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Tinere, cum îl 
gospodărești ?

~.s -~a -ar a.~,basad<H ul 
ecubii-; Cuba la București. 
Oaspetele a tr«'s“-s tovară

șului Nicoiae Ceaușescu un căl
duros mesaj de salut din partea 
tovarășilor Fidel Castro, Osval
do Dortîcos. Raul Castro Ruz, 
evoc&d motner.tul deosebit pe 
care l-a reprezentat vizita pri
mului secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba In România pentru 
: ooti-.ua dezvoltare a relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țâri si partide.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat tovarășului 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim
er. inistru al Guvernului Revolu
tions:-. celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
cele mai bune urări, odată cu 
convingerea că relațiile de prie
tenie si colaborare dintre țările 
si partidele noastre vor cunoaș
te. In continuare, un curs ascen
dent.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
reliefate rezultatele bune obți

nute în înfăptuirea înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîlnirii 
dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, sub- 
liniindu-se că în acest context 
se înscrie și noua convenție de 
cooperare economică încheiată 
marți între România și Cuba. A 
fost evidențiată dorința comună 
de a intensifica, pe mai departe 
raporturile bilaterale de co
laborare și cooperare pe multi
ple planuri, în interesul po
poarelor român și cubanez, al 
construcției socialismului în 
ce!e două țări.

Au fost discutate, de aseme
nea. unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, consem- 
nindu-se cu satisfacție cursul 
pozitiv, ascendent, înregsitrat în 
direcția dezvoltării Climatului 
de pace și securitate în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

GRIJA FAȚĂ DE 
UNELTE, O SURSĂ 
INESTIMABILĂ DE

PRIN MĂSURI CHIBZUITE —

ECONOMII ÎNSEMNATE
Paralel eu depă

șirea ritmică a 
sarcinilor planului 
de stat, constructo
rii care execută o 
serie de lucrări la 
Șantierul naval din 
Brăila au redus 
cheltuielile mate
riale cu 4S de lei 
la 1 Odă de lei pro
ducție. peste nive-

Intre altele. este 
de semnalat că în
treaga producție de 
prefabricate, inclu

siv a celor grele 
dia betaa. a fast 
realizată direct pe 
saauer. De aseme
nea. au fost a dop 
tate măsuri pentru 
simplificarea ope
rațiilor de manipu
lare a mâl f urilor
si pentru extin
derea acordului 
global

ECONOMII
0 INTERESANTĂ ACȚIUNE 
A MUNCITORILOR DE LA 
UZINA „HIDROMECANICA"

Colectivul de oameni ai mun
cii de la Uzina „Hidromecani
ca" din Brașov și-a luat anga
jamentul ca,’ pînă la sfîrșitul a- 
nului, întregul spor de produc
ție — zece procente peste plan 
— să fie realizat cu scule eco
nomisite. „Realizarea unui spor, 
de 10 la sută față de producția 
marfă a anului avind în vede
re durata normală de întrebuin
țare a sculelor nu înseamnă de
pășire, ci plan de producție pro- 
priu-zis, ne spune locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe uzină". Cîteva din motiva
țiile acestei afirmații, la prima 
vedere, surprinzătoare :

— prelungind durata de func
ționare a sculelor, Uzina „Hi
dromecanica" își propune, de 
fapt, să se înscrie într-un ba
rem care funcționează legic în 
țările cu un grad de industria
lizare avansat;

— rezervele interne în ce pri
vește economisirea de scule sint 
de descoperit abia după ce se
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va lucra după un barem ase
mănător.

Despre ce este vorba? Con
form normelor în vigoare, scu
lele au o anumită durată de 
funcționare după care urmează 
a fi reascuțite. Pînă la începu
tul lunii iulie, fiecare se pro
nunța după cum credea de cu
viință și după priceperea sa' în 
privința duratei de funcționare, 
„depășirile" la acest capitol cin- 
tărind greu în balanța uzinei. 
Acțiunea „întregul spor de pro
ducție al anului 1972 cu scule
le economisite", care a cuprins 
peste o mie de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai uzinei și-a 
propus tocmai reconsiderarea 
acelei optici care favoriza ri
sipe.

De la început trebuie mențio
nat că rolul cadrelor de con
cepție este mai mult decît im
portant, acest sector prezentînd 
primele soluții : acoperirea scu
lelor cu un strat protector : re
ducerea importului prin pro
iectarea și executarea de cuțite, 
pieptene, broșe. freze profilate, 
acoperirea cu un strat de ma
teria! plastic în timpul depozi
tării etc. Pentru operația de as
cuțire a fost creat un atelier 
centralizat, dotat cu două ma
șini noi cu disc de diamant, a- 
telier în care lucrează munci
tori specializați, s-au luat mă
suri pentru recor.dițior.area scu
lelor. La sfîrșitul lunii iunie 
cererea de scule noi a înregis
trat o evidentă scădere. Pe în
treaga uzină, nu după mult 
timp, la sfîrșitul lui octombrie, 
la o mie lei producție marfă se 
cheltuiesc 15,5 Iei pentru scule 
față de 16 lei cit fusese plani-

A. X1COLAE
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Cum acționează uteciștii 
in zilele intense

în ziua anchetei pe șantierul res

pectiv au lipsit de la lucru 12 con

structori. Pierderea ? 4 326 lei. De

la începutul anului, din cauza ab

sențelor s-au pierdut 1 600 000 lei

Acest tractor și alte 19 utilaje de

transport cheltuiesc zilnic peste

3 000 lei... fiindcă stau. (înmulțiți a

ceasta sumă cu zilele lucrătoare ale

Bătălia pentru economii, pentru eficiență maximă trebuie 
desfășurată însă pe multiple direcții, de la folosirea intensivă a 
utilajelor, de la utilizarea cu chibzuință și spirit de răspundere a 
materialelor, pînă la completa înlăturare a absențelor nemotivate, 
a întîrzierilor și a altor acte de indisciplină. Fotoancheta noastră 
pe această idee, în pagina a 11l-a.

ale campaniei ?
Nu exagerăm spunînd că ori

unde te-ai duce prezența oame
nilor în lanurile de porumb, în 
grădinile de legume sau în ori
ce alt loc unde există produse 
de adunat, este masivă, consti
tuită atit din membri coope
ratori cît și din ajutoarele care 
au sosit : muncitori, funcțio
nari, studenți, elevi, ostași. în
tre ei, foarte multi sînt tineri. 
Numeric deci, participarea este 
în toate părțile satisfăcătoare. 
Așa sttnd lucrurile se pune și 
problema eficienței acestei par
ticipări. cu ce rezultate practi
ce se soldează. Căutăm răspuns 
Intr-o comună a județului Va
slui. Tîrzii, unde, ni se spuse
se, participarea uteciștilor este 
lăudabilă și din acest punct de 
vedere. Un bilanț global canti
tativ nu am putut afla pentru 
că mi s-a ținut o așa evidență, 
iar tinerii au acționat printre 
ceilalți membri cooperatori. 
„Au fost prezenți. au muncit 
cu tragere de inimă, eu toată 
puterea de care sînt în stare" 
— re asigura secretarul comi
tetului comunal U.T.C., tovară
șul Constantin Gmsu, sef de 
fermă Ia cooperativa agricolă, 
deci si mai în măsură să cu
noască amănuntele.

150 de cooperatori lucrau In 
acea zi la culesul porumbului. 
Printre ei mulți tineri care ve
niseră să strîngă rodul de pe 
cele 4 hectare, cite au avut fie
care în grijă prin prevederile 
acordului global. De ce o supra
față așa de mare ? „La noi s-a

o întrebare la care primim răspuns 
DIN COMUNA TiRZII, JUDEȚUL VASLUI

aplicat acordul global separat 
la vie și la culturile prăsitoare 
— ne explică tovarășul Vladi
mir Dimitriu, inginerul șef al 
cooperativei. Am considerat că 
e util să mergem spre un fel 
de specializare a membrilor 
cooperatori pe categorii de cul
turi". Oricum, în condițiile a- 
eestei toamne, pentru Caroli
na Năstase, Liliana Turculeț

sau Eleonora Năstase, tinere 
cooperatoare care au lucrat în 
acord global, o asemenea su
prafață este mare. De aceea, în 
njutor le-au venit și cei de la 
vie, care au încheiat de mult 
culesul strugurilor. Știuleții, a-

OCTAVIAN MILEA
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| SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI |

Luăm act de noi înșine, zilnic, prin ceea ce 
facem, prin relațiile cu ceilalți din jur, prin 
faptele noastre de muncă și viață. După cum 
tot zilnic sintem puși și în situația de a ne 
confrunta cu o sumă de cerințe și exigențe 
cărora, ca să Ie facem față, trebuie să dispu
nem de o seamă de calități personale, ținind de 
educație, de instrucție, de concepția despre 
muncă, despre viață și societate, de pregătirea 
moral-politică și socială, de ordinea în gindire 
și acțiune etc. Toate aceste calități sînt statuate 
în Proiectul de norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste, ade
vărat îndreptar al construcției noastre interi
oare, adresindu-se tuturor vîrstelor. deopotrivă, 
comuniștilor ca și tinerilor comuniști.

Puse în dezbatere, aceste norme sînt, sint deja 
norme ale comportamentului nostru cotidian. Ele 
conferă vîrstei și activității noastre dimensiunea 
proprie actualității. Deținem, din prevederile lor, 
imaginea a ceea ce vom fi, imaginea virtuală a 
ceea ce noi înșine am visat a deveni, potrivit 
idealului comunist de viață, pentru care s-au 
dus și se duc încă bătălii aprinse.

De ce este secesar să reflectăm cu atiia aten
ție la propriul ideal ? Fiindcă — observăm deja 
cu toții I — patern fi. avem toate condițiile să 
fim la nivelul de înaltă ținută și cotnportare 
preconizat de normele comuniste de viață, și 
aceasta îndeosebi noi. cei tineri, care dispunem 
de nenumărate posibilități de a munci și învăța, 
de a ne alege o profesie utilă in cel mai înalt 
grad social. Facem, oare, totul pentru a trăi 
astfel?

întrebarea rămine deschisă, acută pentru fie
care. Privindu-ne fiecare dintre noi in oglinda 
atît de generos umană a normelor eticii și echi
tății socialiste, putem răspunde : gindim. mun
cim si trăim intr-adevăr ca niște tineri comu
niști ?

Ne întrebăm despre gindire in primul rlnd. 
fiindcă de aici începe totul : cine sintem. ce 
aspirații nutrim, cum concepem relațiile cu cei
lalți. ce imagine avem despre îndatoririle noastre 
în societate, cum ne pregătim, cum aplicăm ceea 
ce învățăm și cum învățăm, in virtutea cărui 
scop ?

Ne întrebăm despre muncă fiindcă ea repre

zintă de fapt terenul care ne verifică și ne con
solidează gindirea. aspirațiile, ea este fundamen
tul moralei noastre socialiste.

Ne intrebăru despre felul cum trăim, fiindcă 
și gindirea și munca se finalizează in relațiile 
dintre oameni, de la părinți Ia copii. Ia familie, 
de la colectivitatea mai restrinsă sau mai largă 
în care fiecare își desfășoară activitatea și pină 
la marea, solidara familie a națiunii noastre so
cialiste, pină la exemplul cutezător și amplu, 
pe care-1 oferă munca și viața poporului, modul 
nostru propriu de a fi.

Fiecare să ne întrebăm așadar: gindim. mun
cim și trăim ca niște tineri comuniști ? Prin 
fiecare înțelegem — noi. ei. voi. eu. tu. el. toți : 
tinăr muncitor, inginer sau tehnician, țăran coo
perator, elev, student, intelectual, activist. Dacă 
in urma unei autoanalize sincere, profunde, ajun
geți să spuneți da. atunci prin ce calități, prin 
ce fapte ale vieții dumneavoastră credeți că vă 
manifestați astfel ?

Iar dacă nu încă. în care domeniu anume sim
țiți că aripa gindirii. valoarea faptei nu se află 
la cuvenita înălțime ? Este ceva care vă stin

gherește sau vă împiedică să vă ridicați la înalta 
cotă morală și politică a tinărului cu concepții 
comuniste, cu o viață de comunist ?

Dar tovarășii si prietenii dumneavoastră, co
legii de generație, tinerii pe care-i cunoaște}??

Pentru a reni in sprijinul celor care vor 
să participe la dezbaterea noastră, procedind 

■. la o autoanaliză cu maximum de sinceritate 
I ji cu dorinfa de continuă autoperfecționare, 
' ca ji pentru ajutorarea altora de Ungă noi, 
i poate mai puțin atenți cu ei înșiși, cu vorba 

fi aspirațiile lor, publicăm in pagina a IV-a 
reluări din PROIECTUL DE NORME ALE 
VIEȚII SZ MUNCII COMUNIȘTILOR. ALE 

i ETICII SI ECHITĂȚII SOCIALISTE, ru- 
> gindu-i pe cei care se cor înscrie la cucînt să 
î ne trimită, odată eu opiniile lor, ți cite o 
J fotografie.

S-a spus despre Socrate că ar fi fost acela care a cobo- 
rît filosofia din cer pe pămînt. Greu de admis, mai contri
buind și sofiștii și Democrit. Dar principalul nu stă în afla
rea celui (sau celor) care a (sau au) făcut ca filosofia să 
coboare din cer pe pămînt. Principalul este că, la nu prea 
multă vreme de la nașterea filosofiei în Grecia, s-a impus — 
ca dimensiunea esențială și rostul filosofiei —, preocuparea, 
și teoretică și practică, pentru om. Este îndeajuns de răspîn- 
dită ideea unei filosofii grecești detașată de real, olimpiană. 
Socrate și sofiștii, Empedocle și Democrit, Platon și Aristotel, 
stoicii și epicurienii, întreaga spiritualitate grecească, pro
bează însă contrariul.

Gîndind filosofia ca suprema știință a omului și despre 
om, înțelepții Eiadei au lucrat ca ea să devină un habitus. 
Au chemat-o din contemplarea cerului să ajute la modela
rea omului.

„Capodopera grecilor, avea să spună un mare elinist - 
Werner Jăger —, a fost omul". Prin extindere, capodopera 
filosofilor, a filosofiei, este, trebuie să fie, omul. Se înțelege, 
nu numai a filosofilor și a filosofiei, dar a lor și al ei, parcă 
în primul rînd.

In fond, în dfara omului ca scop actual de autentică fiio- 
sofare nu poate să fie decît pretenție nouă.

Dacă omul, între alte îndeletniciri, filosofează înseamnă că 
a avut și are nevoie, întru împlinirea sa, de filosofie. De-ar 
fi nobilă inutilitate cum s-ar mai justifica istoria sa de atîtea 
ori seculară ?

Modalitate de însușire ideală a lumii, modalitate de ex
primare a omului, filosofia este, trebuie să fie ori riscă să-și 
trădeze condiția sa, și o pîrghie esențială a împlinirii uma
ne, a luptei omului pentru îmbogățirea sa umană, 
așadar, mai presus decît oricare altă întrebuințare, 
ție formativă. în aceasta și stă umanismul filosofic.

A luat parte la toate marile bătălii ale omului și 
tribuit la toate iz’bînzile noastre.

Lupta demosumului împotriva aristocraților în cetatea ate
niană a fost și o luptă filosofică.

Renașterea a fost și o renaștere filosofică a omului. Ilumi
nismul francez a prefațat pe 1789.

Iar așa cum „filosofia își găsește armele ei materiale în 
proletariat, tot astfel își găsește și proletariatul armele lui 
spirituale în filosofie" (Marx).

E-> are, 
o func-

a con-

(Continuare în pag. a ll-a)
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RECOMANDABILE

l
Importanța 

structivă deosebită 
mîntului politic U.T.C. bine 
organizat nu e un adevăr încă 
nedemonstrat pentru nici o or
ganizație sau organ U.T.C. 
par faptul că rezultatele ob
ținute pe acest tărîm nu sînt 
întotdeauna cele așteptate de
rivă nu atît 'din necunoaște
rea importanței realizării ’lui 
optime cît din carențele de 
ordin organizatoric. Neglijen
țele sau nepriceperea ma
nifestate în primul rînd de 
factorii responsabili ai unor 
organizații U.T.C. sau chiar in
teresul insuficient acordat unor 
componente ale procesului de 
învățămint politic ideologic 
U.T.C. se manifestă fie in ale
gerea unuia sau unora din 
cercurile de studii, fie în prac
tica recrutării propagandiștilor 
sau în felul în care se reali
zează efectiv controlul asupra 
desfășurării învățămintului po
litic.

Discuția avută cu secretarul < 
comitetului organizației U.T.C.

■ de la Fabrica de ciorapi-Timi- 
șoara ca și schimbul de pă
reri purtat cu propagandiști de 
Ia această unitate au reliefat 
modul de organizare a învăță
mintului politic-ideologic U.T.C., 
precum și gradul în care propa
gandiștii reușesc să înțeleagă 
importanța misiunii lor.

— Cei 550 de uteciști din or
ganizația noastră — ne declară 
tovarășa Atena Rotaru, secre
tar al comitetului organizației 
U.T.C. pe întreprindere — con
tinuă în acest an cursurile la 
ciclul : „Tradiții revoluționare 
ale clasei muncitoare și ale Par- . 
tidului Comunist 
...Așadar, toți cei 550 de ute-. 
ciști, între care este 
că există diferențe de pregă
tire, aptitudini și preferințe, 
au urmat în anul trecut și 
vor continua In acest an cursu
rile unui singur și același ci
clu de învățămint. Motivele 
unei astfel de proceduri sînt 
de. găsit nu în necunoașterea 
semnificațiilor ei nefavorabile 
pentru o acțiune de propa
gandă, în sensurile ei cele mai 
proprii — căci instrucțiunile 
date de C.C. al U.T.C. privind 
adecva tea ciclurilor la categori
ile diverse de tineri sînt foarte 
clare — ci in comoditatea comi
tetului acestei organizații. în 
împăcarea cu această situație, 
fapt cu care se face solidar și 
Comitetul municipal Timișoara 
al. U.T.C. (mai ales că lucrurile 
stau astfel și in alte unități — 
de pildă la Uzinele „Azurul").

Aflăm, in continuare, tot de 
la secretara Comitetului U.T.C. 
că în acest an de invățămint 
cele 12 cercuri inițiate vor fi 
conduse de un număr de 5 pro
pagandiști. Cerind acestor 
cercuri să fie organizate cit 
mai funcțional nu poți să nu 
găsești prea încărcate atribuți
ile acestor propagandiști (con
duc cite 2—3 cercuri fiecare) cu 
atit mai mult este de neînțe
les că pentru comitetul acestei 
organizații propagandiștii de 
aici fac parte din personalul 
tehnic-administrativ al cărui 
program de lucru este decalat 
cu un interval de o oră față de 
cel al muncitorilor - 
marii majorități a 
lor. Prelegerea și-o 
deci în timpul orelor de pro
gram. Să nu înțeleagă oare co
mitetul oragnizației U.T.C. cît șî 
Comitetul municipal Timișoara 
al U.T.C. că prin aceasta faptul 
devine și mai grav, atit prin 
implicațiile lui 
tive cît și prin 
factor important pentru reali
zarea unei depline colaborări in
tre cursanți și propagandist ?

Am sugerat interlocutoarei 
noastre că ar fi putut lărgi nu
meric corpul de propagandiști 
apelînd la ajutorul Comitetului 
municipal U.T.C. Prin solicita
rea unor propagandiști cu o 
formație mai direct axată pe 
științele sociale (activiști U.T.C., 
cadre didactice, studenți) s-ar 
fi contribuit pozitiv și la o mai 
bună' pregătire a propagan
diștilor proprii. Ni s-a răspuns 
că „la așa ceva nu s-au gindit".

Dat fiind că pină în momen
tul discuției noastre invățămin- 
tul. U.T»C. nu se deschisese încă, 
ne-am rezumat să ne formăm o 
părere despre criteriile recru
tării propagandiștilor numai din

educativă și in- 
a învăță- 

U.T.C. ' ’

Român".

evident

deci al 
cursanți- 
vor ține

direct produc- 
lezarea unui

Mai există, însă, discor
danțe între cerințe și 
realități • O primă 
constatare. La Timișoa
ra, se reclamă efor
turi organizatorice care 
să ridice nivelul cursu
rilor și al pregătirii pro

pagandiștilor

opiniile comitetului U.T.C. de 
aici și a doi dintre propagan
diști.

Tovarășa Eugenia Rob, de 
profesie calculatoare, a primit 

( pentru prima dată sarcina dg a 
conduce dezbaterile intr-un cerc 
de învățămint politic-ideologic 
U.T.C. „Intenția mea — ne-a 
spus — este să realizez în 
cercurile pe care le conduc un 
climat care să determine la fie
care cursant dorința și compe
tența de a participa la discuție ; 
înțeleg că de aici se ridică sar
cini atit pentru alegerea unei 
tematici interesante, pentru o 
manieră atractivă a prezentării 
ei. pentru convingerea și forma
rea de deprinderi la fiecare tî- 
năr de a parcurge o bibliografie, 
de-a o putea folosi în discuție”.

Tovarășul Matei Newman a 
condus și în cursul anului trecut 
un cerc de
U.T.C. la aceeași întreprindere. 
De aceea 
vorbească 
care și-a realizat pregătirea per
sonală in vederea expunerii lec
ției ca și despre ceea ce inten
ționează pentru acest an. „Anul

învățămint politic

l-am solicitat să ne 
despre maniera in

Avem în față o scrisoare în 
care Ștefan Rață din Brașov ne 
relatează un fapt, la prima 
vedere incredibil. „In 1971 —
scrie el — am promovat cursu
rile serale ale Facultății tehno
logia construcțiilor de mașini 
din cadrul Universității din lo
calitate. Pe atunci lucram ca 
lăcătuș la secția utilaj construc
ții căi ferate. Devenit inginer, 
am solicitat conducerii între
prinderii un post corespunzător 
pregătirii mele. Eram dornic 
să-mi valorific cunoștințele a- 
cumulate în cei șase ani de 
studii, să răspund prin munca 
mea, prin faptgle mele condi
țiilor ce mi-au fost create pen
tru împlinirea mea profesiona
lă. Toate stăruințele mele au 
rămas fără rezultat, așa că azi 
am rămas tot în vechea mese
rie de lăcătuș..." Am reprodus 
un singur pasaj din apelul pe 
care. inginerul Ștefan Rață l-a 
adresat redacției, solicitînd spri
jin în rezolvarea situației sale. 
Deci, un lăcătuș cu diplomă de 
inginer. Nimic mai bizar.

L-am găsit la vechiul lui loc 
de muncă, în aceeași meserie 

care o practică de 16 ani. 
n fața noastră se afla un tînăr 

oarecare, care n-ar fi dat prin 
nimic de bănuit că a trecut 
prin situații atît de dificile. 
Deși chiar drumul parcurs pînâ 
aici nu a fost deloc ușor. Ziua- 
muncitor, seara — elev șî mâi 
apoi student. Necopleșit de gri
jile unei familii numeroase (trei 
copii), Ștefan a găsit puterea să 
se pregătească și să absolve fa
cultatea cu media 8. Avea un 
ideal pentru împlinirea căruia 
nici un efort nu i se părea 
prea mare. „Am vrut să lucrez 
în continuare aici, pentru că 
eram integrat în colectiv, cu
noșteam oamenii. Mi s-a pro
mis un post pe șantier. L-am 
acceptat cu rugămintea să mi 
se îngăduie sâ merg la Galați 
unde urma să-1 las pe cel mai 
mic copil. Cînd am revenit pos
tul nu mai era. Am început din 
nou să bat la uși cu diploma

trecut — -subliniază tovarășul 
Newman — “ îtii-am exercitat 
misiunea de propagandist în 
primul rînd prin ținerea prele
gerii și prin conducerea 
cuțiilor axate pe tematica 
Am folosit în întocmirea 
diverse modalități : fie că am 
luat ca bâză ■ numai broșurile- 
cursuri, fie că m-am folosit de 
ideile culese din mai multe ma- 

că atunci 
era foarte 

rezervat 
am între

ideile culese din mai 
teriale tipărite, fie 
cînd tematica îmi 
cunoscută, și timpul 
pregătirii mai mare, 
prins o tratare mai originală a 
temei, mai adecvată specificu
lui cursanților. Receptivitatea 
cu mult mai mare atit la audi
erea expunerii cît și mai apoi 
la discuții m-a convins de su
perioritatea acestei ultime 
modalități. Sint încredințat că 
pentru o bună aprofundare a 
cunoștințelor, pentru modelarea 
convingerilor personale sau co
lective ale cursanților, dezbate
rea, are ‘o valoare deosebită. O 
voi folosi cu prioritate ca mani
eră de lucru în decursul acestui 
an de învățămint".

Intențiile celor doi propagan
diști sînt evident frumoase. Dar 
regretăm că nu i-am auzit vor
bind despre posibilitatea de a 
face lecția mai receptivă, de a 
folosi mijloacele audio-vizua- 
le, vizitele la muzee sau 
case memoriale (tematica ciclu
lui reclamînd-o din plin), despre 
intenția de a participa cu regu
laritate și in stil activ la orele 
de’ instruire organizate de Co
mitetul județean U.T.C. (ambii 
propagandiști lipsiseră de la a- 
ceste lecții de instruire tema
tică și metodică ținute în luna 
septembrie). Sînt aici cîteva 
lipsuri față de care secretarul 
U.T.C. a! comitetului de organi
zație manifestă,aceeași îngădu
ință pe care ne este greu s-o 
înțelegem.

DORINA TURCU

de inginer în buzunar. Zadar
nic. Atunci am încercat la alte 
întreprinderi. Promisiuni. Cînd 
reveneam mi se spunea „..avem 
numai posturi de ingineri prin
cipali". Acum fac lăcătușerie și 
„sudură..."

Cunoseînd aceste cîteva date 
ne-am întrebat : să nu aibă 
secția. întreprinderea nevoie de 
ingineri? Răspunsul ni 
chiar șeful secției, ing. 
Djnescii : „Pentru cel 
200—300 utilaje de pe 
nu există nici un ingit 
să le îndrume. Lucrul ; 
fac eu. adjunctul meu, 
plasări, telefoane. Este _____
greu, procesul de producție se 
desfășoară anevoios..." Am în
cercat să vedem ce a făcut șe
ful de secție pentru ca proas
pătul inginer să-și intre în a-

prin de- 
foarte

le circa
sanitier

iner t:are
acesta îl

tribuțiuni. Și am aflat că, la 
absolvire, l-a felicitat „colegi
al", că anul trecut a propus 
conducerii întreprinderii să-i 
asigure un post de inginer și... 
cam atît.

— Acum nu mai știu care este 
situația lui, ne spune șeful sec
ției, omul investit cu mari răs
punderi între altele și pentru 
îndrumarea și promovarea tine
relor cadre. Rețin că a fost la 
tovarășul director... Da, este 
disciplinat, este un om munci
tor, dar încadrarea personalului 
T. A. nu depinde de mine, ci de 
director..." Iâtă o disculpare 
care atestă o optică cu totul ne
firească. In loc să ia atitudine 
hotărîtă. să ajute un tînăr în 
primii săi ani de formare ingi
nerească, șeful secției, el însuși 
muncitor, azi inginer, ne pre
zintă argumente ale indiferenței 
sale.

Ni s-a mai vorbit și despre 
un fel de „soluție" de tranziție. 
Lui Ștefan Rață i s-a propus să 
fie șef de atelier. Bineînțeles

i

mi(Urmare din pag. I)

i

INGINER

efi

ii 
si

am 
este

are 
cei-
noi

realize

văzut multe

ADEVĂRATA

FILOSOFIE...

-accente^
OAMENI DRAGI

Zi de toamnă însoriți în par
cul central din Arad.

Foto: EMANUEL TAN JALA

Cursuri de
Cu identificarea destinului ei cu cel al proletariatului sin

gura clasă în stare să dea ființă umanismului integrol filoso
fic in conceptul ei cel mai adecvat se valorifică din plin ca 
.îndeletnicite a omului pentru om. Iși intensifică puterea for

mativă și devine cu adevărat un sistem de idei-forță, fiind 
esențial revoluționară, adică, absolut angajată in mersul 
înainte al umanității. Devine o însușire a omului conștient 
de rolul și locul său in istoria sa. Devine un habitus. Filoso- 
fia începe să fie trăită, înfăptuită. Ea trece din starea de fi- 
losofare in mod de a fi : adică de a gîndi și de a acționa, 
De aceea, îndemnul la filosofie nu are, nu poate să aibă, 
nimic livresc, profesoral.

El vine ca un imperativ al lumii noastre socialiste, ca o ne
voie a ființei noastre.

Filosofăm pentru că șintem creatori avertizați ai istoriei, 
filosofăm pentru că sîntem revoluționari, filosofăm pentru că 
înfăptuim umanismul integral.

Pentru toate acestea, adevărata filosofie constă in a face 
oameni.

onorific pentru că aceasta nu 
l-ar fi scutii de sarcinile sale 
de lăcătuș. Este lesne de înțeles 
ee sa-r fi întîmplat în cazul cînd 
ar fi acceptat o astfel de pro
punere. Conducerea secției ar fi 
spus ,,1-am promovat*, iar Ște
fan s-ar fi dovedit probabil in
capabil. nereușind să se ocune 
rîe ansamblul problemei 

același tin 
țarcinile de 
rătr.tnâ mai.

lăcătuș și să bată la uși ___ .....
In final, ingl Dinescu a conchis: 
„problema depinde 'de tovarășul 
director !“

Iată-ne, deci, la ing. Ion Nă- 
vrăpescu, directorul întreprin
derii. Ne-am fi așteptat să gă
sim măcar la dînsiil înțelegerea 
și solicitudinea de care are ne
voie un tînăr pentru a Se afir-

se < 
elor 
mp să-și 
e plan. A 
1. departe 

închise.

ma, pentru a-și valorifica pre
gătirea de specialitate. Nimic 
din toate acestea.

— Ștefan Rață — spune direc
torul — a venit la mine de 2—3 
ori, și-a exprimat dorința'să ră- 
mînă ca inginer. în cadrul sec
ției. Am obținut un post, de la 
Trust, dar n-a fost de acord să 
meargă in exterior,.(lucru con
testat de tînărul inginer; el a 
cerut doar permisiunea să întîr- 
ziemîteva Zîfe). A măi venit 
prin noiembrie. I-am recoman- 
dat:.să-și găsească loc de muncă 
în altă întreprindere. Nu e bine 
să rămînă- la vechiul loc de 
muncă, în postura în care este.

Iată un punct de vedete care 
coincide cu cel al șefului de sec- 

~ție. ;Să nu se cunoască oare că 
este; în interesul producției ca 
un om care și-a desăvîrșit stu- 

. diil^ să lucreze în același co
lectiv ? Dacă ar fi- să acceptăm 

-punctul de vedere al tovarășu- 
■iui director ar însemna, ca ingi
nerii. maiștrii, toți cei care pro
vin ‘ din muncitorii. unei între-

prinderi să-și caute de lucru, 
după specializare, în alte uzine. 
Nici aici n-am fost scutite de 
„argumente". Ni s-a vorbit de 
reducerea personalului T. A. Se 
știe însă că măsurile stabilite 
in acest sens se referă la perso
nalul neproductiv, la acei care 
invîrt hîrtiile. ocupînd nejusli- 
ficat locuri în schemă. Nici un 
cuvînt insă de datoria ingineru
lui de a iu specialitate, de 
bbligația de a i se asigură coft- 
dițiile necesare. Sigur, orice în
ceput de drum este mai greu, 
dar cînd simți lingă tine umă
rul conducătorului instituției ca
peți curaj, învingi mai ușor gre
utățile. Ștefan Rață nu l-a sim
țit. Și în vreme ce de luni de 
zile colindă întreprinderile cu 
diploma în buzunar se gîndește 
la unele îmbunătățiri ce ar tre
bui aduse procesului de pro
ducție din secție. Nimeni nu știe 
aceasta. Nouă ne-a demonstrat 
cum ar vedea el sistemul de 
tractare a mașinilor în hala de 
reparații, sistemul de transfer 
a unor piese de la exterior la 
interior... Singura soluție în ca
zul inginerului Ștefan Rață a 
fost exprimată astfel de tova
rășul director : „Să-și găsească 
de lucru în altă uzină !“

Am putea să punem aici 
punct constatărilor noastre. Nu 
o facem însă din următorul mo
tiv. Cazul tînărului inginer nu 
este singular, tn aceeași secție 
am întîlnit doi1 maiștri- întorși 
de un an de la școlarizare (un
de fuseseră trimiși chiar de în
treprindere) și care lucrează 
tot ca muncitori. Adică nu, sînt 
șefi de formații. Cîți oameni au 
In formații ? 1 Nici unul. Ei sînt 
șefi și colectiv ! Așadar, un in
giner, doi maiștri pe post de 
muncitori, siliți de . fapt să se 
descalifice. O situație cu totul 
ieșită din comun în rezolvarea 
căreia este necesară intervențiș 
operativă a forurilor de resort..^

LIDIA POPESCU 
ADINA VELEA

perfecționare
Ministerul Educației și In- 

vățămîntului a organizat, în- 
cepind din acest an, cursuri 
cu un pronunțat caracter 
aplicativ pentru perfecțio
narea cadrelor didactice din 
școlile profesionale și tehni
ce,- din liceele de specialitate. 
La aceste cursuri sînt pre- 
zenți aproximativ 3 700 de 
profesori, precum și maiștri- 
instructori. Ele sint inițiate, 
cu prioritate, pentru profe
sorii care predau obiecte de 
cultură tehnică introduse 
recent în planurile de învă
țămint, cum ar fi mașini 
electronice de calcul ; pre
lucrarea automată a datelor ; 
studiul muncii ; controlul 
calității produselor. Sînt pre
văzute, de asemenea, consfă
tuiri și schimburi de expe
riență cu cadre de conduce
re din centrale și întreprin
deri industriale.

în cursul anului viitor, 
pentru personalul didactic 
din școlile profesionale și 
tehnice, din liceele de spe
cialitate se preconizează or
ganizarea unor cicluri de 
conferințe în cadrul cărora 
să fie popularizate metodele 
modeme de invățămint, stu
diul muncii, probleme 
ergonomie școlară și 
educație a tineretului școlar.

Maestrul fi învățăceii (In 
secția mașini de tricotat rec- 
tiliniu a atelierului școlar al 
Grupului școlar M.I.U. ■ 

Sibiu.
Foto: PAVEL TANJALA

Mă uimește, din 
cînd în cînd, atitu
dinea dezabuzată a 
cine știe cărui cri
tic de circumstanță, 
supărat, din cine 
știe ce motive, pe 
întreaga lume, cri
tic pe care-l aud 
afirmînd cu o sigu
ranță suspectă că 
„s-au dus oamenii 
buni“, că n-ar mai 
fi oameni capabili 
să-și pună tot sufle
tul. toată inima în 
treburile obștești, în 
munca pe care sînt 
angajați să o pres
teze. Pesimistul cu 
pricina vede la mai 
tot pasul. chiar și în 
fapta — bună prin- 
tr-o evidență indu
bitabilă — un „in
teres", un „ce" per
sonal la mijloc. Nu 
se poate, domnule, 
zice acritura de 
muzeu ; ce, crezi că 
se zbate el, cutare, 
degeaba... ?

Sigur că nimeni 
nu se zbate fără să 
aibă un țel, inclusiv 
acela de a-și cîștiga 
mijloacele materiale 
de existență, sau de 
a fi apreciat de că
tre societate. Este 
absolut omenesc. 
Sigur că mai există 
și speculanți, la 
propriu sau la fi
gurat. Dar tot așa 
de convins sînt că 
există milioane și 
milioane de oameni 
ale căror inimi sînt 
legate fundamental 
de ceilalți oameni 
prin munca lor, prin 
acele zbateri ale 
lor, diurne, fără de 
care — pun mina 
pe inimă ! — n-ar 
putea trăi. Am asis
tat, cu ani în urmă, 
la festivități de 
sărbătorire a celor 
ieșiți la pensie ini
țiate de U.T.C. (una 
la Atelierele C.F.R.- 
Timișoara), festivi
tăți la care „liber
tatea" cîștigată de 
sărbătoriți devenea 
marele lor semn de 
întrebare: cum o 
să trăim fără să mai 
venim la uzină ? 
Am primit, de ase
menea, o scrisoare 
emoționantă de la 
o tînără, fostă acti
vistă culturală, una 
dintre cele mai ac
tive în viața locali
tății ei, dar care, in-

tr-ufi accident stu
pid și-a pierdut am
bele picioare. „Mi 
s-a dat o pensie, 
scria ea, oamenii se 
poartă foarte atent 
cu mine. Dar ceea 
ce mă neliniștește 
este faptul că ar tre
bui să trăiesc o via
ță de aici ' înainte 
fără să fac nimic. 
Să stau... Ar fi în
grozitor I" In con
secință, tinăra, in
ternată la un spital 
de specialitate din 
București, cerea să 
i se facă rost de 
o mașină de scris, 
să se recalifice. Să 
muncească (nu pen
tru ea, fiindcă 
totul, pentru 
lalți, pentru 
toți).

Dar cazurile,
putea spune, 
de excepție, 
se va zice așa 
voi protesta

s-ar 
sînt
Dacă 
însă, 
imediat. Și voi da 
exemple. Sute, căci 
am o tolbă plină. 
Iată, de pildă, șan
tierele, iar dintre ele 
oamenii I.C.H.-uri- 
lor, cei de la cons
trucții hidrotehnice. 
Rareori am văzut 
pasionați pină la 
dăruirea totală, așa 
cum sînt majorita
tea specialiștilor de 
pe acest important 
front al muncii! 
Dar iată și alte 
exemple, din locuri 
mai puțin spectacu
loase — școli, de 
pildă. Mi se vorbi
se întîmplător des
pre o învățătoare 
tînără, caracterizată 
ca fiind „numai i- 
nimă și inițiativă" 
în activitatea sa, 
Maria Dean, de la 
Școala generală 178, 
din cartierul Pajura, 
București. Preten
țioasă, neobosită, 
vrea să facă din co
pii niște spirite lu
minate. dăltuiește-n 
deprinderile lor or
dinea, inițiativa ; 
într-un cuvînt: le 
deschide mințile și 
sufletele. O altă în- 
timplare a făcut m 
o cunosc intr-o ac
țiune în propria-i 
școală. Este intr-a
devăr așa cum îmi 
fusese descrisă. Dar 
nu numai atît : 
observat că nu 
singura. O colegă 
de-a (Unsei, ceva

mai în vîrstă, pre
zenta o clasă nu mai 
puțin strălucit con
dusă, rod al mun
cii personale. Sau, 
iată-l, de pildă, pe 
profesorul Mihai Ti- 
mofte, directorul 
Școlii generale nr. 
197, din sectorul 7. 
Am 
școli în țară, dar 
sînt gata să fac 
prinsoare fie și cu 
un inspector din 
Minister (care tre
buie să cunoască 
mult mai multe si
tuații bune), că sint 
puține școlile de a- 
cest grad care să 
concureze în per
fecta organizare cu 
școala condusă de 
acest dascăl. Cînd 
a luat-o în primire, 
după cite aflu, era 
șantier. Azi arată ca 
un frumos tablou, 
dar de un fel deo
sebit : întreaga de
corație a școlii este 
realizată de elevi, 
care au fost puși 
să-și încerce talen
tele în cele mai di
verse domenii, de 
la gravura pe metal 
pină la combinații
le chimice și prelu
cratul fierului sau 
lemnului. Sigur că 
buna reușită depin
de de întregul co
lectiv didactic, un 
colectiv foarte bun, 
dar dumnealui, di
rectorul, e-n școală 
înaintea tuturor, și 
l-am văzut odată 
făcînd un gest de 
neuitat: încerca cu 
vîrful degetului... 
lustrul scărilor. Era 
înainte de deschi
derea orelor și voia, 
probabil, să va
dă dacă nu cum
va a mai rămas un 
fir de praf. Nu te 
mai poți mira că to
tul merge strună. 
Inclusiv faptul că in 
procesul didactic 
pătrund ideile cele 
mai noi, preocupa
rea ' sa actuală nu
mărul unu fiind a- 
telierele-școală.

...Unde-i dezahu- 
satul aceia, care 
să-mi spună că au 
„dispărut" oamenii 
buni, total devotați? 
Să vină să-i dau un 
pachet de adrese 
pentru însănătoșirea 
sa morală!

EUGEN 
FLORESCU

SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"« SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" «SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"

ÎNTREB ARE:

C
înd începem să jucăm tenis-? Cuce începem ? Iată 
doar două din numeroasele întrebări pe care le pun cu 
mare interes cei care urmăresc cursul nostru practic 
de tenis și care scriu, cu consecvență, ziarului. De fapt cînd 

a debutat, la ce vîrstă, maestrul Ion Tiriac 7 Dar alți mari 
maeștri precum Laver, Smith, • Uie Năstase ? Cînd. la ce 
vîrstă, credeți că trebuie să înceapă adevărata instruire ? Un 
tînăr, la o vîrstă timpurie, care se gîndește să învețe și să 
practice tenisul, cu ce să înceapă 7 Să intre die la. îpjcepiit, în 
teren, la „minge și rachetă" 7 Care-s loviturile,. procedeele; 
tehnice indicate pentru începători 7 j? ~ T* ~

Cînd (și cu ce) să începem...
Cînd începem să învățăm tenis ? .
Dacă apelăm la datele istoriei jocului nostru, nu ajungem la nici 

un rezultat, ba, mai mult, încurcăm lucrurile.
Dacă vă prezint ■'exemplul meu, treaba nu se schimbă. După 

cum ați auzit, poate, eu am pus mina pe rachetă, pentru prima 
oară, la 16 ani fără patru zile. Dar asta se vede dă n-a fost un 
obstacol pentru ca la 19 ani să joc în Cupa Davis.

Ilie Năstase a început pe la 12 ani, și cu toate acestea a fost 
într-un oarecare anonimat pînă la vîrstă de 18 ani. Bunul nostru 
prieten Pietrangeli, deși a început de foarte tînăr, a fost selec
ționat pentru prima oară în echipa de Cupa Davis a Italiei la 21 
de ani, pentru ca în cele din urmă să ajungă recordmanul com
petiției, cu 148 de selecții. Englezul Fred Perry, marele tutore 
șpirițual al lui Ilie, a început tenisul foarte fțrziu,'ceeâ ce nu l-a 
împiedicat să cîștige turneul de ,la W^MjleddU. '.Jucătdătea ame
ricană Doris Hart a suferit de paralizie, la 10 ani, a început, să 
joace la 15 (mai mult pentru a-și. reeduca mișcările și reflexele), 
dar, pînă la urmă, a juns să primească Cupa cea mare pe gazo
nul Wimbledon. Exemplele pot fi continuate, dar, după cum am 
mai spus, ele nu duc la o concluzie obligatorie.

M-au întrebat deseori mamele : „Cînd să-mi duc copilașul la 
tenis?" Am răspuns întotdeauna eă e'bîne să-l clucă. atunci cînd

copilul dorește să ia racheta în mină, dar, pînă la urmă, am co
rectat acest sfat.

Tat medltînd la perioada de început a tenisului, am ajuns la 
concluzia că e contraindicată vîrstă sub 10 ani. Deși s-ar părea 
că la oyîrsță mai fragedă copilul își însușește mai rapid proce
deele tehnice, există în acest caz o paranteză pe care trebuie s-o 
dezvolt. Pe la 7—8 ani, copilul e încă mic și firav. Dacă joacă 
ou o rachetă obișnuită, greșelile de tehnică sint inevitabile, dato
rită faptului că mina, supusă la un efort suplimentar, nu poate 
repeta mișcarea corectă a antrenorului sau profesorului. Pe de 
altă parte, dacă se apelează la o rachetă mai mică, de copil, pro
gresele de început nu vor rodi mai tîrziu. deoarece această rachetă 
mai ușoară creeăză.. niște deprinderi speciale, foarte greu de co
rectat ulterior prin trecerea la racheta de greutate normală. 
La 10—11 ani, copilul poate folosi o rachetă foarte apropiată de 
cea a lui Stan Smith sau Santana, astfel îneît adevărata instruire 
trebuie să înceapă la această vîrstă.

Mă veți întreba : ce se întimplă dacă tenisul începe mai tîr
ziu ? Și am să vă răspund, fără să fac din asta o regulă : mai tîr
ziu nu e prea recomandabil. In acest scop, e suficient să dau 
exemplul meu. Eu nu mi-am format o lovitură de dreapta co
rectă din punct de vedere tehnic pentru că aveam vîrstă la care 
competiția m-a obligat să sar paginile manualului de tenis, pent'u 
a răspunde oricum spre terenul advers.

După cum vedeți, fără a fixa o regulă definitivă, e bine să 
începem la 10—11 ani.

Dar, pentru că am ajuns aici, mă simt îndemnat să răspund și 
la întrebarea derivată din această primă întrebare legată de 
vîrstă.

Mulți copii' m-au întrebat foarte simplu: „Cu ce lovitură să 
începem învățarea tenisului ?“

Și în acest, cai, răspunsul meu depășește oarecum regula sta
tornicită .de-a. lungul timpului. Se spune în general că prima lovi
tură în tenis este cea de pe partea dreaptă, adică forhand-u), 
cînd copilul așteaptă ca mingea să cadă, pentru a o lovi printr-o 
mișcare apropiată-de cea naturală. După lovitura de pe partea 
dreaptă (mă gîndesc, bineînțeles, la jucătorii care țin racheta în 
mina dreaptă), succesiunea ar continua cu reverul ș.a.m.d.

Pentru mine, tenisul ar trebui început cu voleul de dreapta. 
Dacă vă surprinde ac^oștă proppnere, v-a.ș spune că, prin interme

diul voleului, copilul evită greșelile de apreciere la săritura mingii 
din pămînt, care îl fac să rateze deseori „intercepția" și îi pro
voacă un soi de scepticism în privința talentului său. Executînd 
voleul, copilul nu mai are nevoie să aprecieze distanța. In schimb, 
bucuria lui de a prinde o minge din aer, procedeu pe care îl 
consideră mai pretențios și mai... bărbătesc, îl stimulează în în
vățarea celorlalte procedee. După executarea voleului, ar urma, 
bineînțeles, lovitura de pe partea dreaptă, care devine și mai mult 
o lovitură naturală. Urmează lovitura de pe partea stingă, back- 
hand-uZ sau reverul, procedeul cel mai greu, peptru că totul se 
face pe dos, iar elanul e condiționat de răsucirea corpului, ceea 
ce presupune destule puncte de reper suplimentare.

Dacă propun startul instruirii prin intermediul voleului o fac 
nu numai pentru motivele mai sus expuse. Adevărul e că expe
riența internațională pe care am dobîndit-o mă îndreptățește să 
susțin că tradiționalul start cu lovitura de dreapta și apoi cu cea 
de stingă este un fel de handicap al jucătorilor noștri. In străină
tate, și mai ales în zona anglo-saxonă a tenisului, se pune mult 
mai mult accent pe procedeele de atac, care sînt : serviciul, vo
leul. și lovitura de sus smashul. (Aici e momentul să vă promit 
că într-una din lecțiile viitoare am să mă ocup în mod special 
de terminologia engleză a tenisului, absolut necesară pe un teren 
străin, dar și pentru oricine care se apucă să învețe și să practice 
tenisul).

După cum ați remarcat, poate, tenismanii americani sau austra
lieni sînt superiori europenilor la toate procedeele de atac. Asta 
se datorează, bineînțeles, în primul rînd faptului că suprafețele 
lor de joc sînt mai rapide, obligîndu-i să caute drept aliați pro
cedeele de atac, iar pe de altă parte faptului că au abandonat 
succesiunea tradițională, punînd un mare accent tocmai pe învă
țarea prioritară a loviturilor de atac.

Și acum, aș vrea să închei cu un fel de glumă. Anul acesta, 
la Wimbledon, după cele cinci seturi cu Orantes, am primit 
premiul de frumusețe al turneului. După meci, un mare comen
tator francez, Dennis Lalanne, m-a felicitat. I-am răspuns, fără 
să stau pe gînduri: „Dragă Dennis, notează te rog că am obținut 
acest premiu fără serviri, fără forhand și fără backhand*. Dennis 
q rîs, am rîs și eu, dar un grăunte de adevăr exista în gluma asta 
amară.

Așadar, copii, nu depășiți 11 ani!
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STATULUI 
NOSTRU!

Tinere, cum îl . 
gospodărești ? |

CUM ACȚIONEAZĂ UTECISTII
______________________’_______________________________________ 9

IN ZILELE INTENSE
0 SURSĂ

INESTI
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S-AU ANGAJAT, AU ECONOMISIT!
• IN ÎNTREPRINDEM!! INteCS- 

TRIALE DIN DOLJ, aa tata taWMe 
ample măsuri îndreptate spre redamea 
cheltuielilor materiale de pradaro». spe
cialiștii Centrului de cercetări *■ cadrul 
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ALE CAMPANIEI?
IAȘI:

„Și-au umplut
cu aur mina“

UN RĂSPUNS DIN
COMUNA TÎRZII

ficat si față de 18,4 lei în 1971 
si 26,7 lei în 1970. In secția a 
ÎH-a a uzinei, pe primele nouă 
luni s-a realizat 9,75 lei cheltu
ieli scule la 1 000 de lei, sumă 
cu mult sub cea admisă. Dintre 
fruntașii secției strungărie : loan 
Pescăruș, Teodor Baranga, Ni- 
colae Abdula, Nicolae Moise,, 
Ion Orban, Gheorghe Bolesch. 
în prezent, aici se întreprind 
în continuare măsuri organiza
torice pentru a se ajunge sub 
recordul stabilit.

Cum era de așteptat, acțiunea 
lansată de colectivul de la 
„Hidromecanica" a fost studia
tă cu atenție în mai multe u- 
nități industriale și generaliza
tă în luna august în toate în
treprinderile constructoare de 
mașini din județul Brașov.

Dovedindu-și cu prisosință 
utilitatea, acțiunea de economi
sire a sculelor nu este o sim
plă chestiune de serviciu, ci do
vada unei profunde conștiințe 
cetățenești. „Așa stînd lucruri
le, — precizează secretarul co
mitetului U.T.C. — trebuie să 
spunem că noi am „descoperit" 
rezerve interne care nu ar tre
bui să existe în mod normal. 
Cînd toți muncitorii uzinei se 
vor încadra în baremul de scu
le ce rămîne a fi fixat pentru 
anul viitor ca normă obligato
rie, cînd, deci, la mia de lei 
cheltuielile pentru scule vor re-, 
prezenta o sumă mult mai mică 
decît cea admisă în prezent, 
abia atunci vom vorbi despre 
o reală prelungire a duratei de 
funcționare — în cazul cînd 
vom descoperi noi metode spre 
a le perfecționa. Cu alte cu
vinte, numai pornind de Ia re
zultatele obținute la sfîrșitul 
anului 1972 — perfectabile și a- 
celea, se înțelege ! — vom pu
tea spune că am obținut un 
spor real de producție, pentru 
că ceea ce realizăm pînă la ca
pătul trimestrului IV reprezintă 
racordarea la cerințe și norme 
elementare de lucru".

Se evidențiază, astfel, ținînd 
cont de argumentele aduse în 
discuție de interlocutorii noș
tri, anume că, cele zece pro
cente qe vor fi realizate peste 
planul anual intră în progra
mul de lucriț al fiecărui mun
citor, neafirmînd nimeni că ar 
ar fi vorba despre vreo depă
șire. Un punct de vedere lu
cid suprapus adevărului exis
tent la această oră în uzina 
„Hidromecanica" și la care, sîn- 
tem convinși, vor subscrie din 
ce în ce mai multe unități in
dustriale.

ir----------------------

PRIVIȚI ȘI 
JUDECAȚI
Tractoare care 
toaca... bani

Un tractor cu dc ;ă re
morci stă și așteapcă de trei 
ore pentru a fi încărcat eu 
materiale. In cele din wrmă, 
îi vine totuși rîndul la ma
cara. Apoi pleacă, din Mili
tari, de la Fabrica de pre
fabricate, spre cartierul Co- 
lentina. Aici, pe șantierul 
blocului 34 cu 332 aparta
mente Și nOUă mațpfrri-e O 
așteaptă constructorii. Dru
mul e destul de lur.g. vite
za mică. La destinație trac
torul staționează încă o oră 
și jumătate pentru descăr
care.

— Acum
transporturi 
tăzi ?

e ora 14. Cîte
ați făcut as-

— Unul singur — ne răs
punde tinărul de la ■"****»_ 
Radu Pîr.zaru. Dacă încăr
carea și descărcarea s-ar fa
ce mai repede aș putea rea
liza în același timp două 
transporturi

Folosind aceeași mașină, 
eficiența ar fi, deci, dublă.

Șantierul nr. 1 al între
prinderii de Construcții si 
Montaje nr 5 din București 
este — după cum afirmă in
ginerul șef. tovarășul Efifin 
Ion — fruntaș pe întiqpita 
dere. Fără îndoială că are 
rezultate bune pe linte de 
producție dar tocmai de a- 
ceea ne așteptăm ca aici să 
întîlnim o mai mare exiren- 
ță față de buna gospodărire 
a fcnduriior financiare, a 
materialelor și utilajelor, 
tocmai aici sperăm să găsim 
un mai puternic spirit oe 
intransigență față de risipă. 
Și totuși! Am pornit de a 
un exemplu cît se poate de 
edificator. Șantierul închi
riază, de pildă. utilaje ce 
transport de la I.U.T. pen
tru care plătește chirii foar
te mari dar le folosește la 
jumătate de capacitate. Mai

Ion Nițc «t 1» Lfcsart. 
erenuă de »ar la .*-<*«*- 
rea naar ladAu* ee.t i
Stat efaesa «sar a» n«*r- t»
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zamauracea 
». Smirna de 
jafmauexT- ar vi azi
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► exssâ ta v»- 
taii.1 ti Se-

de 42» iei.
.• «i-.-.;er< a fa re
ft “tai absențe 44 000 
e. ednva^nte cu o pro- 
e îu TAlcare de 1 680 000 
> benă carte dintre ele 

l-să cite — sir.’.
te nesnetivate. Dacă ele 
taat Măturate, econo- 
-aprrtate în prezent ar 
na la o sumă substan- 
Mft Mre. Ce spune or
ația U.T.C, conduce

rea sea’.ierului ? E o rezer
vi. ca «i celelalte sugerate 
■M( tastate. care ar putea fi 
tepediat valorificată.

atssen

ROMULUS LAL

Fundamental departe de to
nurile hazlii ale poemelor lui 
Tapirceanu, toamna ieșeană 
progresează din ce în ce mai 
repede spre satisfacțiile ce le 
promite finalul bătăliei recoltei. 
Recoltarea porumbului a fost 
realizată in proporție de 85 la 
sotâ. iar cea a cartofilor în pro
porție de *2 la sută. Sînt cifre 
care se modifică de la o zi la 
a’ta. de la un ceas la altul, lor 
alăturfadu-li-se ți alte cifre la 
fel de mobile, semnificative 
pentru ritmul intens în care sînt 
Estate către stat produsele a- 
grtm-le sau se înaintează pe 
frontul însămînțării griului.

La cooperativa agricolă din 
B. tlzr: s-a tras deja ultima 
brazdă, tar In cele de la Gar- 
Stn. Deleni TroiestL Ruginoasa, 
Plugari. Coamele Caprei și Cos
iest; sfințitul aratului a devenit 
pcsQ£ o dată poate cu aster- 
nerea acestor rînduri pe coala 
aflată sub tipar. Transformîn- 
du-și _sapa în condei și brazda 
*- pagini de eroism
serba pe aceeași temă mecani- 
ratorf: si cooperatorii din coo- 
omatrvele agricole Mircești, 
Moetsesti-Siret. Lespezi, Răchi- 
teei. Sreței, Ccoaești ți HăHu- 
ces~_ situate fa Valea Șiretului, 
care mulg. « simplu, de 
a^t ape scșeafețeîe planificate 
- . ■ A-
țegfndxe Joc cerat de arat 
ți semănat* Ia MirceștL de 
exemplu, nu s-a uitat nici o 
clipă să se demonstreze că anul 
semne bene are. Bilanțul făcut 
ce Ziua Recoltei marca însem
nate creșteri de producție la 
culturile de toamnă. La porumb 
s-a obținut anul acesta o pro
ducție dublă față de cea planifi
cată. la cartofi o producție de 3 
ori mai mare ca în anul 1971, iar 
Ia sfecla de zahăr mai mult cu 
7 000 kg la hectar față de pre
vederi. Pe terenurile fermelor 
de la Mircești și Iugani peste 
600 de cooperatori își concentrau 
forțele în asaltul final asupra 
sfeclei de zahăr și cartofilor, în
tregind bilanțul făcut la data 
citată.

Renumiți prin hărnicia lor, 
cei de la Răchiteni nu au stat 
cu mlinile în sin nici cînd turna 
de sus cu găleata. Așa se face 
că 85 la sută din producția de 
cartofi, producție specifică coo
perativei, se află acum nu nu
mai recoltată, ci și sortată și 
pusă gospodărește la adăpost, 
că la livrarea în fondul de stat 
contractul a fost pe deplin ono
rat. că toate cele 220 hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr au 
fost în întregime recoltate. Bar- 
bătește, cu zor și cu spor, se 
muncește și la Hălăucești, de
monstrând, nu numai printr-o 
organizare bună a producției ci 
și prin gospodărirea exemplară 
a produselor, că graba poate, 
cînd vrea omul, să nu strice 
treaba. întregind imaginea pe 
care o oferă Valea Șiretului în 
aceste zile de după anunțarea 
întîilor fulgi de zăpadă, coope
rativele agricole din Miroslo- 
vești, Ruginoasa, Butea valori
fică ultimele cantități de pro
duse agricole, fiind hotărîte 
să-și majoreze livrările către 
fondul de stat cu mult peste 
contractele inițiale.

I. CHIRIAC

(Urmare din pag. I) 
dunați în coșuri, sînt transpor
tați pe umeri pînă la atelaje, 
care continuă traseul pînă la 
șoseaua unde așteaptă autoca
mioanele sau tractoarele cu re- 
m rci. Observăm că atit pe a- 
telaje cît și pe mijloacele auto 
acționează numai tineri. „Era 
și cazul ca noi, tinerii, să luăm 
pe umeri ’ această treabă mai 
grea — ne spune Ștefan Moca- 
nu, unul dintre aceștia. Doar 
nu era să lăsăm femeile sau 
bătrînii. Vedeți ce noroi e, 
de-ți intră piciorul iumătate. 
Și-apoi e un obicei al nostru 
de a face treburile care sînt 
mai grele". In virtutea aceluiași 
frumos obicei, munca s-a desfă
șurat în această perioadă după 
deviza : „ziua la cules, noaptea 
la tăiatul cocenilor". Așa s-a 
ajuns la situația de a nu e- 
xista teren cules neeliberat, 
perumb netransportat din cîmp. 
Așa s-a reușit recoltarea a pes
te 350 hectare, adică 80 Ia sută 
din suprafața totală, într-un 
timp scurt, însămînțarea a 250 
hectare din totalul de 300. Trac
toarele au avut permanent în 
față front de lucru, putîndu-se 
beneficia de fiecare” ceas priel

nic. Nu am plecat de pe tarlaua 
de porumb înainte de a mai 
nota cîteva nume de tineri har
nici : Gheorghe Negoiță, Feli
cia Chirica, Gheorghe Florea, 
Luciu Baștea, Gheorghe Geles, 
Vasile Chirica.

Am adresat tinerilor aceeași 
întrebare : ce acțiune proprie, 
specifică, a inițiat organizația 
U.T.C. ? Peste tot ni s-a răs
puns la fel — nici una. Repli
ca secretarului comitetului co
munal U.T.C. a încercat să mo
tiveze lipsa de inițiativă prin 
aceea că nu era nevoie deoare
ce „la noi, tinerii, fără excep
ție, vin la muncă oricînd este 
cazul, nefiind necesare repetate 
chemări, cum am citit că se 
întîmplă în alte părți. Ați vă
zut că muncesc foarte mult, lu
cru pentru care trebuie lăudați. 
Lor nu li se pare ceva deosebit 
să lucreze ziua și noaptea, aco
lo unde este mai greu". Perfect 
de acord cu aceste aprecieri e- 
logioase, dar credem, că este 
cu atit mai ușor ca într-un a- 
semenea cadru personalitatea 
organizației U.T.C. să se afir
me puternic în contextul ge
neral , al muncii. Inițiativele 
proprii, nu trebuie să lipsească.

A

Botoșani: Insămînțări peste plan
Comitetul județean de partid 

Botoșani raportează Comitetului 
Central al P.C R., personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, câ 
iu cursul zilei de 31 octombrie, 
unitățile de stat și cooperatiste 
din ;udeț au încheiat însâmin- 
țarea griului pe 73 100 ha con
tinuând să însăminzețe 8 000— 
10JM0 ha peste plan.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune :

Alătu rîndu-se celorlalte succe

se ce le-am obținut în aceste 
zile — terminarea recoltării po
rumbului și a cartofului — a- 
cest rezultat reprezintă o ex
presie concludentă a puternicu
lui patriotism ce caraterizează 
pe toți cei ce muncesc pe cu
prinsul județului nostru, un rod 
al. eforturilor cu care organiza
țiile de partid, oamenii muncii 
înfăptuiesc importantele sarcini 
trasate de Conferința Națională 
a partidului, un răspuns prin 
fapte la vibrantul mesaj adresat 
de dumneavoastră cu prilejul 
Zilei recoltei.

INSTANTANEE 
PE ADRESA NEGLIJENTEI

cine-i săpunește pe
RISIPITORII DIN SĂPUNARI?

Intr-ținui din numerele noas
tre trecute analizam cîteva din 
obstacolele care stau în. fața 
multor invenții și inovații va
loroase în drumul lor spre apli
carea în producție. Semnalam 
printre altele faptul că obișnu
ințele birocratice și nepăsarea 
celor a căror unică sarcină pe 
linie de serviciu este să asigu
re valorificarea cît mai opera
tivă a ideilor tehnice originale 
conduc la pierderi importante 
în lei și valută. Promiteam 
atunci că vom reveni. Și iată-ne 
așadar la Institutul de proiec
tări pentru industria ușoară, 
decorat în 1971 cu „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru rezul
tate deosebite în muncă și cîști- 
gător în același an al locului I 
Ia concursul de invenții și ino
vații pe minister. Un colectiv 
prestigios, harnic, destoinic, 
aflat și în prezent la aceleași 
înalte cote ale exigenței și res
ponsabilității, cote care cuprind 
firesc și aria de manifestare a 
inteligenței tehnice. Constatăm 
că aici coordonarea activității de 
invenții și inovații a fost pre
luată chiar de directorul insti
tutului, tovarășul inginer Va- 
leriu Rusanovschi, fiecare 
miercuri fiind în acest sens zi 
de trecere în revistă și de ana
liză. La rîndul lor, de cîteva 
luni, tinerii au lansat o inițiati
vă : „Nici un inginer sau teh
nician fără o inovație pe an !“ 
Rezultatele au și început să se 
arate. Pînă în prezent, valoarea 
antecalculată a inovațiilor și 
invențiilor pe 1972 se ridică la

Obstacole ncjustiiicatc
în valorificarea ideilor tehnice

peste 50 de milioane de lei. 
Anul trecut s-a realizat și mai 
mult Antecalculat, firește, pen
tru că în faza de aplicare n-au 
ajuns nici aici toate.

Neajunsurile în valorificarea 
lor sînt de astă dată indepen
dente de voința și strădaniile 
colectivului acestui harnic și 
prestigios institut Astfel, în 
iunie 1971 au fost expediate pes
te 10 invenții și inovații la ate
lierul de prototipuri din cadrul 
Centralei industriale de utilaje 
pentru industria ușoară, de 
unde cîteva au ajuns la expe
rimentare după mai bine de un 
an. Altele așteaptă și acum 
montarea unei piese minuscule, 
a unei rotițe, fără de care 
prototipurile nu pot funcționa. 
In prezent, sectorul 2 proto
tipuri din cadrul centralei sus- 
amintite colecționează scuze 
primite fie telefonic, fie prin a- 
drese parafate și ștampilate, 
din partea diverselor întreprin
deri cu care există contracte de 
colaborare, de asemenea parafa
te, ștampilate, semnate și con
trasemnate. întreprinderile cu

pricina na-și ccorean.
siunile oe a Svra tari ir;'net de 
prototipuri 1 r=sa -
(două !) piese necesare na- 
rii ideii tehnice. j..

perforat cecsee.: de taxroese. 
prin a cărei aplicare te ememt- 
ție s-ar econcnM
valută, este geta tac* <e ta ta- 
ceputul anului 1971. 3 î±>-
sește o banală ^roee de Miita*. 
una singură, pe care I O cv n-a 
livrat-o pe motiv câ nu-ri res-t- 
zeazâ planul Ia alt- iaturațrvi- 
„Crucea de Malta* e o seesă 
dintre cele mai sămpta. taRMM 
și la aparatele de prcâecpe pe 
is mm, dar I.O.R s ’C oe că 
nici măcar cinematografiei r ; 
i-a putut asigura cele 5* ce 
bucăți contractate Să rea: 
comentăm argumentările ?

O altă invenție, care vraează 
de asemenea mari ecoooeniî de 
valută, este „Vibratorul*. Se 
află fa stadiul de prototip ce 
peste cinci luni. îi mai lipsește 
doar o garnitură d“ cauciuc pe 
care Fabrica de articole tehnice 
din Brașov n-o prate trimite, 
nimeni nu știe din ce cauză.

Caucxur se găsește însă din 
ceÂKCg. O matr .^ se poate eon- 
f—rt:<na nsor. Mî- e necesară si 
E» ■Jt-A—ța, cit o fi ea de

Tse anul trecut a fost termi
na: si prototipci instalației 
„Pe. soectograf*. dar nici acesta 
su poate funcționa. întrucit 
Urina -Rulmentul* din Brașov 
--a expediat 2503 de rulmenți 
oe I mm, deci abia un pumn de 
bile. De acolo sosesc in schimb 
explicații care de care mai 
a era radabrante, conform cărora 
fabricarea celor 2 500 de bile 
n-ar fi rentabilă întreprinderii 
producătoare. „Vă dăm bile de 
lj mm*, se oferă „Rulmentul*, 
deși se știe foarte bine câ a- 
ceasta ar implica modificarea 
întregului prototia.

E drept, producerea doar a 
unui pumn de bile nu poate fi 
rentabilă pentru „Rulmentul*. 
Dar este normal să ne crampo
năm de aceste jnterese*. cînd 
la nivelul economiei naționale 
instalația care așteaptă de atita 
vreme într-un atelier de 
prototipuri ar aduce economii 
suficient ce însemnate pentru a

; n» lăsa să trecem atît de 
nepăsători pe lingă ea ?

_Ateste situații aduc prejudi- 
- : considerabile bunului mers 
ai mișcării de invenții și inova- 

— declară tovarășul inginer 
Sergiu Lovinescu, șeful servi- 

. tehnic ai I P.i.U. Datori- 
•î unor asemenea întîrzieri în 
aplicarea ideilor tehnice origi
nale vom economisi abia peste 
luni de zile sau chiar ani, leii 
si valuta pe care am putea-o 
etonomisi mai din timp. Pînă 
arunci e firesc ca tehnica să nu 
stea pe loc. Ne putem trezi la 
un moment dat că însăși cutare 
invenție foarte apreciată astăzi, 
fr = î nevalorificată, să fie depă- 
s-tă de alta mai bună, mai sim- 
p’ă. mai perfecționată. Ce să 
mai facem atunci cu prototipul 
Ir care am investit atîta mun- 
ră, atîtea speranțe, care așteap
tă rotița, rulmentul, șurubul sau 
cine mai știe ce ? Intr-un sens 
apropiat, noi cei de la I.P.I.U. 
formulăm critici și la adresa 
Oficiului de stat pentru invenții 
și mărci, unde nu puține sînt 
cazurile cînd o propunere aș
teaptă trei și chiar patru ani

foarte greoaiele formalități ale 
brevetării".

Intr-adevăr, legislația actuală 
prevede că o invenție poate 
concura în competiția mondială 
numai însoțită de brevet. Dacă 
O.S.I.M. întîrzie, adesea nejusti
ficat, publicarea acestor breve
te, între timp pot apărea în 
străinătate invenții similare, 
ideea noastră pierzîndu-și astfel 
întîietatea, cît și mari șanse de 
valorificare. Pare paradoxal, 
dar in. acește situații am fi ne- 
voiți să cumpărăm cu bani grei 
o invenție care a fost realizată 
mai devreme și la noi, de pe ur
ma căreia am rămas cu „avan
tajul" de a se fi prăfuit multi
șor prin sertare și fișete.

Iată deci și alte obstacole 
care stau în drumul ideilor teh
nice valoroase. Credem că este 
necesară simplificarea de ur
gență a filierei prin care aceste 
idei ajung Ia brevetare și, de 
asemenea, sporirea responsabi
lității eiviee a tuturor factori
lor care concură la transpunerea 
lor în faptă. Deseori se întîmplă 
ca tocmai invenția sau inovația 
care are atîta nevoie de o piesă 
ce nu mai vine de Ia o anumită 
întreprindere, să fie deosebit de 
utilă chiar întreprinderii respec
tive. Atunci de ce se iese atît 
de greu dintr-o inerție care nu 
slujește nimănui ? De dragul 
justificărilor și explicațiilor 
care se tot adună prin dosare ?

DRAGOMIR HOROMNEA

La Săpunari, din 
ograda cooperativei 
agricole am cules 
imaginile alăturate. 
O sută de mii de 
kilograme de po
rumb — rodul a 

'ste 20 de hecta
re — se află arun
cate in noroi .și bal
tă. Din această cau
ză aproape in în
tregime s-a depre
ciat. N-ar fi avut 
cooperatorii din Să
punari unde depozi
ta această produc
ție? Ba da, la cinci 
metri de grămezile 
de știuleți înnegriți 
de ploaie .și cu boa
be încolțite, se află 
pătulele goale ale 
unității. Dar po
rumbul n-a fost de
pozitat aici. Numai 
neglijența și slabul 
simț gospodăresc 
manifestate din par
tea consiliului de 
conducere (preșe
dinte Gh. Ochiță), 
a șefului de fermă 
Stelian Niță, a spe
cialistului Vasile 
Băcilă și, de ce 
nu. a comitetului 
U.T.C., (aproape 50 
de tineri în sat) care 
nu și-a pus nici un 
moment în față pro
blemele campaniei 
agricole din această 
toamnă. Oancea Ve
niamin, locțiitorul 
secretarului comi
tetului V.T.C., re
cunoaște că din 
iunie tinerii n-au 
mai participat la o 
adunare, iar despre 
campanie n-au fost 
niciodată invitați să 
discute. încă un

amănunt care n-ar

trebui să scape Co
mitetului județean 
Ialomița al U.T.C. : 
de peste o jumăta
te de an la Săpu
nari n-a venit un 
activist al său nici 
măcar pentru un 
minut. Dacă s-ar fi 
manifestat interes 
pentru soarta po
rumbului, acesta ar 
fi fost depozitat în 
pătule chiar și nu
mai prin munca ce
lor de la birouri 
care, contrar indica
țiilor de a se alătu
ra culegătorilor, ră- 
mîn totuși în postu
ra de simpli func
ționari... '

Ș> fot la Săpunari 
am fotografiat încă

un... munte al ri
sipei. Ingrășămin- 
tele chimice — cî
teva vagoane — 
practic s-au înju
mătățit din cauză 
ploilor care le-au 
dizolvat sau spălat 
în adîncime, din 
cauza sustragerilor. 
Aflate sub cerul li
ber ele par a nu fi 
ale cuiva...

Publicînd aceste 
imagini, ne mani
festăm convingerea 
că organele județe
ne competente le 
dor recepționa și 
vor interveni opera
tiv.

Foto :
P. TĂNJALA

t
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TENTAȚIA PARABOLEI

Gîndire vie, i 

dinamică
• îndeplinirea sarcinilor tot mai 

complexe pe care le ridică etapa 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate cere în mod impe
rios ca fiecare membru de partid, toți 
comuniștii, în special cei aparținînd 
generațiilor tinere, să-și perfecțione
ze necontenit pregătirea de speciali
tate, competența profesională, să de
pună eforturi neslăbite pentru a-și 
însuși tot ce este nou și înaintat în ța
ră și pe plan mondial în profesiunea 
sau meseria lor, să-și lărgească con
tinuu orizontul cunoașterii științifice 
și de cultură generală, să-și îmbogă
țească mintea și spiritul cu tot ce a 
creat mai de preț geniul uman.

• Toți comuniștii trebuie să lupte 
pentru promovarea spiritului revolu
ționar în întreaga noastră viață soci
ală, împotriva inerției, rutinei și con
servatorismului, a tot ceea ce este pe
rimat și poate frîna mersul înainte al 
societății.

• Membrii de partid, uteciștii tre- 
buie să combată cu toată hotărîrea 
reminiscențele gîndirii și mentalități
lor retrograde, să lupte împotriva in
fluențelor ideologiei burgheze, a tu
turor concepțiilor care propagă ura, 
violența și disprețul față de om.

• O trăsătură care trebuie să ca
racterizeze pe fiecare membru de 
partid, pe fiecare utecist este spiritul 
critic și autocritic, intransigența față 
de I ipsuri și neajunsuri ; respingînd 
automulțumirea, fiecare este chemat 
să depună eforturi pentru perfecțio
narea continuă a muncii, a relațiilor 
sociale, pentru progresul neîncetat al 
societății noastre socialiste.

• Educați în spiritul internaționa
lismului proletar, membrii Partidului 
Comunist Român, tinerii uteciști tre
buie să militeze pentru întărirea prie
teniei și solidarității partidului nostru 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, să contribuie la dezvoltarea 
prieteniei frățești cu popoarele celor
lalte țări socialiste, să-și manifeste 
solidaritatea cu popoarele care și-au 
cucerit recent independența sau care 
luptă pentru eliberare națională, cu 
clasa muncitoare, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste din lume.

• Trăind într-o societate care a în
lăturat jugul asupririi sociale și na
ționale, membrii de partid, tinerii co
muniști trebuie să militeze cu hotărî- 
re pentru lichidarea din viața lumii 
contemporane a rasismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a po
liticii imperialiste de dominare și a- 
suprire a altor popoare, de amestec 
în treburile altor țări, pentru respec
tarea demnității naționale a fiecărui 
popor, a dreptului său inalienabil la 
o dezvoltare liberă, independentă.

Muncă, 
cinste, 

demnitate
• Munca este o datorie funda

mentala, de onoare a fiecărui mem
bru al Partidului Comunist Roman, a 
tineretului comunist. De aceea, ei tre

buie să fie un exemplu de dăruire și 
pasiune în muncă, în activitatea crea
toare, pentru făurirea valorilor mate
riale și spirituale ale societății.

• O trăsătură de bază a profilu
lui moral al membrilor de partid, a 
tinerilor comuniști trebuie să fie înal
ta conștiință profesională, responsa
bilitatea pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate, into
leranța față de chiul, superficialitate 
sau indisciplină în muncă.

• Comuniștii trebuie să militeze 
pentru promovarea în întreaga viață 
socială a principiilor echității, a re
lațiilor specifice societății socialiste 
de colaborare și întrajutorare în mun
că, de solidaritate, stimă și respect 
reciproc. Ei trebuie să fie dușmanii 
neîmpăcați ai individualismului mic- 
burghez, ai tendințelor de subordo
nare a intereselor generale ale colec
tivității unor interese înguste, egoiste, 
ai tendințelor de a da societății cît 
mai puțin și de a-i lua cît mai mult.

• Toți comuniștii, indiferent de 
poziția pe care o ocupă în societate, 
sînt obligați să respecte și să aplice 
legile țării, să acționeze în spiritul 
legalității socialiste, să nu permită 
nimănui nesocotirea sau încălcarea 
legii.

• Membrii de partid, tinerii comu
niști au obligația patriotică și morală 
de prim ordin de a lupta cu toată ■ 
hotărîrea împotriva furtului din avutul 
obștesc, a delapidărilor, a distrugeri
lor de bunuri publice — acte profund 
antisociale, care lovesc în interesele 
poporului, ale fiecărui cetățean.

• Comuniștii, tineretul revoluțio
nar al țării trebuie să manifeste o 
grijă permanentă pentru protejarea 
pămîntului, apelor, pădurilor, a tutu
ror avuțiilor și frumuseților naturale 
ale patriei, să lupte hotărît împotriva 
degradării mediului ambiant.

Viața,
în consens 
cu poporul
• Fiecare comunist, fiecare mem

bru al organizației revoluționare de 
tineret are îndatorirea de a face totul 
pentru înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste, pentru sporirea pa
trimoniului ei material și spiritual, 
pentru afirmarea tot mai puternica a 
națiunii române în rindul națiunilor 
lumii.

• Este o obligație de prim ordin a 
fiecărui comunist, a fiecărui tînăr re
voluționar de a milita pentru întărirea 
unității moral-politice a poporului, 
pentru cimentarea prieteniei frățești 
dintre toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități —, de a lupta împotriva orică
ror manifestări de naționalism și șo
vinism, de a acționa pe baza stimei 
reciproce, a deplinei egalități în 
drepturi, pentru propășirea patriei 
comune, marea familie a României 
socialiste.

• Fiecărui comunist îi revine o 
înaltă răspundere în întemeierea re
lațiilor de familie pe principiile mo
ralei socialiste ale egalității, respec
tului și afecțiunii reciproce între soți, 
în îndeplinirea rolului ce revine fami
liei în creșterea populației țării, în în
tărirea continuă a națiunii noastre 
socialiste.

• Membrii de partid, tinerii comu
niști trebuie să militeze pentru ca fa
milia să constituie un cadru sănătos 
de creștere spirituală a copiilor, cea 
dintîi școală în care copilul să înve
țe, o dată cu regulile de comportare, 
prețuirea muncii, devotamentul față 
de patrie și popor, față de cauza so
cialismului.

• Fiecare membru de partid, fie
care utecist trebuie să fie un model 
de comportare înaintată în societate, 
în familie, în relațiile cu tovarășii săi, 
în toate împrejurările vieții, să aibă o 
conduită morală ireproșabilă, să ma
nifeste combativitate necruțătoare 
împotriva huliganismului, a desfrîu- 
lui, a oricăror vicii morale care de
gradează și înjosesc ființa umană.

• Comuniștii trebuie să militeze ca 
în fiecare colectiv să se instaureze un 
climat propice promovării oamenilor 
exclusiv după aportul propriu la pro
gresul societății, combătînd cu hotă- 
rîre subiectivismul și arbitrarul în a- 
precierea și promovarea cadrelor, lu- 
înd atitudine fermă împotriva favori
tismului și nepotismului, a servilismu
lui, a oricăror manifestări de carie
rism.

Iată o imagine absurdă : un 
grup de oameni, li se văd la 
început doar miinile, trag și se 
agață de citeva hirtii prinse la 
un colț cu o clamă ordinară, 
trag pur și simplu și se agață 
pur și simplu de acele hirtii 
care le-ar putea eventual jus
tifica nepăsarea, care le-ar pu
tea eventual acoperi liniștea 
trecerii lor prin viață ; apoi, 
cind. in sfîrsit, a atins fiecare 
pulpana hfrtiilor sfințite, cind, 
in sflrșit, miracolul sperat a 
început să-și arate colții moi, 
imaginea se completează cu 
chipuri satisfăcute, binevoitoare 
și binedispuse de oameni în 
carne și oase, de oameni cu 
funcții și răspunderi și obliga
ții, dar și cu o nestăvilită și 
sinceră dorință de a se găsi o 
soluție încurcăturii produse 
din vina lor clară și exactă — 
soluție care să le păstreze evi
dent ineptul de a întinde In 
orice secundă mina curată spre 
r.iște biete hirtii și de a se a- 
găța de aceste biete hîrtii pînă 
în pînzele albe.

Am văzut această imagine de 
coșmar într-o emisiune a ..Re
flectorului*. Nicolae Giosan 
este un reporter inteligent și 
talentat, ce-și drămuie specta
culos curiozitatea vindicativă, 
nu suportă vorbăria, pentru că 
vorbăria amețită nu duce nică
ieri. pretinde răspunsuri lim
pezi la întrebări limpezi, co
mentează sec și la obiect, indi
că fără false pudori vinovății, 
repune, ca să zic așa, lumea ab
surdă pe care a descoperit-o. în 
firesc, acolo unde putem ajunge 
și trebuie să ajungem cu toții 
să înțelegem ce avem de făcut. 
Altfel, oricît ne-am strădui să 
dăm de capăt absurdului, să-1 
corectăm, să-l giugiulim sau să 
medităm insistent în marginea 
lui nu ne rămîne nici o altă

șansă decît îndepărtarea tot 
mai grăbită de adevărurile su
părătoare ale vieții noastre o- 
bișnuite. Ceea ce nu este con
venabil, nu este bine, nu este 
necesar și în general nu expri
mă concludent simțămintele 
noastre civice. „Reflectorul" 
refuză parabola ieftină și la în- 
demină, „Reflectorul" ne educă 
în cultul realității, și acesta 
este un semn sigur de profesio
nalism.

Mă întorc de aceea la slăbi
ciunea mea săptămînală : pro
gramul pentru tineret, cu re- 
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gretul de a nu fi găsit nici în 
ultimele emisiuni dovezile unui 
nivel profesional în absența că
ruia, ne-am convins, televiziu
nea devine inofensivă și visă
toare.

Băiatul de 16 ani din arestul 
unei secții de miliție („Viața la 
întîmplare" II) răspunde printre 
hlizeli și bruște tresăriri de 
spaimă reporterului așezat de
zinvolt în fotoliu. Un caz dis
perat. un adolescent prăbușin- 
du-se sub ochii părinților, ru
delor, profesorilor, un băiat de 
o tristă maturitate rătăcit, bru
tal de nevinovăția vtrstei. Ori- 
cîtă imaginație am avea și ori- 
cîtă pasiune pentru flecăreală 
ne-ar măcina nu se poate să ne 
prefacem prea multă vreme că 
vinovății ar trebui căutați în 
altă parte decît în familie și la 
școală. Tatăl care umple paha
rul cu vin fiului și profesorii 
care trec amuzați pe lingă e- 
levii ghemuiți cu zarurile in 
mînă la capătul culoarului din 
școală pot fi alăturați liniștit

întru aceeași indiferență con
damnabilă. Ce s-ar mai putea 
adăuga aici ? Ce s-ar mai pu
tea discuta aici ? Ce rost mai 
are soiul de fragment de opi
nie publică invitat în studio și 
obligat de împrejurare să în
cropească o parabolă pe înțe
lesul tuturor ? Ce se urmărește 
de fapt cu această formulă de 
emisiune — în care se salvea
ză, prin bun simț și naturale
țe, Dorel Dorian — pentru că, 
pînă una-alta, singurul ciștig 
pare să fie plăcerea nedisimu
lată a „datului cu presupusul" 
în văzul lumii : eu cred că, 
eu mă gîndesc că, eu bănuiesc 
că... regia, vă rugăm și partea 
a doua a filmului, și din nou : 
eu cred că, eu mă gîndesc că, 

l eu bănuiesc că... De la vehe
mență rigidă la artificiul obi
ectivitătii s-a trecut, la un răs
timp de două săptămîni, cu o 
ciudată neglijență pentru a nu 
remarca faptul că cele două emi
siuni „Viața la întîmplare" sînt 
suficient de edificatoare pentru 
renunțare onorabilă, în favoa
rea unor anchete riguroase, la 
formula discuțiilor din studio, 
inevitabil minate de tentatia 
parabolelor șoptite după amă
gitoare controverse.

Surprizele frumoase vin, iată, 
de acolo de unde mă așteptam 
ceva mai puțin. „Ritm, tinere
țe, dans" — o emisiune făcută 
cu tineri actori, muzicieni, in
terpret de muzică ușoară din 
TIrgu Mureș, amintind de emi
siunile semnate de Elisabeta 
Mondanos Ia „Bună seara fete, 
bună seara băieți" — pare să-și 
fi aflat tonul normal. Aici și-ar 
fi avut locul de altfel și repor
tajul de suavă melancolie al 
Gabrielei Melinescu, „Toamna 
îndrăgostiților".

CONSTANTIN STOICII'

C™D LIRISMUL, 
COMICUL SI AVENTURA)

Prin filmele sale „Cartouche", 
„Omul din Rio“ și acum prin 
„Fuga e sănătoasă" — ca să ne 
referim doar la ceea ce cunosc 
spectatorii noștri — regizorul 
francez Philippe de Broca a de
monstrat virtuozitatea profesio
nistului care știe să nu-și de
zamăgească nici producătorii- 
administratori dintr-o lume ci
nematografică unde succesul fi- 

. ___ ’ să
nu-și dezamăgească publicul. El 
nu a realizat nici o capodoperă, 
probabil nici n-o s-o facă, 
și-a risipit în filmele sale o 
ventivitate și un bun simț 
tistic demne de stimă.

într-o perioadă în care în .. 
nematografia franceză sprinterii 
noului val au cedat fiind repede 
ajunși și încorporați de pluto
nul oneștilor resemnați ai filmu
lui tradițional, Philippe de Bro
ca și-a pregătit conștiincios, cu 
migală succesele de casă. In 
„Cartouche", film de capă și 
spadă, avusese grija să „mulțu
mească" și niscaiva spirite mai 
subțiri sau chiar mai sofisticate 
introducînd și puțină morgă 
existențialistă și destulă extrava
ganță avangardistă. în „Omul 
din Rio" s-a gîndit că exotismul 
încă are admiratori. Din toate 
cîte puțin, fără alt exces decît 
al meșteșugului bine învățat ca- 
re-i permite să dozeze exact li
rismul, comicul și aventura.

în „FUGA E SĂNĂTOASĂ" 
ecranizare a unui roman semnat 
de Robert Beylen, „Drumul spre 
soare", regizorul rămîne fidel 
profesionalității sale și ne oferă 
o comică acțiune de război si
tuată în timpul celui de-al doilea 
război mondial în zona opera
țiunilor militare din Libia. Doi 
bărbați, un francez a cărui bio- 

< grafie trezește multe și meritate 
dubii și un ofițer englez, singu
rul supraviețuitor al unei catas
trofe aeriene, cunosc în drumul 
lor spre libertate o femeie, soția 
unui diplomat elvețian, care li 
se alătură... E subiectul acestei 
amuzante comedii ce reprezintă, 
după părerea noastră, cel mai 
bun film al regizorului Philippe 
de Broca, iar dacă afirmația 
poate fi într-un fel discutată 
există însă părerea unanimă că 
„FUGA E SĂNĂTOASĂ", re
prezintă filmul în care actrița 
Marlene Jobert are cel mai bun 
rol cinematografic. Și asta într-o 
„dispută" artistică deloc ușoară 
cu un renumit interpret, Michel 
Piccoli și chiar cu un interpret 
mai puțin cunoscut: Michel 
ăork. Alte roluri din două co
medii cinematografice cunoscute 
la noi, „Alexandru cel fericit" 
și „Operațiunea Leontine" nu 
lăsau deloc să se întrevadă, a- 
ceastă explozie temperamentală 
de acum, actrița oferindu-ne un 
recital care o plasează printre 
marile comediane ale ecranului.

Comparînd „FUGA E SĂNĂ
TOASĂ" cu filmul „Marea hoi
năreală , tot producție franceză, 
asemănătoare ca gen, se poate 
constata dincolo de o egalitate 
valorică deosebiri de detaliu ce 
îl favorizează pe regizorul Phi
lippe de Broca care e mai atent 
atît pe latura verosimilității cît 
și în ceea ce privește dirijarea 
interpreților.

Devine o modă comedia de 
război dar aceasta nu privește 
direct filmul de care vorbim ci 
nejustificata teamă a cineaștilor 
de a ataca subiecte contempo
rane. în orice caz, în filmul 
francez, cînd ni se oferă come

nanciar e totul și mai ales

dar 
in- 
ar-

ci-

dii pe teme de actualitate re
zultatele sînt cu mult sub posi
bilitățile profesionale ale reali
zatorilor. Philippe de Broca, 
spre exemplu, reușește în „FU
GA E SĂNĂTOASĂ" ceea ce 
realizase pe jumătate în „Omul 
din Rio", comedie exotică cu 
subiect polițist Explicațiile ne 
scapă momentan deși ne gindim 
că nu poate fi vorba decît de o 
„grabă" prin care se crede că 
tot ce este superficial este și ac
tual.

TUDOR STĂNESCU

* „FUGA E SĂNĂTOASĂ" — 
o coproducție a studiourilor 
franco-italiene.

O RESTITUIRE
DISCUTABILĂ

Cea de a treia manifestare 
expozițională a revistei „Arta", 
își propune redescoperirea unui 
artist ignorat de critică și pu
blic : Mircea Teodorescu (1900— 
1971). Orice demers capabil să 
pună în valoare aspecte noi, 
.necunoscute ale artei plastice 
românești contemporane, este, 
cu anumite condiții, un act ne
cesar. Una dintre aceste condi
ții ar fi obiectivitatea, exclu
derea notei de „curiozitate", 
„pioasele tînguiri", la căpătîiul 
unei opere zămislite, totuși, prin 
voința artistului, într-o anume 
Izolare, accentele patetic „justi
țiare", menite, fie și involuntar 
să tulbure echilibrul judecății 
integratoare. O altă condiție, ar 
privi etalarea pieselor funda
mentale ale creației artistului, 
capabile să ne ofere măsura cît 
de cît exactă a valorii sale, ja
loanele direcțiilor în care a e- 
voluat. Expoziția, în ciuda u- 
nor dificultăți reale în privin
ța organizării, nu răspunde însă 
unor asemenea condiții. Să 
exemplificăm. Mircea Teodo
rescu se manifestă public ca 
pictor probabil din jurul anu
lui 1930 (în 1928 termină cursu
rile Școlii de arte frumoase din 
București), pînă în jurul anilor 
1949—1950, după care participă
rile sale în expoziții se răresc. 
Nici o lucrare a acestei perioa
de nu este înclusă în expoziție, 
în ultimii ani ai vieții, conform 
mărturiilor unor confrați ai săi, 
pictează din ce în ce mai pu
țin, ocupîndu-se într-o însingu
rare accentuată treptat de boa
lă aproape exclusiv de studii în 
urma cărora au rămas maldăre 
de schițe, de observații fugare 
mai mult cu caracter tehnic. 
Aceste schițe, din care este al
cătuită, prin selecție, expoziția, 
dezvăluie cele două teme, mai 
exact obsesii în jurul cărora 
și-a concentrat cercetarea : vi
oara și zborul. Sute de detalii 
ale acesteia, calcule notate gră
bit, pe orice fel de hîrtie, aveau 
drept scop nu numai propria 
inițiere „teoretică", ci și conse
cința ei practică : construirea 
unei viori. Lipsa condițiilor 
probabil l-a împiedicat »ă se 
ocupe cu aceeași fervoare de 
zbor și de aplicația sa practică : 
avionul. Mircea Teodorescu a 
reprezentat un caz tipic de pa
siune scientistă. El nu imagina

nimic, nu descoperea nimic. A- 
naliza un lucru închegat, con
stituit, refăctndu-și-1 apoi cu 
posibilități rudimentare în care 
cunoștințele științifice, uneori, 
subtile, se amestecau ciudat cu 
diletantismul. Avem de-a face 
cu o viziune teritată să facă 
din orice obiect ale cărui re
sorturi scapă înțelegerii comu
ne (nespecializate), un mister, 
o promițătoare „aventură spi
rituală" pentru cel dispus să-1 
lumineze. Orice mașină sau a- 
gregat poate fi, din această per
spectivă, mobilul unei „utopii", 
al unei năzuințe, în care fina
litatea e superfluă, în care im
presionează energia depusă, ob
stinația „faustică", neastîmpărul 
și curiozitatea. Astfel și în cazul 
discutat „documentul" artistic e 
neconeludent în timp ce „docu
mentul" sociologic și psihologic 
poate reține, doar el, interesul. 
De aceea în schițele lui Mir
cea Teodorescu rămîne discu
tabil atributul de „leonardesc" 
(pe care unul din comentatorii 
catalogului, Octav Grigorescu, 
îl avansează), de „conceptualist 
avant la lettre" (S. Rosei), pen
tru care demersul artistic există 
în afara formelor convenționa
le, în afara realizării concrete, 
deci în sfera prezumțiilor, a 
stării de spirit în care „opera" 
trăiește virtual. De aceea expo
ziția nu lămurește, în spiritul 
realității, lucrurile ci, dimpotri
vă, le complică pînă la confu
zie. Orice vizitator va pleca cu 
sentimentul că se află în fața 
unui personaj enigmatic din 
rasa rafinată pînă Ia dezabuza- 
re și plictis a „Crailor" lui 
Mateiu Caragiale, a unei opere 
insolite și misterioase din care 
expoziția nu lasă să transpară 
decît atît cît trebuie pentru a-i 
hrăni curiozitatea și ideea că 
se află în fața unei valori mai 
presus de orice discuții și du
bii. Orice restituire incompletă 
sau eronată nu face decît să 
pună sub semnul întrebării în
săși rațiunea întreprinderii. E 
riscant să faci „expoziții-tema- 
tice", cu lucrările, unui artist 
puțin cunoscut. De aceea era 
preferabilă, pentru început, o 
muncă de istoric de artă, e 
drept, mal puțin spectaculoasă, 
dar mai sigură și onestă, o 
muncă care ar fi făcut reale 
servicii operei artistului, sau 
acelei părți a operei care s-ar 
fi impus atenției. (Galeriile de 
artă „Amfora", str. Mihai Vodă 
nr. 2).

C. R. CONSTANTINESCU

a
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCV, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui 
Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, HOUARI BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Algeriene Democratice și Populare, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări, împreună 
cu urări de sănătate și fericire personală, de noi succese po
porului algerian prieten în înfăptuirea aspirațiilor sale de li
bertate, progres și o viață mai bună.

Dînd o înaltă apreciere relațiilor prietenești dintre popoarele 
și statele noastre, îmi exprim convingerea că acestea se vor 
dezvolta continuu, pe multiple planuri. în spiritul convorbi
rilor fructuoase și al înțelegerilor convenite în timpul vizitei 
în țara dumneavoastră, în interesul reciproc, al unității ș: so
lidarității forțelor progresiste 
generale a păcii și colaborării

Tovarășul ION GHEORGHE 
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimit tova
rășului WILLI STOPH, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, următoarea telegramă :

In legătură cu tragicul accident de tren din a-remierea gs-_. 
Schweinsburg-Culten, permiteți-mi. stimate tovarășe președinte, 
să vă exprim, în numele guvernului romir. st 
sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate 
fundei noastre compasiuni.

Prim-ministrul Iranului. AMIR ABBAS 
trimis tovarășului ION GHEORGHE MAURER. 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romania, urmă
toarea telegramă :

Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul mesa, de fel.ua.-e 
transmis cu ocazia Zilei naționale a Iranului, precum «: pe—. 
bunele urări adresate mie și poporului iranian.

Primiți, vă rog. Excelență, cele mai cordiale urări de Uni
tate personală, de fericire și prosperitate pentru poporul român.

ROMANE
Agenția Română de Presă 

este împuternicită să deciare :
Opinia publică din țara noas

tră a luat cunoștință cu pro
fundă satisfacție de evoluția 
convorbirilor în legătură cu re
glementarea pașnică a proble
mei vietnameze șl înțelegerea 
la care s-a ajuns cu privire la 
„Acordul privind Încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în 
Vietnam" și semnarea acestui

Ieri seara s-a Întors In Ca
pitală, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist condusă 
de tovarășul Ion Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. 
care a participat la lucrări
le celui de al VI-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncii din R.P. Albania.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București—O- 
topeni delegația a fost în- 
tfmpinată de tovarășa Ilie 
Silvia, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activist! ai C.C. 
al U.T.C.

document. Poporul nostru, cere 
întotdeauna s-a pronunța: asu
pra necesității une: soluțiocAri 
politice a problemei vietname
ze, manlfes:îndu-și solidaritate» 
sa deplină, internaționali»ta, cu 
lupta dreaptă a poporului viet
namez pentru apărarea ființei 
saie naționale, sprijină pe de
plin poziția și cererea justă a 
guvernului R. D. Vietnam ca 
Statele Unite să semneze _A- 
cordul privind încetarea războ
iului și restabilirea picii 
Vietnam*, asupra căruia 
convenit cele două cărți

Guvernul Republicii Socia
liste România iși exprima spe
ranța că Statele Vaite aie A- 
tnericii iși vor respecta angaja
mentele asumate ta cadrul a- 
cordurilor convenite cu Repu
blica Democrată \ ietziam. ceea 
ce ar corespunde mtereseâor 
popoarelor vietnamez și amer.- 
can, cauzei pârii în Asia de 
tud-est și ta întreaga lume.

Tara noastră consideră ză ta 
prezent cînd »-a cooxarat • 
perspectivă privind stingerea 
conflictului, pe baza unei so
luții politice," este imperios ne
cesar să se dea dovadă de lu
ciditate politică și realism, să 
se ajungă astfel la semnarea 
grabnică a acordului, ceea ce 
va avea profunde implicați: po
zitive asupra păcii si securită
ții în întreaga lume.

F < *11 • <9* I
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fost asigurați), botine bărbătești, 
pantofi cu talpă groasă șî piele 
box.

ÎMBRĂCĂMINTE 
DE SEZON

DEJUN 
PENTRU ELEVI

• Unități de alimentație .
■ ;.â are servesc dejunul pen- 
tru elevi compus din trei fe— 
tari. (costul 7 lei) : Feroviarul, 

la. Braseria Grant, pen- 
sijr.ea Bulevard, restaurantele 
Orizon:, Rucăr, Miniș. Diham, 
Giurgiului, Motanul Negru, Bd. 
Sud. Bufetul Ulmui- Costul unui 
abonament săptămlnal — 42 lei. 
După cum se observă zona de 
răsoir.cire a acestora cuprinde, 
atil centrul, cit si noile cartie- 

Titan. Balta Albă, Colentina, 
Girgiului

• Universitatea Populară de 
la „UNIVERSAL CLUB" pre
zintă cursurile : „Documentele 
Conferinței Naționale a P.C.R.", 
„Incursiuni în istoria români
lor", „Probleme ale relațiilor 
politice internaționale contem
porane", „Etica și estetica pro
fesională", „Istoria științelor", 
„A.B.C. medical".

La 31 octombrie a.c., a avut 
loc, la București, cea de-a 6-a 
Sesiune a Biroului Federației 
Sindicale Mondiale. Cuvintul de 
deschidere a lucrărilor sesiunii 
a fost rostit de președintele 
F.S.M., Enrique Pastorino- In 
continuare, secretarul general 
al F.S.M., Pierre Gensous, a 
prezentat unele probleme lega
te de cea de-a 22-a Sesiune a 
Consiliului General al F.S.M., 
ce se va ține tot la București, 
4otoe 1 și 3 noiembrie a.c., pre
cum și unele probleme privind 
organizarea celui de-al VIII-lea 
Congres Sindical Mondial, ce 
urmează să se țină, in luna oc
tombrie
Populară

Biroul 
Mondiale 
la 1 noiembrie, în cadrul sesiu-

nil Consiliului Gene: a_
F.S.M. să se rmsatre o secLtta 
specială problemelor prrrăed 
solidaritatea ca oamenii mzner. 
din Vietnam si din întreaga 
Indochină. urmlnd să se adocce 
o -ezoTuție în acest sens.

De asemenea. Biroul F-SV a 
hotărît să includă pe ordinea 
de zi a Consiliului Genera. > 
informare priv tad situaca <fc 
Orientul Apropiat-

Biroul FSM » sotârft »ă 
răspundă fav arabil c -emam 
adresate celor trei rettrale in
ternaționale ale sindicatelor — 
F.S.M.. C.VAL. CI^L - de 
către Centrala Cud a Oameni
lor Muncii din Cbiie. în « 
de a fi organizate acțpani 
mune împotriva ma 
imperialiste care lovesc 
teririle Fm 
cooulară di:

r • SPORT
• DR. MAX EUWE, preșe

dintele Federației internațio
nale de șah, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că nu este exclus ca meciul 
revanșă dintre marii maeștri 
Robert Fischer (S.U.A.) și Bo
ris Spasski (U.R.S.S.) să aibă 
loc anul viitor, în orașul ame
rican Las Vegas.

„Dacă cei doi jucători vor 
cădea de acord să se întîl- 
nească și vor avea asenti
mentul federațiilor lor na
ționale, atunci forul interna
țional va trebui să se întru
nească într-o adunare gene
rală pentru a aproba oficial 
desfășurarea meciului" — a 
spus dr. Euwe.

• IN URMA REZULTATE
LOR înregistrate în turneul 
de la Essen, cîștigaț de iu
goslavul Nikola Pilici, în cla
samentul campionatului
mondial de tenis al jucăto
rilor profesioniști continuă 
să conducă australianul John 
Newcombe, cu 53 puncte, ur
mat de Arthur Ashe (S.U.A.) 
— 41 puncte, Tom Okker 
(Olanda) — 30 puncte, Cliff 
Drysdale (R.S.A.) și Marty 
Riessen (S.U.A.) — cu cite 
28 puncte, Nikola Pilici (Iu
goslavia) — 27 puncte. Mark 
Cox (Anglia) — 26 puncte. 
Bob Lutz (S.U.A.) — 25
puncte, Tony Roche (Austra
lia) — 19 puncte etc.

• TURNEUL INTERNA
TIONAL DE TENIS, contînd 
pentru „Marele Premiu-Filt“. 
care se desfășoară în aceste 
zile în sala „Coubertin" din 
Paris, a programat primele 
partide din cadrul turului I 
al probei de simplu.

Ieri după-amiază. austra
lianul Barry Phillips Moore 
l-a învins cu 2—6, 6—4, 14—12 
pe Ion Țiriac. O altă sur
priză, a furnizat Fillol (Chile), 
care l-a eliminat cu 6—3, 
6—4 pe " spaniolul Gisbert. 
Alte rezultate înregistrate:

Hrebec (Cebesfevacia 
Michot (Belgia > E—2. 
Goven (Fraațai — McMillan 
(Republica sud Africaaâ 
«-2, 6-0 ; Jawffret .Franța — 
Matteo (Itabat C—L. *—î ; 
Barclay (Franța — Pala Ce
hoslovacia) C—L

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Excelsior (orele »» 
10,45; 13,15; 15,45; 13,15; ».S5,
Festival (orele 9: 11:15 13,3»: 14; 
18,30; 21), Luceafărul (orele 9: 
11,15; 13,30; ÎS; 18.15; »,45).

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11.3»; 14: 14»; 
19; 21,15), Favorit (orele 9.15; ILL. 
13,45; 16; 18.15; 20,30). București 
(orele 8,30; 18,3»; 12.3»; 14,3»; 16.45; 
19; 21).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Floreasca (orele 15,»; “
20.15).

ÎMBLÎNZIREA FOCULUI : 
lează la Scala (orele »,»; 
16.30; 20).

A VENIT UN SOLDAT DE 
FRONT : rulează Ia Central (orele 
9,30; 11,30: 13.45; ÎS: 18,15; ».»).

VA ARĂT EU VOUĂ : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18: »).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20,45).

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

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

TORA ! TORA ! TORA 1 : rulea
ză la Doina (orele 11; 14; 17; 20), 
Drumul Sării (orele 15,30; 19),
Rahova (orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI :

aer

• CIA

se
_c ar»-

** S 
rrsrrui

OPTIMIZAREA 
PRACTICII STUDENȚ1

m s 'tier Iivn 
a^ea « as TS-

fin țrvlcfr-

A IV-A EDIȚIE 
A FESTIVALULUI 
NICOLAE LABiS

rulează » Daca orea 9J»t U:
iae n.ri: »ty

FUGA E SĂNĂTOASA : m^enză 
'A Ferov.ar tre.e 14i It; 73A5.
li» ÎAÎ5; 3A«St. Modem, 'oeria
»; 1US; DJ»; M: tĂU; MJ»-

DRUM IN PEXVMBRĂ r-leaz» 
:a B.-rr orrie 15». !•: 3»-»'. 
Jtcrta lore*» ». 1L15; XL»: 15.45: 
»: aur. Cotmeeu. (orele 15J»; 
ja; m». ___

r* rwimanEA LUI U. JONES : 
rcleazâ la Gr.vna orele »: 11J5: 
IX»; 16: IX1S, »-»>. Mei oda 
♦erele »; n.15; XX»: »: »J5; 
3».»l Gloria (orele L4S; U: IX»; 
16: 1X15: ».4o). ___

ALEARGA REPEDE. ALEARGĂ 
t tBER : rulează la Buzestl (orele 
15.»: 1». 26.15).COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează Ia Giulesd (erele ÎS.»: 18; 
».15>.___

CREIERUL : rulează la Unirea 
(orele 13.38: 17,45: î«).

LOGODNICA FRUMOSULUI 
DRAGON : rulează la Cringașl
(orele 15,»: 18: i»,15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
1X15: 28.»), Aurora (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18.»; 20,45), Tomis 
(orele 8.45; 11: 13.30; 15,45; 18,15:
20,45). Flamura (orele 9; 11,15; 
13.M; 16; 18,15; 20.30).

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

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Ferentari 
(orele 15,30: 17,45 ; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

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

BAMBI : rulează la Pacea (orele

L. P,

■ FOTOTECA ACTOA'-H' ’

:».’j;»,.
18; 3»□AURIA ;
<c re^e IX»; 13 ■

OPIUL ȘI BÎTA : rulează la Mo- 
BBar ferele 1U6: 17.45: »).

MESAGERUL : rulează la Cos
mos (orele 15.»: 18: 2X15).

CINE CtNTA NU ARE GÎNDURI 
RELE : rulează Ia Laromet (orele 
15J»; 17.»: 19.»).

UN CANDIDAT LA 
TIE : rulează la Arta 
1»; ».1S).

DEGETUL DE FIER 
Vitan (orele 15.»; 18,
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DE AXVL VH-

e» dtava

• Modern Club: cercuri șl 
f nr. iții : balet copil, limba en- 
r eză. aeroraodele. depanare ra- 
rfixv. croitorie, foto, ar.sam- 

de dansuri populare. gru- 
voral-folcloric și brigada 
tieL

n fiecare marți : zi a artelor, 
■acizi ...rear ..Elena Vâcâ- 

vaciul artelor plastice, 
muzical. Cineclubul. 

Miercurea : „Politic-Club* ; Joi: 
„Ziua elevului*; Duminica: Stu
dioul de poezie.

ELENA NESTOR

rocj'

I

AX BĂIAT

cetă- 
lipsea

departe, 
sa unui 

și fură și de 
de leu Afară 
os: de ce să 

si o plimbare cu 
Pxseda insă asa 

ceia • Na. dar fură una din 
aariabasrelaatele întreprin
derii de drumuri și poduri 
du localitate. După două 
rile, masam este găsită a- 

>ai in satul 
S. isi făcuse 
plătește :

AYFNTURi IN_ MAGAZIE

trolul financiar, de pildă. 
Așa i s-a intîmplat și lui 
Miha-l Ionașcu care deapănă 
acum, amintiri din cele trei 
luni de aventuri in magazia 
unității.

Era destul de frig în 
ra aceea. Sosind acasă, 
pă ce băuse un pahar 
mult. Ion Voicu (30 de 
din Breaza) deschide la
ximum presiunea arzătoru. 
lui de gaze din sobă, dar 
înainte de a se culca, uită 
să-l oprească. In timpul 
nopții, flacăra s-a stins, iar 
gazele au început să se îm
prăștie in cameră. Nechib- 
zuința i-a fost fatală.

— Lite aici, secundar cen
trau cadran a-întîia ; cum
pără-! domnu’ ; nu e scump. 
Să știi că țin la ceasul ăsta 
ca ia văr’miu și nu l-aș da 
cu una cu două. Dar am ne
voie urgentă de bani : ne
cazuri in familie — mă-n- 
țelegi.

Și așa au procedat cei doi 
tineri (N.
Oancea) de cîteva ori : ace
eași placă, Punctul de des
facere al mărfii se afla un
deva. in vecinătatea Hanu
lui lui Manuc. Ore de „pro
gram" ; tuată ziua, întrucât 
cei doi nu aveau nici o ocu
pație. Acum li s-a reparti
zat una, care — nu ne în
doim — nu le va fi tocmai 
Pe plac. Ceasurile pe care 
încercau să le plaseze pe 
sub mină, la chilipir, erau 
turate.

Opera
JULIETA — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19.30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20: (Sala Studio) : IUBIRE PEN
TRU IUBIRE — ora 20; Teatrul 
Mic : SIMFONIE PENTRU DESTI
NUL MEU — ora 19,30; Teatrul 
Giuleștl : ...ESCU — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Victo
ria) : TRĂSNITUL MEU DRAG — 
ora 19.20 ; Teatrul ,.Ion Vasiles-

9.80 Deschiderea emisiunii. 9.05 
Reporterii noștri peste hotare. 
9.25 Prietenii lui Așchiuță — emi
siune pentru preșcolari. 9.55 Pu
blicitate. 10,00 Curs de limba fran
ceză. 10,30 Lumea de miine : școa
la viitorului. 11,00 Teleclnemate- 
ca pentru copil : „Armata codo
baturilor. 12,45 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după a- 
miazâ. Curs de limba germană. 18.00 
Studioul artistului amator. 18.15 
Semnificații : urbanizarea — o di
mensiune a progresului social. 
13,35 Tragerea Pronoexpres. 18,45 
Muzică — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,00 Timp șl anotimp 
în agricultură. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv.
20,20 Telecinemateca : „Generalul 
dclla Rovere". 22,20 Teleglob : Al
ger — orașul alb. 22,35 „24 de ore".



i evenimente prezentate

r de comentatorii noștri

Se reîntoarce
Peron ?

Scena 
politică argentiniană 

în perspectiva 
alegerilor generale

Guvernul argentinian a anun
țat oficial data viitoarelor ale
geri generale : 11 martie 1973. 
In cazul cînd nici unul dintre 
candidații partidelor sau grupă
rilor politice nu va obține ma
joritatea necesară învestiturii în 
funcția de președinte, urmează 
să aibă loc al doilea tur 
scrutin, a cărui dată a fost 
xată la 8 aprilie 1973.

Perspectiva de noi alegeri 
primele după o lungă pauză 
lectorală — activizează intens 
viața politică a Argentinei. U- 
nul din Cele mai notabile ele
mente ale actualului moment 
politic în contextul scrutinului 
anunțat, îl constituie, fără în
doială, iminența reîntoarcerii 
în țară a fostului președinte 
Juan Peron. Agenția ASSOCI
ATED PRESS anunța. citind 
„surse bine informate" că gu
vernul argentinian a autorizat 
campania aeriană „Alitalia" ca 
un avion al acesteia, avind la 
bord pe Peron, să poată ateriza 
Ia 17 noiembrie în Argentina. 
Această informație coincide cu 
opiniile exprimate actualmente 
în cercuri politice din Buenos 
Aires (citate de FRANCE PRE-

de 
fi-

e-

SSE) potrivit cărora „toate pie
dicile legale din calea reîn
toarcerii lui Juan Peron au fost 
înlăturate și rămine acum la 
latitudinea peronistilor stabili
rea datei pentru întoarcerea din 
exilul madrilen a liderului lor". 
Organizațiile peroniste au a- 
nunțat, de altfel, că în cadrul 
unei reuniuni fixată pentru 6 
noiembrie, vor stabili în mod 
precis data revenirii fostului 
președinte.

Va reveni, deci, Peron ? In
certitudinile continuă, totuși, să 
persiste. Ele sînt alimentate de 
misterul și echivocul care în
văluie discuțiile secrete purtate 
în prezent de liderii guvernu
lui argentinian cu reprezentan
tul personal al lui Peron, Cam- 
para, discuții care au ca obi
ect o așa-numită „reconciliere 
în vederea revenirii la regimul 
instituțional". Se știe că. în ca
drul contactelor în curs. Juan 
Peron a avansat un „program 
de reconstrucție națională în 
zece puncte" care ar urma să 
constituie baza unui acord în
tre „mișcarea justițialistă" (pe- 
ronistă) și actualul guvern. în 
vederea alegerilor prezidenția
le. Programul — așa cum a fost 
redat în relatarea agenției A- 
SSOCIATED PRESS — preve
de, între altele, denunțarea an
gajamentelor internaționale care 
afectează suveranitatea Argen
tinei, modificarea politicii e- 
conomice și sociale, stabilirea 
rolului forțelor armate in viața 
politică, reexaminarea amenda
mentelor la constituție introdu
se unilateral, ridicarea stării 
excepționale, amnistierea deți- 
nuților politici, consultări pen
tru elaborarea unei noi legi e- 
lectorale. într-o primă reacție 
oficială Ia propunerile lui Pe
ron, secretarul de presă al gu
vernului argentinian Edgardo

Sejon releva că există „diferi
te puncte de coincidență intre 
acestea și liniile generale ale 
politicii guvernului in vederea 
alegerilor" și arăta că guver
nul e deschis dialogului cu toa
te sectoarele dispuse să parti
cipe Ia stabilirea democrației 
in țară". In cea mai recentă 
luare de poziție, președintele 
argentinian Lanusse preciza că 
propunerile lut Peron au fost 
trimise „spre studiere" comisi
ei de coordonare a planului po
litic care urmează să transmită 
juntei militare concluziile sa
le. El ținea să sublinieze că ac
tualele autorități de la Buenos 
Aires urmăresc realizarea tznui 
acord cu toate mișcările politi
ce din țară, nu numai ca „miș
carea justițialistă* favorabilă 
lui Peron. Aceste declarații ale 
șefului statului argentinian an 
fost interpretate de anii obser
vatori ca exprimind tendința 
juntei de a nu mai face con 
cesii peronistilor. r nuc: tii care 
ar putea întări poziția acestora.

Oricum, este evident că pem- 
niștii. care de 17 ani agită via
ța politică argentiniană. iri 
joacă șansele in perspectiva »- 
legerîlor din martie 197X In 
cadrul unei reuniuni desQswra- 
te Ia sfirsitul sâptămrâii trecu
te la Neurțnen. principalii li
deri peron'tsti din Argentina an 
hotărit formarea unei Confede
rații a grupurilor poBtkr de 
tendință pemuisiă. Ceea ce. îm
preună cu chemările la un eeu 
de „front nnic- al priuopoletar 
partide politice, cu un prngram 
comun electoral pentru scruti
nul din primi i ar â. denotă tac
tica foarte ^ofrmirfr* a pem- 
niștilor m 
politic auzea

Simple
• •intenții->

După 
reuniunea ministerială 

de la Luxemburg 
a C.E.E.

Cu vagi iluzii despre posibi
litatea combaterii inflației in 
țările lor s-au adunat la Lu
xemburg, în cadrul unei duble 
reuniuni, miniștrii de finanțe și 
miniștrii agriculturii „celor 
nouă" din Piața comună lărgi
tă. Ei au moștenit o agendă în
cărcată, prefigurată la recenta 
conferință la nivel înalt de la 
Paris care le recomandase in 
comunicatul final adoptarea 
unor măsuri pe termen scurt, 
precise, eficiente". Agenda a 
fost îmbogățită de comisia co
ordonatoare economică de Ia 
Bruxelles care înjghebase chiar 
un plan antiinflanționist de 
perspectivă pentru întreaga co
munitate, in domeniile bugetar, 
monetar, comercial si agricol. 
Observatorii politici din Bru
xelles remarcau in ajunul des
chiderii reuniunii că nici o de
legație nu e însuflețită de opti
mism exagerat în privința șan
selor întreprinderii unor ac
țiuni concertate de combatere a 
inflației la nivel comunitar. Iar 

I președintele in exercițiu al co-

de peste hotare
Declarațiaf

delegației
R. D. Vietnam

Conferința
de la Paris

acora

ieti

I
Au fost . Tineretul și

interlocutorii

ARJO SODERBLOM 
președintele Ligii tineretului socialist 

din Finlanda

ai

GIUSEPPE PIZZA
secretar cu 
organizației

problemele 
Tineretului 

din Italia

internaționale 
democrat-creștin

apreciați rolul care

viitorul Europei
grațiî și să asigure progresul tuturor state
lor denotă că acum popoarele au devenit 
mai conștiente de realitățile care ne în
conjoară. In cadrul forțelor progresiste, 
tinăra generație, cu entuziasmul său, cu 
spiritul său novator are o misiune im
portantă, pe care o duce la îndeplinire în 
mod deosebit de activ, 
pot părea lipsite de 
privim retrospectiv 
rii tineretului la 
din marile probleme : 
buna înțelegere în Europa. După cum se 
știe, o serie de manifestări cu caracter in
ternațional și-au propus să discute rolul 
tineretului, aportul său la efortul îndrep
tat spre însănătoșirea climatului pe con
tinent, la dezvoltarea cooperării în toate 
domeniile vieții economice, politice sau 
sociale. Fiecare din ele a consemnat o 
sporire a participării, a angajării tinerilor, 
îmi amintesc cu plăcere de masa rotundă 
organizată Ia Snagov, in România. După 
opinia mea, spiritul constructiv în care 
s-au desfășurat lucrările, răspunderea de 
care au dat dovadă participanții, excep
ționala organizare a acestei manifestări au 
avut o influență pozitivă, remarcabilă a- 
supra întilnirilor noastre ulterioare. Desi
gur. nu luăm parte la asemenea intîlniri 
doar pentru a ne expune, fiecare, punctul 
de vedere. Interesant mi se pare ca de pe 
urma dezbaterilor să înțelegem mai bine 
rolul care ne revine, succesele, dar și di
ficultățile care se mai mențin. De altfel, 
am convingerea că in asemenea împreju
rări confruntările de opinii sînt firești. 
Mă refer la pozițiile constructive și nici
decum la acelea care în loc să încerce să 
ne apropie si mai mult ridică piedici, re
învie practici în dezacord cu tendințele 
generale de pe continent.

Dacă doriți să abordez modalitățile con
crete prin care noi ne putem aduce o 
contribuție sporită la instaurarea unui cli
mat de pace, securitate și colaborare în 
Europa, la convocarea cit mai apropiată a 
Conferinței general-europene, eu aș da ca 
exemplu relațiile generale ale ' Finlandei 
cu România, relațiile prietenești, întemeia
te pe stimă și respect, dintre organizațiile 
noastre de tineret. Intensificarea schimbu
rilor internaționale, prin respectarea stric
tă a principiilor pentru care militează ță
rile noastre, alte forțe progresiste. des
chid noi drumuri pentru cooperarea în ve
derea atingerii scopurilor pentru care 
luptăm.

Cuvintele mele 
acoperire. Dar să 
evoluția participă- 

concretizarea uneia 
securitatea și

de pe continent. Tînăra generație trăiește 
acest proces nu ca un spectator, ci ca 
participant activ, ce-și aduce o contribu
ție remarcabilă la afirmarea in Europa a 
obiectivelor de pace și cooperare între po
poare, la stabilirea între ele a unor noi 
relații de încredere și colaborare.

Putem fi mîndri că fiecare reuniune de 
tineret europeană a consemnat o îmbogă
țire și o adîncire a angajării tineretului 
pe calea înțelegerii și păcii.

In Italia, participarea tineretului la dis. 
cuțiile pe tema securității europene cu
noaște o continuă intensificare și diversi
ficare la toate nivelele sociale și politice, 
activitatea în acest domeniu a organizații
lor de tineret amplifieîndu-se și prin crea
rea unui comitet unificat de relații inter
naționale, din care fac parte tineri comu
niști, socialiști, social-democrați, republic 
câni, democrat-creștini și tineri liberali* 
După cum știți, la conferința de la Hel
sinki noi am participat cu o delegație re- 
prezentînd acest comitet. Noi apreciem a* 
cest comitet ca o contribuție proprie, con
cretă prin care ne unim eforturile îndrep
tate spre o cooperare efectivă, într-o pro
blemă de larg interes internațional cum 
este cea a promovării securității și coope
rării pe continentul nostru.

Credem, în acest context, că reuniunile 
de tineret pe teme specifice privind con
diția tineretului și drepturile sale la edu* 
cație și muncă, la participarea efectivă la 
viața politică și publică ar putea constitui 
prilejuri în care ne-am confrunta opirBL-., 
ne-ain apropia preocupările, cunos.hn- 
du-nc mai bine, înțelegindu-ne reciprofl 
năzuințele.

Aș dori în încheiere să fac citeva re
marci în legătură cu opinia noastră pri
vind conceptul de securitate europeană* 
Principala revendicare nu se referă numaf 
la convocarea cit mai urgentă a Conferin
ței statelor ; am dori, de asemenea, ca îtț 
cadrul reuniunii să fie adoptat un angaja* 
ment al tuturor guvernelor care să opte
ze pentru eliminarea reală și definitivă a 
blocurilor politice, economice și militare, 
abolirea forței și a folosirii forței ca mij
loc de soluționare a neînțelegerilor, res
pectarea suveranității și independențe] 
fiecărui stat. Desigur, viitoarea Conferin
ță general-europeană nu va putea imprăș* 
tia toți norii adunați pe cerul Europei în 
timpul deceniilor de tensiune. Vor fi ne
cesare și alte conferințe pentru ca, intr- 
adevăr, cerul Europei să fie senin, con
form îndelungatelor noastre așteptări. Iată 
de ce, în acest context, tînăra generația 
va trebui să se mobilizeze și în continua
re pentru ca aspirațiile sale și ale popoa
relor europene să-și găsească concretiza* 
rea deplină într-o Europă a securității, co4 
laborării și înțelegerii.

• Cum 
revine tineretului în efortul pen- 
t<b edificarea unei Europe a pă- 
c , securității și colaborării ?

• Prin ce căi și modalități 
fnărc generație de pe conti- 
nerr își poete spori contribuția 
la lupta în favoarea convocării 
c • mei apropiate a Conferinței 
general-europene ?

subliniază

Pârât

alegerilor

din Canada

LXHN 4 TOPO«

parțiale ale

„A'JBOOG<A : unitate a patrioților in zona Kompang Trabek.

misiei, olandezul Sicco Man
sholt, și mai pesimist, declara 
presei : „C.E.E. este un monstru 
cu multe capete. Este foarte 
greu să explici oamenilor ceea 
ce ea intenționează să realize
ze... Nu cred că putem scăpa 
de inflație fără o adevărată 
disciplină și aceasta nu o f 
avea într-o societate capitalis
tă". (INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE.)

Printre măsurile dezbătute de 
miniștrii de finanțe in sectorul 
comercial s-a aflat rf dusei ea
cu 15 Ia sută a tarifelor la im
porturile industriale ale cw- 
nității pe o perioadă de sase 
luni pentru a face produsele 
importate mai puțin srnmpf. 
Propunerea in sine a trezit 
reacții contradictorii : francezii, 
relatează „LA N ATION* an in
terpretat-o ca o acțiune de slă
bire a pozițiilor comunității La 
negocierile comerciale de anal 
viitor cu ceilalți narteneri occi
dentali. iar pe de altă parte, 
reducerea este prea naică ca să se 
reflecte favorabil m geeciafîa 
prețurilor. în ceea ce privește 
prețurile la prodnsele aKTscote. 
acestea n-au intrat in compe
tenta reuniunii, pentru simplu 
motiv că numai noua comisie 
de la Bruxelles care «si va in
ii'pe activitatea anul viitor, t 
putea prezenta recomandă 
spre dezbaterea miniștrilor < 
finanțe si a miniștrilor agricul
turii din cele nouă țâri. Dată 
ne gîndint că de fapt cre*ter 
prețurilor la produsele acrie» 
îngrijorează cel mai mult 
consumatorul de rind. amina- 
rea discutării acestui element 
cheie al întregii politici antiin- 
flaționiste preconizată de comu
nitari micșorează sensibil orice 
interes față de rezultatele reu-
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Rezultatele

Dezvoltarea schimburilor
economice sovieto-americane

Ziarul „IZVESTIA" publică 
un articol în legătură cu recen
tul acord comercial sovieto- 
american. „Se prevede — scrie 
„IZVESTIA" — ca în această 
perioadă de trei ani (1973—1975), 
schimbul comercial dintre cele 
două țări să sporească cel pu
țin de trei ori față de ultimii 
trei ani, reprezentînd aproxima
tiv 1,5 miliarde dolari. Se 
In. vedere înființarea unei 
prezentanțe comerciale 
U.R.S.S. la Washington și

are 
re- 

a 
8 

unui birou comercial al S.U.A. 
la Moscova, precum și o serie 
de măsuri îndreptate spre crea
rea unor condiții favorabile 
pentru activitatea firmelor a- 
mericane și a organizațiilor -de 
comerț exterior sovietice în U- 
niunea Sovietică șis respectiv, 
In Statele Unite. Ă fost rezol
vată, separat problema privind 
acordarea de credite Uniunii 
Sovietice pentru achiziționarea 
de mașini și utilaje prin inter
mediul Băncii de export-import

a S.U.A. A fost s 
menea, acordul i 
„lend-leas-ul".

Ziarul relevă 
rasul american 
semnează. In p 
între firma „S 
și organizația 
îlurgimport", privind 
de utilaje metalurgice 
uzina de autocamioane ..Ka
maz", și utilaj pentru prelucra
rea la cald".

„In prezent
„IZVESTLA" — businessman-t 
american este un oaspete frec 
vent al Moscovei, pe care a 
clus-o în itinerariile 
naționale intense. Po 
culelor revistei „Nev 
Moscova a fost vizitată de 
începutul acestui an, de 
de oameni de afaceri amer:

PROTEST
LA PANMUNJON

La Panmunjon, a avut Ioc 
o nouă reuniune a secreta
rilor celor două părți din 
cadrul Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. După 
cum relatează A.C.T.C., re
prezentantul R.P.D. Coreene 
a prezentat un protest în le
gătură cu introducerea ile
gală de armament automat 
de către militarii americani, 
în porțiunea sudică a zonei 
în care se află sediul Comi
siei militare de armistițiu. 
Au fost înregistrate 250. de 
astfel de încălcări numai în 
perioada 27 septembrie — 
29 octombrie a.e., a arătat el.

• LUlND CUVINTUL la re
cepția oferită în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
Marii Britanii, Alec Douglas- 
Home — aflat în vizită la Pe
kin — ministru] afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Ci Pin- 
fei, a subliniat că acordul in
tervenit între guvernele R.P. 
Chineze și Marii Britanii, in 
martie a.c., cu privire la schim
bul de ambasadori, deschide un 
nou capitol în istoria relațiilor 
bilaterale.

nitare justifică o astfel de apre
ciere.
• ACTIVITATEA CAPITA

LEI BOLEVIENE, La Paz, a 
“zată, luni, în urma 
lițiate în principale- 

:ci ale orașului, în semn 
ce protest față de ultimele mă- 

i economice ale guvernului, 
".tre care si noua devalori- 
e a peso-uiut

La cele ănai întrebări ale anchetei noas
tre am inrecrsxrat la Helsinki și răspunsu
rile amar roadncători ai organizațiilor de 
tineret din Finlanda și Italia.

ARJO SODERBLOM. președintele Ligii 
tineretului socialist din Finlanda, vice pre
ședinte al Comitetului de organizare fin
landez al Conferinței tineretului pentru 
securitate și cooperare de la Helsinki :

— După cum se știe. Europa zilelor 
noastre se deosebește profund de cea exis
tentă in urmă cu 3* sau 13 ani. Referin- 
du-ne fie și doar la ultimii cițiva ani și 
tot ar trebui să consemnăm uriașele efor
turi îndreptate spre apropiere și înțele
gere in Europa. Evident, acestea n-au ră
mas fără rezultate pozitive. Semnarea și 
ratificarea tratatelor sovieto-vest-german. 
polono-vest-german, acordul cvadripartit 
asupra Berlinului occidental, semnarea u- 
Bor acorduri intre R.F.G. și R.D.G„ între 
R-D.G. șt Senatul Berlinului occidental, 
actualele convorbiri dintre cele două sta
te germane au constituit și constituie pași 
importanți, pozitivi pentru continua îmbu
nătățire a relațiilor intereuropene. Crește
rea. cu fiecare etapă, a curentului de opi
nie in favoarea construirii unui sistem de 
securitate și cooperare care să pună Ia a- 
dâpest generațiile de pustiitoare confla-

GIUSEPPE PIZZA, secretar cu proble
mele internaționale al organizației Tinere
tului democrat-creștin din Italia :

— In prezent, în Europa se constată un 
proces prin care popoarele continentului 
devin din ce în ce mai conștiente că pe
rioada confruntării militare, cu toate 
riscurile pe care aceasta le comportă pen
tru progresul nostru, este pe cale de a fi 
depășită și că o nouă eră se poate deschi-

Declarații consemnate de
IOAN TTMOFTB

Guvernul chilian — a de
clarat ministrul de finanțe 
Orlando Millas — și-a pre
zentat. marți, președintelui 
Salvador Allende demisia 
colectivă — informează a- 
gențiile A.F.P. și A.P. El a 
menționat că această hotări- 
re a fost adoptată pentru a 
lăsa deplină libertate de ac
țiune șefului statului în ve
derea constituirii unui 
cabinet.

U. TrÂ

\ I 1

Demisia 
guvernului Uruguayan
• PREȘEDINTELUI TARII 

Maria Bordaberry, i-a fost pre
zentată, luni seara, demisia co
lectivă a cabinetului Uruguayan, 
pentru a permite șefului statu
lui să reorganizeze echipa mi
nisterială — informează agen
ția FRANCE PRESSE. Această 
acțiune urmează după demisii
le miniștrilor economiei, finan
țelor, culturii și lucrărilor pu
blice, care au protestat, în acest 
mod, față de arestarea unuia

ral

că nr

încadrează în acordurile 
tente între Republica Panama și 
Statele Unite ale Americii, în- 
trucît, pînă în prezent, guvernul 
nord-american a dat o interpre
tare unilaterală textelor cu pri
vire la controlul 
și atribuțiile sale 
naiului.

jurisdicțional 
în Zona Ca-

ordine publi- 
a condamnat.

: a
sau

PROBLE- 
cel puțin, 

ncipiu cu pri- 
dminisf

• „O SOLL l LE 
MEI CIPRIOTE, i 
un acord de prin 
sure la statutul administrativ al 
insulei, ar putea fi găsită pînă 
la sflrșitul anului" — a declarat 
Glafkos Cleridis. președintele 
Parlamentului cipriot. Intr-un 
interviu acordat ziarului atenian 
„TA SIMERINA". El a precizat 
că optimismul său se bazează 
pe constatarea că cele două 
părți doresc o soluție pașnică a 
problemei și că progresele rea
lizate în convorbirile intercomu-

Semnificația unor 
„cărți de identitate"

• GUVERNUL PANAMEZ 
hotărît să acorde „cărți 
identitate" tuturor locuitorilor 
născuți in așa-numita Zonă a 
Canalului Panama, ca o impor
tantă reafirmare a suveranității 
sale naționale, a declarat Luis 
Carlos” Noriega. președintele 
Tribunalului electoral din Pa
nama. Magistratul panamez a 
arătat că această măsură se

a 
de

Tribunalul de 
că din Madrid 
marți, 21 de persoane — locui
tori ai regiunii Malaga — bă- 
nuiți de apartenență la Partidul 
Comunist din Spania, anunță 
agenția France Presse. Pedep
sele, pe termene diferite, ajung 
pînă la 16 ani închisoare.

Principalul acuzat, Cueto 
cas, condamnat la 16 ani 
chisoare, a fost învinuit
faptul că a intensificat activi
tatea comuniștilor în regiunea 
Malaga,, organizînd secții de 
inițiativă și desfășurînd o acti
vitate de propagandă.

Lu- 
în- 
de

tente mai înainte 
industrializate și 
agricole".

între regiunile 
regiunile pur

mai bine de o sută de mii 
dinari".

de

i, Faizi nu este o 
excepție, ci 
un exemplu 
tr-un întreg : 
algerian. La 
rhal, Didene

doar 
din- 

satul 
Ber- 

Ali 
Durocillahat, fost luptător în ar
mata de eliberare, supraviețui
tor al bătăliilor pe cîmpul că
rora au rămas peste un milion 
de martiri, ne vorbește despre 
munca lui de responsabil al zoo
tehniei, despre sat. „Am porni
t-o de la zero. Aici a stăpinit 
un colonialist iar noi eram cei 
care munceam pentru el. Cînd 
a plecat, a avut grijă să nu lase

se 
ce

atul algerian 
impune pe zi 
trece mai puternic 
ca centru de pro
ducție, ca centru 
urban. Trei sute de

mii de familii, adică șase mili
oane de felahi sînt astăzi stă- 
pînii pămintului, îl gospodăresc, 
îl cultivă, îi culeg roadele. Spre 
a-i mări fertilitatea, dinspre Ar- 
zewunda — unde funcționează 
primul combinat chimic al țării 
— pornesc zilnic eșaloane întregi 
de autocamioane încărcate cu 
îngrășăminte azotoase, fosfatice 
și potasice ; dintre Constantine 
convoaie de tractoare se în-

A
m fost în Algeria, 
„poartă a Africii 
spre Europa", în 
anotimpul culesu
lui. Cind parfumul 
portocalilor și lă- 

mîilor completau parcă un pei
saj, acela al leandrilor înfloriți 
pentru a doua oară în același an 
și al Saharei veșnic fierbinte. 
Cînd agricultorii string rodul 
din viile întinse pe o zecime din 
păminturile arabile ale țării. 
Cind renumiții crescători de 
animale din neamul beduinilor 
pregăteau „iernatul" cirezilor 
prin coborîrea spre... crestele 
dinspre sud ale munților Hog- 
gar. Și i-ant cunoscut pe felahi 
la ei acasă. In toiul muncilor. 
Atunci cînd oboseala nu se sim
te pentru că mulțumirea dată
de „hambarul plin" te face să i 
uiți efortul. Și, hambarul a fost 
mai plin ca intotdeauna. Mun
cit cu rivna și pasiunea stăpî- 
nului — pentru că reforma a- 
grară înfăptuită aici de către 
guvernul Republicii Algeriene 
Democratice și Populare i-a sta
tornicit pe felahi ca stăpini ai 
tuturor terenurilor arabile sau 
cu alte folosințe — pămintul „a 
produs bine", cum apreciază lo
calnicii. Mecanizarea și chimiza
rea, irigațiile și-au spus din plin 
cuvîntul. La fermele agricole 
din Faizi oamenii au reușit ade
vărate recorduri : douăzeci de 
tone portocale la hectar, două
zeci și cinci de qintale de grîu 
la hectar și nouă mii de kilogra
me struguri la hectar; de la 
fiecare vacă furajată s-au muls 
trei mii opt sute cinci litri de 
lapte. Aceste pămînturi roșii ca 
o cărămidă așezată temelie unei 
case — și bătrînul Ra a făcut 
ca în cazul Algeriei această „că
rămidă" să aibă suprafața a nu 
mai puțin de 2 381 741 kilometri 
pătrați — se dovedesc mai fer
tile decit oricind altădată. Xn sat 
au fost construite două școli, un 
dispensar uman, magazin uni
versal și o creșă; s-au asfaltat 
străzile, s-a introdus lumina 
electrică pînă la ultima casă ; se 
constată o accelerată „ofensivă" 
a televiziunii prin cele aproape 
o sută de televizoare deja in 
funcțiune. Pentru tot mai multe 
femei haik-ul și njghe-ul a ră
mas o amintire. De un deceniu 
încoace, doar cu mici excepții, 
femeile au rupt o tradiție, aceea 
„de a fi întreținutele bărbați
lor". Ele muncesc in toate sec
toarele de producție ale satului î 
ocupă funcții de răspundere pe ; 
plan politic, de stat și sociaL 
Fără îndoială, aceasta constituie 1 
o concludentă mărturie a ceea 
ce înseamnă „revoluția agrară", I 
„lichidarea exploatării omului < 
de către om“, „integrarea lumii 
rurale în procesul imens de dez- < 
voltare a țării", „efortul pentru < 
eliminarea disproporțiilor exis- ;

Algeria
șantier cît țara...

însemnări de GH. FECIORU

nimic". Prima primăvară după 
naționalizarea pămintului stăpi- 
nit de străini, cind a forțat în
cuietoarele magaziilor n-au gă
sit nici măcar semințele nece
sare. „Intre timp însă am pro
curat și semințe, și tractoare, și 
animale de rasă, am construit 
grajduri și am plantat portocali, 
caiși, lăraii, smochini și măslini. 
Am învățat să lucrăm pămintul 
ca pentru noi, preocupîndu-ne 
de introducerea metodelor știin
țifice ; am făcut mult în sensul 
transformării unei lumi arhaice 
și anacronice într-o lume mo
dernă care să beneficieze de 
electricitate, șosele, gaz metan, 
de asistență sanitară corespun
zătoare. de școli, de locuințe mai 
bune. Am muncit zi de zi și am 
învățat zi de zi. Pentru că acum 
zece ani în satul nostru doar 
trei erau persoanele care știau 
să se iscălească... Astăzi, în sat 
pătrund zilnic, o mie zece ziare 
și reviste. Știu asta de la fiică- 
mea care este poștăriță. Dar cele 
trei mii opt sute de cărți de la 
bibliotecă circulă tot tinapul. Eu, 
ca și alții din sat, am fost la 
Alger și Constantine la cursuri 
de specializare iar acum răspund 
de zootehnie, sectorul ce aduce 
anual venituri cu o valoare de

dreaptă spre toate colțurile Al
geriei independente, iar Medeea 
trimite mașinile agricole. Tot
odată, rețele geometric și după 
toate regulile scurgerii lichide
lor sînt săpate in pămintul a că
rui sete de apă s-a perpetuat din 
totdeauna. Sînt create sisteme 
de irigații. Cel mai mare, și sen
zațional din punct de vedere 
tehnic, rămine totuși cel ce pri
vește Sahara. Aici, in zona unde 
ploaia nu se cunoaște, va ploua ! 
Prin punerea în aplicare a unui 
vast proiect de studiu si valo
rificare a resurselor de apă pen
tru Sahara (în acest sens spri
jinul Organizației Națiunilor 
Lnite pentru educație, știință și 
cultură insemnind finanțarea lu
crării), opt șute de mii de kilo
metri pătrați din actualul ,,nisip 
fierbinte" vor deveni grădini ro
ditoare. Forajele către adîncuri 
scot Ia suprafață apa insemnind 
„viața". Pentru că, plantațiile de 
palmieri vor fi aici fără margini, 
vor crește și legumele, viile și 
cerealele, iar prin amenajări 
speciale și smochinii și Iămîii, 

...Itinerar algerian, drum stră
bătut într-o țară cu frumuseți 
aparte, printr-un șantier unde 
constructor este un întreg popor.
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