pe larg și foarte elo
gios turneul tinerilor artiști români. Sub titluri ca ..Explozie 
de temperament și artă in spectacolul românesc", „Bravo Ro
mânia", ziarele' din Bergen și Tromdheim au subliniat 
succeșul deosebit de care s-a bucurat ansamblul tineretului 
din România. Din nou s-a confirmat măiestria deosebită a 
dansatorilor conduși de artistul emerit Theodor Vasilescu. 
tehnica și virtuozitatea orchestrei populare, care, sub bagheta 
țlnărului violonist și dirijor Toader George smulg ropote 
prelungite de aplauze.

Soliștii ansamblului. Margareta Pislaru și Benone Sinules- 
cu, sînt la fiecare spectacol favoriții publicului ce îi aplaudă 
îndelung.

Marți, ansamblul va susține un program pe rețeaua color 
a televiziunii suedeze, după care vor urma alte trei spec
tacole.

Institutului

ll ruguay - România
Din inițiativa unor per

sonalități ale vieții cultural- 
artistice uruguayene, la 
Montevideo a luat ființă 
Institutul cultural Uruguay- 
România. Institutul își pro
pune să acționeze pentru o 
mai bună cunoaștere și în
țelegere între cele două po
poare, pentru strîngerea re
lațiilor culturale între Uru
guay și România. La prima 
sa reuniune, Consiliul de 
conducere a ales ca pre
ședinte pe dr. Hector Labor- 
de, conducător al prestigioa
sei instituții de cultură „So- 
dre“, iar ca secretar pe pu
blicistul Gualberto Fernan
dez, președintele Asociației 
ziariștilor și scriitorilor pen
tru promovarea turismului.

Liderii cercurilor de afaceri 
japoneze și americane se vor 
reuni, după alegerile preziden
țiale din S.U.A., în cadrul a 
trei întîlniri separate, pentru a 
discuta problemele de interes 
reciproc — s-a anunțat la To
kio. Prima dintre aceste reu
niuni este prevăzută să aibă loc 
la Tokio, la 13—14 noiembrie ; a 
doua — la San Francisco, Ia 
4—5 decembrie, iar ultima — 
în Hawai, Ia jumătatea lunii ia
nuarie 1973.

în cursul acestor reuniuni, 
informează agenția Kyodo, care 
transmite știrea, conducătorii 
cercurilor japoneze și america
ne de afaceri doresc să cunoas
că și să facă cunoscute puncte
le lor de vedere asupra politi
cii economice a celor două gu
verne, asupra problemelor mo
netare internaționale și a re
lațiilor comerciale japono-ame- 
ricane.
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MAFIA IN SAH
în 1969, cînd Eugene Gold o fost numi* 

procuror în Brooklyn, Mafia rew-yor<ezâ 
își cîștiga un... periculos adversar. împreună 
cu colegul său din Manhattan, Frank -logon. 
Eugene Gold a pus pe roate o rețea cup- 
zînd agenți de elită și avînd obiecivu ex
clusiv de a strînge cercul în jurul Maf ei.

După trei ani de filaj ri
guros, săptămina trecută 
Gold a marcat primul său 
mare punct în acest „meci", 
nu o dată singeros : in fața 
marelui juriu sînt chemați 
667 de mafioți din crema 
„gangurilor" new-yorkeze. 
„Cosa Nostra" n-a mai trăit 
de la înființarea ei o lovitu
ră mai năpraznică...

„Sînt convins că din cei 
667 de suspecți vom reține 
cel puțin 200. Aceasta va în
semna începutul sfîrșitului 
«Cosei Nostra»... — a decla
rat Eugene Gold înaintea 
întrunirii marelui juriu. E- 
vident, Mafia va trece la 
contraofensivă. Este sufici
ent să notăm că fondurile 
organizației ating 30 miliar
de de dolari (cifra... anuală 
de afaceri) și că oamenii ei 
își întind antenele în toate 
mediile societății new-yor- 
keze, inclusiv în lumea tri
bunalelor. Ținta tuturor lo
viturilor vor fi, în aceste zi
le, cei doisprezece membri 
ai juriului. Incercînd să 
prevină eventualele „acci
dente" poliția i-a... Internat 
pe jurați într-o clădire spe
cială, cu pereții blindați, 
fiecare dintre membrii ju
riului fiind apărați de către 
patru trăgători de elită, spe
cialiști în karate și avînd, 
ceea ce este aproape la fel 
de important, biografii cit 
se poate de sigure. Dacă

măsurile de prevedere aâe 
brigăzii speciale rnadu de 
Gold vor da rezultate, iar 
jurații vor decide ia urata 
sutelor de probe adunate 
împotriva organizației, cites a 
din marile capete inroroua- 
te ale Mafiei vor cidra 
Printre prezumtivele victi
me se numără crema lumii 
suspecte a New-Yorkului : 
Gibs Tramunti. „patronul* 
din Harlem și Manhattan. 
Natale Evola și atți cițiva 
locotenenți ai „președintelui- 
di rector general*, regele Ma
fiei — Carlo Gambino — el 
însuși aflat sub sabia lui 
Damocles a acțiunii procu
rorului Gold.

Miza este, de o parte și 
de alta, fabuloasă. Ca atare. 
Mafia și-a aruncat in foc 
toate resursele. O vastă re
țea de culegere de informa
ții vizează membrii juriului. 
Amănunte, in primul rind. 
despre conținutul-, listei și. 
desigur, asupra problemelor 
de familie, financiare etc. a 
celor de care va depinde 
soarta copiilor iubiți ai Ma
fiei și, în ultimă instanță, a 
organizației. Toate căile de 
presiune, de la șantaj pină 
la lichidare, sint luate in 
considerare™ De partea cea
laltă politia veghează ca zi
dul tăcerii să nu 
puns. Se va reuși

biML ^receăr* ■nafiet. de 19 
ani umeurațat eu expulzarea 

S-l-A. dar de fiecare 
dată răauaș la țața lue 
in autocni imperiul m 
cuatiMd să cnnrrateze 
rtrli arestai adevărat 
hoi secret, la m

dată când a fost

de carieri, wstrăgindn-se 

.patronul* suferă de o ^ra
ră criză* care — apreciază 
cei tihra^i — va dura 
multă vreae. Va dura 
procurorul Gold nu Q 
tartă de astă dată. .1« 
ma zi a ieșirii șale din 
tal — a declarat Gold 
Gambino va fi adus in 
instanței*.

Pină atunci dosarele 
incriminare a Mafiei 
continua tă acumuleze 
be după probe. Numai 
bina de înregistrare a 
căzii speciale, care și-a fi
xat microfoanele in sediul™ 
decompirat a] comandamen
tului mafiot, conține 488 de 
kilometri de bandă magneti
că.

In fața acestei ofensive 
Mafia este grav periclitată. 
1 7M de onorabili cetățeni 
new-yorkezi, in fapt mem
bri de bază ai organizației. 
200 de Întreprinderi la fel 
de onorabile, dar avînd bu
get comun cu „Cosa Nos
tra", precum și salba de ba
ruri, night-cluburi. săli de 
joc și alte asemenea stabili
mente se află, deodată, 
pragul falimentului™

Rămîne de văzut cînd 
va auzi cîntecul de lebădă 
al septuagenarului Carlo 
Gambino și al supușilor săi, 
mari locotenenți sau simțțli 
bătăuși.

in cadrul reuniunii — 
agenția China Nouă, 
Nou th, președintele 
Politie al C.C. al 

primul ministru al 
Regal de Uniune

Na-jmală al Camoc-dgiei, a sub- 
■r~ut hotărârea forțelor popu
lare armate de eliberare, a în
tregului popor khmer de a con
tinua fără șovăială lupta pentru 
a-engarea din Cambodgia a 
agrestei. ?r străini, în vederea 

Sirii independenței, su- 
și integrității' terfto- 

Irtmik^rp
1 Ciu En-lai a de- 
guvernul chinez re- 
ijfcral său ferm pen- 

țta solemnă si justă a- 
r-ctată tn -Declarația guvernu- 
™ R. D. Vietnam cu privire la 
starea actuală a tratativelor le
zate de problema Vietnamului", 

a toastat apoi in cinstea 
reafir-nlnd hotă- 
lul chinez de a 
viitor ajutor și 
Lateral cauzei 
ului cambodgian. 
Norodom Sianuk 
țara sa .jiu va 
ă un compromis 
e și nu va res- 
intemațional re- 

UQor negocieri 
bccgia nu a partici- 
cheiere, Norodom 
exprimat încrederea 
capacitatea forțelor 

liberare de a 
1 actual de. la 

ru afirmarea 
a unei Cam- 

demo-

pcpcru

Atentate
la Dublin

Poliția din capitala Republicii 
Irlanda caută bombe in gări, 
hoteluri, aeroporturi, stații de 
autobuz, magazine, imobile pen
tru a le desamorsa. Operația 
este de mare amploare, nece
sară preintimpinării unor noi 
accidente soldate cu victime, 
dar de o îndoielnică eficacitate 
deoarece atentatori necunoscuți 
presară bombe în continuare. 
Noaptea de 28 octombrie va ră- 
mine înscrisă in chenar negru 
in calendar intrucît ea a cunos
cut cel mai mare val de aten
tate cu bombe din istoria ulti
milor ani. Chiar în centrul Du- 
blin-ului. trei hoteluri au fost 
parțial distruse și gara Connolly 
ar fi avut aceeași soartă dacă 
—tMiriirii mifitari u-ar fi reu
șit să 4escaneze in ultima clipă 
uscmuzisal unei alte bombe in- 
ceudiare. Hotelurile și gara au 
fast obiectivele vizate de aten
tatori. pentru că ele atrag o 
anumită afluență de oameni care 
intră ușor in panică in învăl
mășeala produsă de explozie ți. 
astlel, ecoul acțiunilor lor este 
mai mare. Lipsa de scrupule 
condamnabilă este dictată de in
terese ale unor cercuri extre
miste. Atentatele de la Dublin 
tint opera celor care vor să in-

venineze climatul din insulă, să 
blocheze drumul spre o soluție 
negociată. Identitatea atentato
rilor nu ne este cunoscută pină 
la ora la care scriem aceste rîn- 
duri. Intransigența dusă pină la 
limitele extreme ale violenței 
face ravagii atit printre protes
tanți. cît șî printre catolici în 
nordul Irlandei, și tensiunea din 
această parte a insulei se re
flectă acum și in Republica Ir
landa. Observatorii politici din 
Dublin au semnalat existența 
unor elemente extremiste chiar 
și în partidul de guvernămînt 
„Fianna Fail". „Durii" din acest 
partid exercită presiuni asupra 
premierului Jack Lynch pentru 
ca Republica Irlanda să acorde 
deschis ajutor catolicilor nord- 
irlandezi. Există aici însă un as
pect subteran al problemei ridi
cate de „duri". Aceștia au de
venit în cei trei ani de criză 
nord-irlandeză mari traficanți de 
arme destinate echipării I.R.A. 
(Armata Republicană Irlandeză, 
alcătuită din catolici nord-irlan- 
dezi. organizație militară clan
destină care dorește alipirea cu 
forța armelor a provinciei nord- 
irlandeze Ia Republica Irlanda). 
Traficul de arme peste graniță 
se efectuează, insă, cu toate res
tricțiile impuse atit de guvernul 
britanic cît și de cel de la Du
blin. Schimburile de focuri, 
chiar și cele mai recente înre
gistrate în noaptea de 25 octom
brie la graniță, indică că nici 
o. restricție nu a calmat situația 
și nici nu a blocat traficul de 
arme — constantul măr al dis
cordiei de graniță. Traficanții de 
arme au descoperit de fapt o

meserie rentabilă, nu așa cum 
s-ar crede, datorită plăților văr
sate de I.R.A. (catolicii nord-ir- 
landezi sînt poate cei mai săraci 
locuitori aj întregii insule), ci 
datorită banilor obținuți pentru 
procurarea armelor. Acestea 
sînt de proveniență americană 
așa cum reieșea din cererea mi
nistrului justiției Republicii Ir
landa, Desmond O’Malley, adre
sată companiilor de armament 
americane de a înceta furniza
rea lor. Iată deci încă un be
neficiar al traficului de arma
ment. Banii se obțin printr-un 
număr incredibil de mare de 
mijloace, cum remarca același 
ministru: din colecte publice, din 
casă în casă, la reuniuni dan
sante, prin donații, spectacole — 
acțiuni organizate atît în rîn- 
durile populației irlandeze cit 
și printre americanii de origine 
irlandeză. Fondurile se adună în 
mîinile intermediarilor, ale tra- 
ficanților de arme.

Guvernul premierului Lynch a 
susținut necesitatea ca problema 
unificării Irlandei „să fie reali
zată prin mijloace pașnice", a 
luat, în măsura posibilităților, 
măsuri împotriva traficanților 
de arme (arestări, procese, ex
pulzări din propriul partid). Tes
tele de popularitate indică că 
Lynch se bucură de sprijin pen
tru politica pe care o duce în 
problema irlandeză. Recentele 
atentate cu bombe (dincolo de 
identitatea autorilor) demons
trează că guvernul său este su
pus, însă, unor presiuni cres- 
cînde.

șl 
din 

. zi, 
agenția V.N.A., bom- 

tereie B-52 au atacat un 
s număr de localități din 
incia Quang Binh. provo- 
nurr-eroase victime în rîn- 

dul populației civile și distru- 
glnd locuințe și bunuri ale 
populației. în legătură cu a- 
ceste acțiuni. Ministerul Afa- 

al R.D. Viet- 
o

La Cotonou a avut 
ma reuniune a noului 
militar al statului 
condus de comandantul Ma
thieu Kerekou. întrunirea a 
fost consacrată examinării si
tuației existente în țară, în 
urma loviturii de stat militare 
de săptămîna trecută.

Comunicatul dat publicității 
Ia încheierea reuniunii preci
zează că noul guvern va res
pecta tratatele și acordurile 
încheiate anterior de Republica 
Dahomey. Guvernul prezidat de 
Mathieu Kerekou, se arată, de 
asemenea, în comunicat, spri
jină principiul neamestecului 
în afacerile interne ale altor 
state și respectă Carta Organi
zației Unității Africane.

APELUL COMITETULUI 
CENTRAL AL F.N.E. 
DIN VIETNAMUL 
DE SUD

Agenția de presă „Elibera
rea" a transmis textul apelului 
Comitetului Central al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud adresat în
tregii populații și luptătorilor 
sud-vietnamezi, în care Ii chea
mă să sprijine pe deplin De
clarația din 26 octombrie a gu
vernului R.D. Vietnam și De
clarația din 28 octombrie a Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud, în legătură cu soluțio
narea problemei vietnameze. In 
apel se cere guvernului State
lor Unite să-și respecte anga
jamentele și să semneze, la 31 
octombrie, acordul de încetare 
a războiului, reinstaurînd ast
fel pacea în Vietnam, contribu
ind la consolidarea păcii în 
Asia și în lume, respectînd ce
rerile legitime și aspirațiile 
poporului vietnamez.

DOINA TOPOR

S.U.A. - Cu cît data alegerilor prezidențiale se apropie, tot mai 
multe afișe electorale în favoarea republicanilor sau democra
ților își fac apariția, ca pe această clădire din Baltimore

• Avioane israeliene 
au atacat baze palesti
niene din Siria

TEL AVIV. — Avioane israe- 
liene au atacat, luni dimineața 
baze ale forțelor palestiniene de 
la Duma, Ein Suhna, Arana și 
Ein Saheb, situate la o distanță 
de 7—12 kilometri de capitala si
riană, Damasc. Un purtător de 
cuvînt al armatei israliene, citat 
de agențiile Reuter, A.P., 
U.P.I. și France Presse, a de
clarat că după efectuarea 
bombardamentului, toate avioa-, 
nele israeliene s-au reîntors la 
bazele lor.»

în cursul aceleiași zile, avia
ția israeliană a efectuat bom
bardamente și în regiunea si
riană Tel Kalah, în apropierea 
graniței dintre Siria și Liban.

★

DAMASC. — într-un comuni
cat al guvernului sirian, trans
mis de postul de radio Damasc 
se arată că avioane israeliene 
au bombardat luni dimineața 
două regiuni 'aflate în imediata

apropiere a capitalei, provocînd 
moartea și rănirea unor persoa
ne civile, printre care femei șl 
copii. Bombardierele israeliene, 
arată comunicatul, au fost res
pinse de avioane de luptă si
riene.

Drept răspuns, artileria grea 
siriană a bombardat în cursul 
zilei, poziții israeliene de pe 
înălțimile Golan — a anunțat 
postul de radio Damasc.

țlei M.E-N.,\ șint doi membri ai 
organizațiilor palestiniene de 
rezistență, au cerut eliberarea 
celor trei palestinieni deținuți 
în Republica Federală a Germa
niei, ca urmare a participării 
lor la atentatul din 5 septem
brie de la Miinchen împotriva 
echipei olimpice a Israelului.

Un purtător de cuvînt vest- 
german a anunțat că, după 
consultări cu guvernul de la

s c VI r t
• Deturnarea unui a- 
vion „Lufthansa"

In dimineața zilei de 29 oc
tombrie, un avion de tipul 
„Boeing-727“, aparținînd com
paniei vest-germane „Lufthan
sa", care zbura pe ruta Beirut— 
Frankfurt, avînd la bord 13 pa
sageri și 7 membri ai echipaju
lui, a fost deturnat, fiind silit 
să aterizeze la Zagreb. Autorii 
deturnării care, potrivit agen-

Bonn, autoritățile landului Ba
varia au dispus eliberarea ce
lor trei deținuți palestinieni, 
care au fost transportați pe ca
lea aerului la Zagreb.

Duminică seara, avionul com
paniei „Lufthansa", avîndu-i la 
bord pe prizonierii eliberați, pe 
autorii’ atentatului, 13 pasageri 
și membrii echipajului, a ateri
zat pe aeroportul din capitala 
Libiei — Tripoli.

® Partidele de opoziție 
au fost interzise în 
Zambia

La 30 octombrie, în capitala 
Zambiei a fost dat publicității 
un proiect de lege prin care se 
interzic toate partidele de opo
ziție. Proiectul de lege, care ur
mează a fi examinat de Adu
narea Națională la sfîrșitui lu
nii noiembrie, prevede existen
ța unei singure grupări politice 
— Partidul unit al independen
ței naționale, ' condus de pre
ședintele Kenneth Kaunda.

• Nou obiectiv 
industrial 
la Burgas

Combinatul pentru produse 
pctro-chimice de la Burgas ca
pătă noi dimensiuni. După cum 
anunță agenția B.T.A., aici a 
început construcția unei noi fa
brici de etilena. Capacitatea 
noii uzine va fi de 250 de mii 
de tone pe an.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — 2001" — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".


