
Proletari din toate țările, uniți-vă!

FT3 
i M

ANUL XXVIII,
SERIA II,

Nr. 7297

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

6 PAGINI —
30 BANI

2 NOIEMBRIE 1972
|

Un interviu acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

corespondentului Agenției U.P.I., Henry Shapiro,
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GINDIRII
ÎNDRĂZNEȚE
Despre tînărul inginer La- 

dislau Ghiță, de la întreprin
derea de utilaje pentru indus
tria ușoară, nu știam nimic 
altceva decît că este inovator 
și că i-am văzut chipul pe 
panoul fruntașilor din centrul 
municipiului Tg. Mureș.

— E un tînăr ambițios. în
cerca să mi-l descrie tehnicia
nul Iosif Mihai, de la Cabi
netul tehnic, un curajos pro
motor al noului. Ca inovator a 
debutat în urmă cu un an ți 
de atunci a făcut 14 propu
neri de inovații dintre care 
pînă acum au fost acceptate 
12. Șase din ele și-au găsit 
deja aplicare în producție și 
sperăm că pină la sfîrșitul a- 
cestui an var fi omologate și 
celelalte care sînt în diverse 

' faze de încercare.
Absolvent al Facultății de 

electromecanică din cadrul 
Institutului politehnic Cluj, 
tînărul despre care mi s-a 

■ vorbit astfel lucrează de doi 
ani la serviciul proiectare din 

. cadrul I.V.I.U. Tg. Mures.
Încet, încet firul biografiei 

profesionale a tînărului din 
fața mea se deșiră, convinge
rea că n-am greșit în alege
rea eroului de 'eportai devi
ne certitudine. Voința ingine
rului Ghită este ca pînă la 30 
decembrie, valoarea eficienței 
economice a inovațiilor sale 
să depășească un milion. Ar
gumentul cu care își motivea- 

dorința este convingător. 
Numai prin modificarea meto
dei de tastare a firului pe ca
rete la războaiele automate 
de țesut are o eficiență anua
lă de 500 000 lei. Ideile Iui 
și-au găsit aplicare coordona
te cu ale altor inovatori, în a- 
daptarea dispozitivului opti- 
co-electronic de palpare a ter
minării firului pe canete la 
războaiele echivate cu un ast
fel de dispozitiv din import. 
Acest lucru va face posibil ca 
pînă la sfîrfitnl anului 1974 
toate războaiele tip I.U.I.V. să 
fie echipate cu dispozitive de 
fabricație indigenă.

Prin schimbarea de princi
piu a schemei de frânare la 
frezele tip F.U.-l. a pus în 
funcțiune 40 de freze inutili
zabile din cauza defecțiunilor 
la instalația de frînare și ire
parabile din cauza lipsei pie
selor de schimb. Inovația este 
aplicată cu rezultate excepțio
nale la toate frezele din în
treprindere și s-a dat spre ge
neralizare în alte întreprin
deri subordonate Ministerului 
Industriei Ușoare. Diverse dis-

pozitive pentru 
di fâice la an 
producție ți crt-ște-ea 
ticifă/ii muncitorilor, 
tatoare universale, di 
pentru impregnat 
sub vid. stația de bmla îra- 
siune pentru amtroU his- 
najelor sînt dtna dm z-miim-- 
țiiie gmd:rn Im ăerz-r 
vorbesc cu dragoste 
le de muncitori. w 
pini 
fruntașii laa'riir acum} 
din municipiul Tg. Vvri

Adunarea de dare de seamăși 
alegeri a uteciștilor din secția 
montaj general a Fabricii 
L.D.E. — Uzina „ElectroputereS 
din Craiova a fost deschisă cu 
îndemnul lansat de secretarul 
organizației U.T.C., Gheorghe 
Breazu, ca atenția tuturor 
participanților să se îndrepte 
mai cu seamă spre problemele 
de fond ale vieții colectivului. 
Nimic mai firesc, deci, să se 
vorbească mult și cu seriozitate 
despre producție, despre aspec
tele evidențiate de contribuția 
tinerilor ,1a bunui său mers, 
despre ceea ce s-a întreprins 
sau mai trebuie făcut, pentru ca 
aportul fiecăruia la locul de

difuzat presei americane și internaționale
național de pace și colaborare între popoare și 
în mod deosebit la instaurarea în Europa a unor 
relații noi care să dea garanția fiecărei națiuni 
că se va putea dezvolta de sine stătător, potrivit 
năzuințelor sale. în condiții de deplină securitate 
și pace. Este evidențiat, în acest cadru, rolul ac
tiv al țării noastre la pregătirea și organizarea 
Conferinței general-europene pentru securitate și 
cola’oorab^ pe continent, subliniindu-se că Româ
nia așteaptă ca această Conferință să adopte o 
declarație solemnă care să statueze renunțarea 
la forță și amenințarea cu forța în relațiile dintre 
state, să ajungă la o înțelegere privind dezvolta
rea largă, neîngrădită, a colaborării economice, 
tehnico-științifice, culturale și de altă natură între 
toate țările europene, să duca la înființarea unui 
organism permanent care să asigure legături sis
tematice intre state și pregătirea unor viitoare 
reuniuni pentru dezbaterea diferitelor probleme 
care x-or trebui soluționate în viitor.

în interviu este înfățișată poziția României față 
de prin .ipalele p-obleme ale vieții internaționale 
actuale. In această ordihe de idei, este scoasă în 
evidență hotârirea poporului român de a acționa 
pentru a se pune capăt conflictelor și surselor de 
încordare existente astăzi în lume pentru a face 
să triumfe rațiunea, pentru ca toate problemele 
litigioase să fie soluționate pe cale politică, prin 
tratative. în spiritul păcii, colaborării și înțele
gerii între națiuni.

Agenția americană VP.I. a transmis pentru 
presa din Statele Unite si cea internațională, sub 
formă de interviu, uaele aspecte ale convorbiri' 
care a avut loc recent, la București. între pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România. tmarășui Nicolae Ceausescu, ți 
corespondentul acestei ageuții, Henry Shapiro.

Tn cadrul intervmhu sânt abordate probleme ale 
dezvoltării ecocoauco-sociale a României, ale ac
tivității desfășurate de poporul român pentru rea
lizarea înainte de termer-, a pîanulm cinciaaL in 
scopul accelerării prncesalc: de făurire a societății 
tociilste Kuităateral dezvoltate, de ridicare a ni- 
selnim de mtint* H bunăstare a urtrexiî țări.

De asemenea, sfat abordate pe larg probleme 
ale poctec-i externe, de pace șs colaborare, pro
movate de K-vrA-»!» sortaifstă. Tn acest context, 
este subesoatâ preocuparea constantă a României 
pexr-j dezsortazea relatzilor de prietenie si cola
borate ca toate țirje socialiste, cu statele care 
au pasă pe calea independenței. cu toate țările. 
fie* deeaebce de ocindmrea lor socială, pe baza 

priite respectăm independenței și suvera- 
aapoaale. depitoe: egalități în drepturi, ne- 

ecnăc Iu treburile interne, avantajului re-
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CIND TREI RISIPESC. AL
— In fiecare an 

întreprinderea sras- 
Iră cbeitr-este vrfnd- 
r.evrind clteva er..> 
oane de lei — :
pe reparați:. înain
tea îmohr.trj tar- 
zaenului legal de ja
zuri. ne-a declarat 
tovarășul Nxoiae 
Stănișor. director ad
junct al LC.B_AJ_- 
Herăstrău.

Iată si conciun.:? 
sale : 1. Proiectantîz 
blocurilor de locuin
țe iți execută lucră
rile. pe hirtîe. b: ne
înțeles. omlțind {ac
tori esențiali de ar
hitectură și funcțio
nalitate : așa 
că la scurtă 
apare nevoia 
reamenaja 
mente întregi, de a 
se moderniza o serie 
întreagă de instala
ții. de a se sparge 
ziduri, de a se face 
diverse racordări la 
rețeaua de gaze, apă 
ș.a.m.d. 2. Construc
torii folosesc une
le materiale neco
respunzătoare, sau 
dacă totuși o parte 
sînt de bună calita
te. le utilizează fără 
o grijă deosebită. 
Faptul se repercu
tează în deteriorări 
si uzuri premature. 
3. Beneficiarii nu-și 
îngrijesc în totalita
tea lor apartamente
le. mai mult chiar, 
ajung să spargă 
lemne pe terase și 
pe paliere, să-și a- 
menajeze adevărate 
grădini suspendate

MAI ARE
e s Srwe ca

<9e je_ * 
joareCe 
cartiere 

este ți 
muiaarete 
cîodr-se.

Ajunși 
punct, r 
o întrebare: 
e posibil ca Ii 
țiuniie nr. 31<B 79® 
ale C.SJLA.L 
prevadă o 
litate 
cițiva 
o serie 
ble. ăi 
diri mult 
aceleași 
dăinuie fără 
reparație de zeci de 
ani ?

Aminteam și des
pre lipsa de grijă a 
locatarilor față de 
spațiul pe care-1 a u 
în folosință. Lista 
exemplelor este lun
gă. Aton Red’.er 
(de profesie... ju
rist '.) domiciliat ir. 
Bd. Nicolae Bălces.- _ 
— 16 nu și-a zugră
vit apartamentul de

fii
durah.-

ECONOMISI

REBUTURILE, RISIPA,
INDISCIPLINAfărâ |n|ăturarea
lor nu vom

muncă să adauge noi procente 
de îmbunătățire calitativă. în a- 
cest sens, darea de seamă a- 
mintea că, de aici, din preocu
parea colectivă pentru perfec
ționarea prezenței membrilor 
organizației la îndeplinirea o- 
biectivelor activității secției de 
montaj general a izvorît cunos
cuta inițiativă „Fiecare tînăr — 
fruntaș în producție, model în 
comportare !“, apoi, că dato
rită intervenției colectivelor 
formate pentru combaterea

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a 11-a)

; r-denților noștri în PAGINA A II-A

Tinerii pot fi salariați in 
timpul studenției; de ce mai 
sînt obstacole in calea lor?

. tinerii, doresc să lucreze 
dobândească pe această 

an ciț’.tg- Dar, mai ales, se 
s pe faptul că. ușurîndu-le 
nților, posibilitatea să fa- 

cunoșlință cu munca pro
ductivă. avînd obligații și sta- 

salariat, pregătirea

REPUBLICĂ.MARE AȚĂ VATRĂ

PATRIA IN

in no«embne stngă 
cert poartă 
■>. bacurezi

: ar »
iată o fluviilor, bucuroși 
ante clopot de aur 
■t peste cimpul 
E timpul 
furtuni, osteniți, 

tiuia», biruitori, să ne privim 
ca intra oglinzi,

imnuri să înălțăm vieții și fructelor 
din iubita țară privegheată de păsări. Ei 
i se cuvine șoapta nearticulată a celui 
care acum se naște, ei 
sublimul strigăt al cerbilor intre 
patru orizonturi, ei 
inima poetului inchisâ 
in pieptul acestui graur solfegiind 
de-a lungul riurilor în serenitatea 
zorilor de noiembrie.

TARA A OAȘULUI 
PE BROMUL
CIVILIZAȚIEI

MIHAI ELIN

practică în profesie se consoli
dează, se creează premisa unei 
mai rapide integrări în produc
ție, la absolvirea facultății. 
Așa prezentîndu-se lucrurile, 
problema trebuie tratată. cu se
riozitate și 
chiar dacă 
cere efort.

Situațiile de pină acum ara
tă că, în ~~----- —— s-
timpul perioadei de practică 
se găsesc soluții pentru anga
jarea studenților în producție. 
Acest drept de angajare . este 
prevăzut însă și pentru perioa
da anului universitar, cu con
diția ca studenții să-și indeph-

CALIN STANCULESCU
(Continuare in pag. a V-a)

I

rezolvată favorabil, 
această rezolvare

general, vara, in

PLOIESTIUL9

MÎNDRIEI
ROMÂNEȘTIs

/
In amintirea locurilor co

pilăriei mele, Pioieștiul nu 
există, nu regăsesc acea ima
gine ce stă să se șteargă sub 
vintul necruțător al anilor. 
Nu. Pioieștiul nu a existat în 
spațiul revelat ochilor nici pe 
atunci. Nu a existat în spațiu 
dar se păstrează memoriei 
mele acut, prin ce miracol, 
prin ce lege nescrisă a su
fletului? Poate prin emoție, 
emoție și spaimă, și neliniște.

Însemnări
de ȘTEFAN STOIAN

F-jto.- C. PLF.CANputea munci mai Un colț de țară uitat de lume, 
amintit dour de manualele de 
geografie sau, uneori, adus pen
tru scurt timp în actualitate de 
articole din presă care dezvălu
iau realități zguduitoare. Aceqs- 
tu era Țara Oașului de odinioa
ră. Memoria mea păstrează, nu 
știu de ce, legat de acest nume, 
un altul: Țara Moților. Asta 
poate din cauză că despre amîn- 
două citisem cuvinte asemănă
toare : mizerie și analfabetism, 
sifilis și tuberculoză. Locuri să
race și vitregite, un fel de Sici- 
lii ale României, cea eminamente 
agricolă.

Scurți la vorbă, oamenii de pe 
aici sînt aprigi și pătimași în tot 
ce fac. Izolarea istorică a făcut

ca tradițiile și obiceiurile arhaice 
să se păstreze aproape neal
terate. .

.La aceste lucruri cunoscute 
din relatările vîrstnicilor, mă gîn- 
deam trecînd pe lîngă locurile 
obîrșiei mele, intr-o dimineață de 
toamnă, în autobuzul ce gonea 
pe șoseaua asfaltată de la Baia 
Mare spre Negrești, capitala Oa
șului. In mașină, vreo două ti
nere profesoare navetiste, lucră
tori, țărani plecați cu treburi la 
oraș. La marginea unui sat un 
cîrd de școlari așteptau autobu
zul care-i duce zilnic la școala 
din comuna vecină. E o vreme 
mohorîtă, cu burniță. Copiii sînt 
imbrăcați ca pretutindeni, ca la

(Continuare în pag. a Il-a)

O aud și acum pe mania spu- 
nînd „ard Ploieștii" sau „A- 
vioanele sînt la Ploiești", o 
aud e un fel de a spune sau 
de a scrie, în realitate o simt 
și asta nu se mai poate nici 
scrie și nici spune. Mai tîrziu, 
în clasa intîia de liceu aveam 
să învăț la geografie că Plo- 
ieștiul, „capitala județului 
Prahova, e așezat între văile 
Prahova și Teleajen, la o 
mică depărtare de dealuri în 
golful pe care îl face aici 
inaintind către Nord Cîmpia 
Română și în una din cele 
mai importante răspîntii de 
drumuri din Tara Româneas- 
că". ,,Orașul a fost înființat 
de către Mihai Viteazul, in 
1596, pe locul satului Ploiești. I 
ai cărui locuitori au fost mu- [

(Continuare în pag. a ll-a) I 
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TULCEA: La 
lumina farurilor

se seamana
S-a lăsat seara, apoi a venit 

noaptea dar liniștea nu s-ă așter
nut ca în alte toamne pe dealu
rile județului Tulcea. în lumina 
farurilor vuietul' de tractoare, 
țăcănitul semănătorilor ne de
monstrează că aici schimbul de 
noapte în agricultură a devenit un 
fapt teal:'Ne oprim în cțmp, la 
cooperativa agricolă Sarighiol de 
Deal. Se muncește cu mult spor, 
cu aceeași desfășurare de forțe ca 
și în timpul zilei 11 găsim aici 
pe tînărul Gheorghe Perifan, in
ginerul șef al cooperativei- agri- 
cole. :

— Ieri a fost prima noapte de 
semănat în istoria acestor melea
guri, ne spune dumnealui. Ne-am 
convins că și la lumina farurilor 
se poate semăna bine. Forțați de 
împrejurări, de condițiile climate
rice, anul acesta am făcut un 
pas care va avea o mare impor
tanță și pentru viitoarele campa
nii agricole. Muncind' zi și 
noapte, pină la 1 noiembrie, noi 
corn termina și semănatul.

Cele 8 semănători și 11 discuți 
nu stau o clipă. Pe una din se
mănători se află tînărul economist 
Gheorghe Marcu, secretar al or
ganizației U.T.C. de la coopera
tiva agricolă. S-a urcat pe semă
nătoare încă de la început și lu
crează alături de ceilalți coope
ratori, constituind un viu exem
plu pentru toți tinerii din sat. Și 
la recoltat a fost în frunte. De 
altfel, faptul că aici porumbul se 
recoltează pe ultimele 70 hectare 
este și o dovadă a eforturilor 
mari făcute de tinerii cooperatori 
și de elevii din comună.

Revenim la șosea și privim în 
jur: pe orice coastă de deal, pe 
Orice platou privim, zărim faruri 
de tractoare, semn că schimbul 
de noapte în agricultură este bine 
organizat pe aceste meleaguri. La 
cooperativa agricolă Boia tova
rășul președinte Marin Ogea, ne 
informează că în schimbul de 
noapte, la fel ca și in timpul zi
lei, lucrează toate utilajele. Mai 
sînt 300 hectare de semănat cu 
grîu dar ritmul e foarte intens, 
așa că în 3 zile lucrarea se poate 
încheia. Și aici, tinerii iși fac da
toria. Pe semănători în acest 
schimb de noapte lucrează tine
rele cooperatoare Elena Bărbie- 
ru, Maria Stoica, Noni Căpraru, 
Elena Voinea și Dorina Cristoiu. 
Muncesc cu multă dăruire, deși 
e cam rece, deși e totuși, noapte.

Cînd pornim spre Tulcea e 
noapte tîrziu dar, de o parte și 
de alta a șoselei farurile tractoa
relor semnalează că peste tot se 
muncește cu spor. Și reporterul 
nu se poate abține să nu spună 
că acest schimb de noapte la se
mănat are șț un ridicat procent 
de spectaculozitate.

I. CHIRIC

Elevi ai Liceului itDr. Petru Groza* la lortarul cartofilor

HARGHITA: Cu responsabilitate 
și însuflețire — la 

fiecărui gram de
stringsrea 
recoltă

Grija gospodarilor din jude
țul Harghita se îndreaptă spre 
problema numărul 1 a sez 
lui — cartofii. In fermele ii 
prinderilor agricole de sta: 
cele 94 de cooperative de 
ducție, de dimineața pină seara 
tractoarele și auto: amioar. ele 
slnt menținute in fur. ționare 
continuă, oamenii 
energic. Lucrează La 
cartofilor, la sortatul 
zarea lor. Oamenilor 
li s-au alăturat în ace 
panie mii de salariați ai tmjță. 
ților industriale din Odorrie;- 
Secuiesc. Miercurea Cine. Gheor 

1 Gâlă-jțașL Ete-

co

ar

ghieni, Toplița
vii, munciioru, fur.rpcr.aru F. --SI
cruță eforturile pantru a salva
de vitregiile naturii. rodul egoa-
relor.

Duminică la Lâzarxa. Diirău,
Frumoasa. Pâ^jeni.
bătețti. au lucrat
angajați, ele*.: șj -nj'an

— c-liruxițfces
ni

reaza
1 000
elevi

fSZt
.’•X
ț din lo

ara: pe so-

e sin: iscA 
rat că s-au 
*re co=tra

PFL, ce ța închide noul șantier 
de construcții din patrulaterul 
viran din centru, unde s-au de
pozitat deja materialele și utila
jele.

Pină acum 8 ani Negreștii erau 
cea mai mare comună din ținu
tul Oașului tare nu acea nici un 
oraș. Pași rapizi spre urbanizare 
s-au făcut insă abia in uHimti 
4—5 ani. Fără cele două comune 
subordonate. Luna ți Tur, orașul 
numără peste 11000 de locuitori, 
din -care circa 3 000 sînt salariați 
ai noilor întreprinderi din locali
tate. Număiul de muncitori s-a 
dublat în numai cină ani. In a- 
fara fabricii amintite, s-au creat 
locuri de muncă prin înființarea 
și extinderea întreprinderii de in
dustrie locală ..Oșana", producă
toare de mebilă ji de materiale 
de construcție. O nouă întreprin
dere este I.G.O., dotată cu ate
liere modeme și dispunind de 8 
autobuze pentru transportul oră- 

________  _______ _ șenesc. S-au mai înființat o intre- 
Pe strada centrală, lume-multă prindere de conststscții-uapntașe

(Urmare din pag. 1)

oraș. Poate sînt mai puțin gălă
gioși decît, să zicem, cei de pe 
Valea Prahovei. După vreo 3—4 
km, au coborît, o dată cu pro
fesoarele.

Orașul 
pe călător 
cu o zonă 
aici tot ce 
tria miroase încă a mortar proas
păt. Întreprinderea integrată de 
in și cînepă, unitate modernă cu 
700 salariați, nu are decît 4 ani 
vechime. Alături, o nouă sect e 
de saci de poliptopilenă, cu 400 
de salariați, 'mai păstrează incă 
aerul de șantier. In centru, unde 
oprește autobuzul, alte șantiere 
sînt în lucru. Orașul cucerește 
metru cu metru vechea localitate 
rurală : răsar blocuri de locuință 
cu 3 și 4 etaje, magazine comer
ciale, unități-.de prestări de ser
vicii, noul spital, școli spațioase, 
străzi canalizate și electrificate.

Negrești îl intimpină 
ca orice oraș obișnuit, 
industrială. Numai că 
are legătură cu indus-

și pestriță ; ~ majoritatea oameni- pentru deservirea populației, un 
lor a părăsit "portul traditional, urcător modem de mare capaci- 
fără să-l adopte însă cu adevărat Aate pentru fructe și legume o 
pe cel orășenesc. Foarteu'npfiți - fabrică de gheață, de îmbuteliat 
bărbați, îndeosebi tineri, -imbră- ■ - bere și dr încărcat tifosșie. 
câți în salopetă sau în pantaloni SĂI A.-Negrești. stațiune moder

nă care deservește 10 C.A.P.-uri 
din împrejurimi, are 140 de >a- 
lariați.

Pentru a ne da seama mai bine 
de schimbările structurale petre
cute în ultimii 25 de ani, am 
căutat cîteva cifre statistice: A- 

........... .............. ____ ceste cifre pricesc orașul Ne- 
cauciuc, foarte practice in zilele greșii fără comunele subordona

te. Înainte de 1948, nu existau 
aici decît 2 școli cu 4 învățători. 
Pește 80 la sută din populație 
era analfabetă. Astăzi există 3 
școli generale cu 22 săli de cla
să, un liceu cu 16 săli de clasă 
și laboratoare, o școală profesio
nală de mecanici agricoli. Numă- 

___ ,......._ rut de deci e de peste 2000. 
Cîțiva purcei Numărul ' de cadre didactice: 

118.
In ultimii ani, aici s-au cons

truit circa 300 de apartamente 
în blocuri, iar altele sînt în curs 
de construire. Se pot vedea o

câți în salopetă sau în pantaloni 
de gata și in Cojocel, poarta do
pul oșenesc de . paie, mic, de forma 
unui blid adine, cu curelușă pe
trecută peste frunte și împodo
bit cu bria roșu, lucrat cu, artă. 
Clopul mîndru tras pe frunte le 
dă flăcăilor un aer de semeție 
rar întîlnit aiurea. Cizmele de

ploioase, sînt adoptate în zilele 
de lucru și de majoritatea femei
lor. Mai toate acestea poartă bas
male înflorate, galbene și verzi, 
și fuste largi și lungi, bogat În
crețite.

La 50 m. distanță de un „Su- 
permagazin" și de cofetăria cu 
filtru de cafea automat, stau to
lăniți doi bivoli, cf’ - ' ‘
aleargă printre roțile unei auto
basculante oprite. Pe lingă mo
derna stație de salvare a spitalu
lui trece alene un car cu boi. Ci- 
țîva lucrători întind un gard de

22 gr
esce 1

ie sc

de aceăa 
rrsenie. *
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Z ACCENTE

DOLJ: 744 000
ore de muncă 

de dăruire
Traducerea in practică a prin

cipiului educației prin muncă 
și pentru muncă, in județul 
Dolj ca și in alte județe ale ță
rii. se reflectă și in cele 
744 000 ore de muncă patriotică 
efectuate in actuala campanie 
agricolă de toamnă de peste 
45 341 elevi și studenți din mu
nicipiul Craiova și din mediul 
rural. Printre școlile ore au 
participat și s-au evidențiat in 
acțiunile de muncă patriotică, 
se numără Liceul nr. X Liceul 
pedagogic. Grupul școlar „E- 
lectroputere" și Grupul școlar 
„7 Noiembrie* din Craiova pre
cum și Liceal agricol Calafat. 
Liceul din Poiana Mare. Șcnal* 
generală din Dobndor să scniile 
generale din Moțățes-sat. Hoa
ței gară. Valoarea muncii 
triotice prestate de către 
700 elevi de la școlile enoi 
te mai sus. la I AA. Moțițe^ 
este egală cn sunu de CM OM 
tei. Elevii an parucăpet la re
coltat și depăouvat pnraesbnL Li 
■ trinsu! fructeter m leguatețer 
s-jrialul pnruwiăufai șâ cartofi 
ter la L US..«r.le o C A F -onle 
d.* județ.

S-au remarci 
eișaii de la G 
lectr''put 11 l |n circa 10 rite
— »e sgzaea Lnarâ-*1 prsfesor 
C -wizaatat FrameuriM. secreta- 
of rexamzațări l .TX. de anei. 
eCesii au i ti eltut maaaaL in 

surriai de »e o soprafață de 
IM hectare de te C-A-t. kvur 
ri ax așutn la treterarea ei. 
La f-VS. Breasla, ei M recoltat 
IM ram d> frwte. iar la L tA. 
C-*o«ear B bectare de perwnib. 
Au descărcat și sortat M tooe 
de paeamb ta bazele de recep
ție din mnicipiul Craiova.

De la această scoală s-an e- 
ttdenGat 
mlnțeri 
duicrate 
Dttentru.

clasa nr. 111 scaleri- 
din xaul I al cărei 
este profesorul Ștefan 
clasa nr. 1P3. condusă

de prafescr Frumusanu Dumi
tru. clasa nr. 1P2. condusă de 
profesor Scinteie Aurelia*, pre
cum și clasele anului II și IU.

Prof. ILIE IONESCU

CLUJ: Studenții raportează: misiunea 
patriotică a fost îndeplinită

pentru studenții clujeni (ca deLuna care a trtrjt a fast
aMel peatra toate categoriile de tineri din județ) luna ma
rilor acțiuni de muncă patriotică in agricultură. A spune 
acum, cu exactitate, cit este de mare contribuția lor în 
campania care se apropie de sfîrșit este greu. Nimeni nu a 
avat timp deocamdată pentru asemenea calcule. Cert este 
on iurte : recoltare* întregii suprafețe de cartofi cultivată 
ți a aproape W ia sută din cea de porumb incorporează și 
efortul lor substanțial. Elocventă este în acest sens și de- 
claraț a tovarășului Ioan Tîrnăveanu, directorul Trustului 
I.A.S. Cluj.

— tn această toamnă, studenții fac pur și simplu minuni. 
Rar i-am văzut atit de bine organizați în muncă, atît de en- 
tuzia-t!. Tot ce le-am dat să facă, au făcut pe de-a-ntregul 

b n- : au sortat zeci de vagoane cu produse pentru ex- 
pc-t Ier:. ;,m primit și confirmarea că toate vagoanele în
cărcate d- ei au trecut granița, adică au fost acceptate de 
beneficiari- Ceea ce nu e puțin lucru.

t - incit la reîntoarcerea în amfiteatre studenții vor putea 
afinaa : misiunea patriotică a fost îndeplinită.

F.M. ISOPESCU

î fta- 
de t

: o integ tr pen
tru r.oară orgă de Haendel. o 
manifestare prenpunind predi

ce pentru domenii- 
merafe. pentru țalo- 
ismului...

lecții, deosebi 
le muzicii cai 
nle preclasicii

Ateneul a fost arhiplin și așa 
sînt mereu asaltate" la acest 
început de stagiune sălile de 
concert ale Capitalei, de sute, de 
mii de tineri dornici să soarbă 
comorile de frumusețe ale artei 
sunetelor.

Problema pe care trebuie să 
ne-o punem este (ceea ce nu am 
făcut în stagiunea trecută cînd 
îi» lunile septembrie, octombrie 
am asistat la un „asalt" simi
tul), este în ce măsură vom reu
și să menținem acest public în 
sălile de concert, în ce măsură 
vom ști să-i captăm necontenit 
interesul, în ce măsură vom ști 
să mergem în întîmpinarea do
rințelor sale, în ce măsură vom 
Ști să-i oferim cunoștințele ne
cesare unui popas indelungat in 
sala de concert.

Integrala sonatelor pentru vi
oară și orgă de Haendel nu s-a 
ridicat tot timpul la „temperatu
ra" partiturilor.

Mihai Constantinescu este un 
violonist de cultură și stil, dar 
de de multe ori. de-a lungul re
citalului, nu am avut sentimen
tul că a fost depășită simpla 
„lectură" a textului, iar în cîn- 
tul lui Eckard Schlandt subzistă 
în continuare defecțiuni de teh
nică, aritmii, care anulează de 
multe ori 
lui sonor.

de tineri 
bucureștene 

tr-ito mai așezați, in sonata de 
Beettioven mai multă rigoare in 

r. mat mult 
M. Moldovan 

rtitirrii... 
tier iși 

prenu are tăl-
dinedo de nerespecta- 

rea unor ..date", tălmăcirile sale 
au un unic farmec.- Momente 
relevabile: Variațiunile pe o 
temă de Rossini, in care am as
cultat cu „răsuflarea tăiată" pa
saje redutabile pentru oricare 
violonist „infrinte" cu o fenome
nală ușurință și Cadenza 
Moldovan.

In ciclul de Cadenze, 
să demonstreze resursele 
sive ale fiecărui instrument 
Orchestrei moderne, 
pentru contrabas rămine o pie
să de unică vibrație prin sub
stanțialitatea materialului tema
tic, prin aforistica expresiei, prin 
acele structuri sonore specifice 
care definesc toate lucrările sim
fonice și instrumentale pe care 
tînărul creator le-a oferit în ul
timii ani vieții noastre muzicale.

de M.

menite 
expre- 

al 
Cadenza

Așteptam cam de 
multă vreme, în 
urmă cu mai multe 
zile, la un telefon 
public. De fapt nu 
aveam în față decît 
o persoană dar ne
răbdarea mea ve
nea de acolo că tî
nărul, pentru că un 
tînăr era, nu-și mai 
încheia convorbi
rea. Era seara, des
tul de tîrziu, și vă- 
zîndu-mi, probabil, 
semnele de nerăb
dare îmi arunca din 
cînd în cînd cite un 
„vă rog să mă scu
zați, am de rezolvat 
o chestie extrem de 
importantă", 
rog, fiecare om 
necazurile 
mi-am zis. Dar 
învîrtindu-mă eu pe 
lingă cabină îmi a- 
jungeau la ureche 
crîmpeie din 
mersurile tînărului, 
suficiente 
a-mi preciza identi
tatea celui în cauză 
și a-mi 
cam cît 
re era 
Tînărul 
bine făcut și lj fel- 
de bine îmbrăcat, 
era student in anul 
I la una din facul
tățile din Capitală. 
Și, cum a doua zi, 

X mi-am dat seama, 
>> trebuia să meargă 
Iii muncă patriotică 

la cules de porumb, 
pentru că așa hotă- 
riseră în cadrul a- 
sociației lor, să a- 
jute la strînsul re
coltei aflate în pe
ricol din cauza ploi
lor care nu mai 
conteneau, făcea a- 
pel la cel de la ca
pătul firului să-i.

procure o motivare 
oarecare, pentru că 
el în ruptul capului 
nu vroia să meargă 
la cules. Sigur, din 
lașitate, nu avusese 
curajul să spună 
asta colegilor în a- 
dunare și-l ruga a- 
cum pe interlocutor 
să-l salveze în vre
un fel. Cum de la 
celălalt capăt al fi
rului răspunsul, cu 
toate insistențele, 
rămînea, se pare, 
mereu negativ, stu
dentul meu a în
cheiat într-un tîr
ziu penibilul de
mers, replicînd : „ei 
bine mă duc, dar un 
porumb n-am să 
culeg". A agățat 
nervos receptorul în 
furcă și-a dispărut 
în noapte.

Mărturisesc
n-aș fi dat vreo 
importanță inciden
tului. Văzusem doar 
atîția colegi de ai 
lui trudind cu ptîta 
abnegație alături de 
lucrătorii ogoarelor 
în această neobiș
nuită campanie de 
toamnă, adesea în 
condiții destul de 
grele, fără a lua în 
seamă timpul 
trivnic, 
team că 
contează, 
urmei, o 
sau două, 
și uscături, 
zis, gîndindu:mă la 
vechea zicală popu
lară. Cum spuneam, 
aș fi uitat, probabil, 
această întîmplare 
dacă un alt fapt 
n-ar fi venit să-mi 
releve și existență 
unui anume tip, de 
care ar trebui să ne .

ocupăm cu mai 
multă atenție : tipul 
gata aricind, în si
tuații „normale", 
cînd nimeni nu-i 
cere un efort supli
mentar, să facă fel 
de fel de declarații, 
care mai de care 
mai înfierbîntate. 
Unul dintre cei ce 
se înscriu în respec
tiva categorie, de 
pildă, s-a dovedit a 
fi dintre aceia pe 
care-i auzeam ade
sea luînd cuvintu! 
în ședințe cerînd și 
promițînd... Iată 
însă, că pe neaștep
tate, a venit cu 
toată acuitatea ei, 
chemarea. In clipa 
aceea, insul cu pri
cina pareă s-a răsu
cit deodată în el 
însuși, și a găsit o 
mie de motive, 
gata să facă și 
cruri „grele" 
care altădată le 
fuza tot așa 
„motivat" (...dar 
rau condiții 
male"-1).

Sper să-se înțe
leagă că, faptul la 
care mă refer, n-are 
decît o tangență în- 
tîmplătoare cu... re
coltatul. Tipul ca a- 
tare s-a autoradio- 
grafiat datorită si
tuației 
care-i 
prompt, o verificare 
concretă a declara
țiilor de responsabi
litate..

...Trebuia, -totuși, 
să așteptăm. O ase
menea situație ex
cepțională ca să-l 
cunoaștem ?

era 
lu
pe 
re
de 
e-

„nor-

frumusețea discursu-

incit
■nu 
la urma 
excepție

Mai sînt 
mi-dm

deosebite,
cerea,

VASILE 
BARAC

SIMPOZION

ss

ft

mulțime de ca»e familiale noi, 
tipizate, care dispun de tot con
fortul. In legătu-ă cu aceasta am 
asistat la o scenă amuzantă în 
timp ce așteptam la consiliul 
popular. O țemeîe cerea audien
ță la președinte. Secretara, care 
o cunoștea, o întreabă: Da’ ce 
trei, lele cutare ? — Apoi ce să 
creau ?
casă. Ci acolo, cum intri, nu-i 
tavan. — Cum nu-i

Să schimb planul la

tavan ? o

întrebă secretara uimită. — D-a- 
poi cum? Ăla tavan îi? Tomna 
sus la dracu, cin s-ajungă ?

Cred că femeia ceea se va o- 
bișnui repede cu plafonul înalt 
al noii sale locuințe, așa cum lo
cuitorii Oașului s-au obișnuit cu 
atitea lucruri noi pe care nici nu 
le bănuiseră înainte vreme, ne- 
cunoscîndu-le nici măcar după 
nume. Iar numele acestor lucruri 
noi este : civilizație.

• Marți 
interesant
— „Debuturi. Afirmări, Con
firmări" — ciclu dedicat tinerei 
generații de muzicieni ai țării, 
am reîntîlnit intr-un bogat reci
tal pe unul dintre cei mai re
marcabili instrumentiști ai țării : 
contrabasistul Wolfgang Guttler, 
tînăr muzician care știe să trans
forme greoiul instrument într-un 
mijloc de expresia muzicală, în
tr-un instrument care poate apă
rea pe estrada solistică.

In programul recitalului : so
nata de Haendel și Beethoven, 
Variațiunile pe o temă de Rossi
ni de Paganini și Cadenza de 
Mihai Moldovan. Cu uluitoarea 
sa tehnică, Wolfgang Giittler se 
mișcă pe tasta instrumentului cu 
o dezinvoltură care ne face să 
uităm că unele piese au fost 
scrise în fapt pentru vioară, pen
tru regina instrumentelor... In 
sonata de Haendel am fi dorit

seara, — intr-un alt 
ciclu al Filarmonicii,

o Din concertul Filarmonicii 
dirijat de Mircea Cristescu, a- 
mintim îmbucurătoarea întîlnire 
în ciclul „Lucrări concertante ro
mânești" cu piesa unui tînăr 
creator: Concertul pentru flaut 
de I.iviu Glcdeanu, piesă de a- 
dîncă și meticuloasă elaborare, 
sinteză a căutărilor dintr-un lung 
șir de lucrări anterioare.

IOSIF SAVA

La București a început, 
miercuri, simpozionul intitulat 

«.„Metode experimentale în me
canica aplicată", reuniune știin
țifică ce 
dezbaterilor, 
universitare, 
cialiști români și străini.

Simpozionul de la București 
se înscrie pe linia acțiunilor 
inițiate de Institutul politehnic 
din Capitală, în cadrul pro
gramului P.N.U.D.-UNESCO, 
R.O.M. 3-Politehnica, program

reunește, la masa 
cadre didactice 
cercetători, spe-

inaugurat acum trei ani și care 
abordează, în principal, urmă- 
toarele sfere de cercetare : pre
lucrarea informațiilor, tehnica 
tensiunilor înalte și mecanica 
solidelor. Acest program iși 
propune să contribuie la com
pletarea bazei materiale de cer
cetare științifică a politehnicii 
bucureștene, în domeniile amin
tite, la specializarea. în străină
tate, a unor cadre didactice din 
institut, pe bază de burse acor
date de UNESCO.

Ceea ce a caracterizat adunarea de alegeri a fost atitudinea combativă față de lipsuri, hotărtrea fermă 
de a le înlătura din viața organizației
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a-

pîslărie, 2 de curele transmi
sibile, 15 rafinării de petrol, 
2 fabrici de produse chimi
ce", mai greu poți schimba 
fizionomia morală a orașului 
care, ani in șir, a cunoscut 
„vidul sufletesc al iluștrilor 
administratori delegați" : 
„Tradiția ei, (industria pe
trolieră românească), scria în 
19.34 Geo Bogza, fiindcă in 
etapa de față se poate vorbi

7 200

tați pe moșia domnească 
Băicotul". scria cartea de is
torie. Prin anii cincizeci am 
văzut print a oară Ploieștii : 
„Orașul unei cumplite burtă- 
verzimi". cum scrisese Geo 
Bogza. Am revenit la Plo
iești după un interval de 
timp mai lung, nu l-am mai 
recunoscut. Dispăruseră
cele „case cu trei etaje" din 
centru, dispăruseră și acei 
„proprietari care abia știu să 
se iscălească". Ploieștiul. 
„Orașul celei mai rapide par- 

.. vemri” devenea in anii Repu- 
t vblicii unul din cele mai mari 

centre industriale ale Româ
niei. „Devenea", ce ușor se 
poate scrie acest cuvînt dar 
cite eforturi au fost necesare, 
cită sudoare a curs, ciți oa
meni nu și-au lăsat pe șan
tierele orașului cei mai fru
moși ani ai vieții, sănătatea 
și vigoarea și sufletul lor 
pentru ca eu acum, în acest 
modest articol, să pot scrie 
„devenea in anii Republicii".

Și dacă șoselele se pot aș
terne deasupra unor pămin- 
turi nedesțelenite, și dacă se 
pot ridica combinate și zeci 
de mii de apartamente și 
dacă poți schimba radical fi
zionomia industrială a unui 
oraș cu „5 mori sistematice, 
1 fabrică de paste făinoase 
și biscuiți, 3 de mezeluri, 2 
de ghiață, -una de oțet, o fa
brici de postavuri și dimii, 
1 de pălării de lină, 1 de

Ploieștiul

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

l

schim- 
această

Româ-

de o tradiție, e frauda, măs
luirea, jaful și asasinatul". 
Oamenii zilelor noastre, oa
menii Republicii, au 
bat din temelii și 
tradiție.

Și dacă ani întregi
nia a însemnat doar un sim
plu producător și exportator 
de țiței, astăzi, România în
seamnă, în primul rînd, unul 
din 
tori 
tria 
ora de față România ocupă 
locul III în lume în ceea ce 
privește producția, locul II ca 
volum al exportului, 27 de 
țări din întreaga lume bene
ficiază de produsele mărcii 
românești. „UPETROM" de
ținea recordul de adincime

cei mai mari producă- 
de utilaj pentru indus- 
petroliferă din lume. La

la foraj in Europa 
metri cu instalația 4DH-315. 
record de adincime 
rica Latină — 5 500 metri cu 
instalația 3 JH-200 A. Multe 
medalii de aur la tîrgurile 
internaționale și premiere 
mondiale cu nenumărate in
scripții românești.

Numele fabricii ploieștene 
„1 Mai" este azi cunoscut in 
patru continente, motiv de 
mîndrie, de justificată încre
dere în capacitatea proprie...

Am fost nu demult la 
Ploiești. Eră o zi ploioasă de 
toamnă. 11 căutam pe ingi
nerul Stelian Tronaru, ingi
nerul șef al compartimentu
lui de calitate al centralei 
industriale de utilaj petro
lier din Ploiești și am avut 
noroc, dacă mai intîrziam 
cîteva minute...

— Spuneți-mi, tovarășe in
giner, care sînt ultimele nou
tăți ale constructorilor ro
mâni de utilaj petrolifer ?

— Ultimele noastre noutăți 
au fost deja prezente la Tîr- 
gul internațional de mostre 
de la București. ,M-aș referi 
în primul rînd la instalația 
de foraj și punerea în func
țiune a P-80, o instalație cu 
toate comenzile pneumatice 
care îi dă o mai mare sigu
ranță în manevrare în con
dițiile unei simplificări a 
operațiilor. Dar, tot Ia timpul 
amintit, centrala industrială 
ploieșteană s-a prezentat și 
cu o premieră : instalația 
F.S. 32 de cea mai înaltă teh
nicitate.

in Ante-
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indisciplinei, s-au făcut sim
țite unele ameliorări la acest 
capitol ; că, la fel, a scăzut nu
mărul celor care nu respectă 
normele tehnologice stabilite ; 
că și în privința luptei împotri
va risipei de materiale se con
stată o situație mai puțin nega
tivă ca înainte. Și totuși, în po
fida acestor concluzii, avînd o 
anume bază materială, atît 
darea de seamă cît și luările la 
cuvînt ale uteciștilor au recu
noscut că se manifestă incă des
tule neajunsuri. De pildă, . în 
bilanțul raportat de secretarul 
U.T.C. se preciza că pe anul în 
curs totalul absențelor șiintîr- 
zierilor de la muncă datorate 
tinerilor atinge cifra de 4 500 
ore. Referitor la aceasta, Con
stantin Anca, se exprima :

Nu se poate afirma că nil 
a existat preocupare pentru re
ducerea absențelor. Insă, modul 
in care s-a materializat nu pu
tea să aibă efectul așteptat. Mai 
întotdeauna ne-am rezumat să 
constatăm abaterile și doar să 
atragem atenția celor indisci- 
plinați. Cred că cel puțin de a- 
cum încolo trebuie să facem 
mai mult. Să vedem și dincolo 
de porțile uzinei ce se întîmplă 
cu colegii noștri care lipsesc, 
pentru a afla cauzele reale ce 
îi fac să se afle în situații de 
acestea. Așa am putea să inter
venim cu mai mult succes pen
tru a lichida abaterile, și mai 
ales, să le prevenim.

Calitatea produselor, potrivit 
celor semnalate în adunarea de 

constituie de multă 
un- semn de întrebare 
activitatea unor tineri.

Ar trebui ca organizația, îm
preună cu conducerea secției, 
să ia, in sfîrșit, măsuri pentru 
a fi aprovizionați cu materiale. 
Pe urmă, printre tinerii care 
dau rebuturi sînt unii care nu 
cunosc. încă, toate amănuntele 
meseriei, au nevoie de ajutor. 
Or, noi nu l-am acordat.

Părerea aceasta s-a bucurat 
de aprobarea tuturor celor pre- 
zenți la adunare. Nici nu se 
putea altfel, dacă ținem seama 
că ea se identifică cu o realita
te știută de toată lumea. Ase
mănător s-au petrecut lucrurile

• Rebuturile
• Risipa
• indisciplina

Acela că In rîndurile 
organizației nu se 
un inovator. Este 

o situație care poa- 
nota de regret în 
relevată. Mai ales 
spunea un alt vor- 
Aristică, „dacă ar 

cadru organizatoric 
convins că astăzi

alegeri, 
vrenje 
pentru 
Nu'o -dată a fost necesar ca a- 
cest aspect să fie ridicat în 
dezbaterile colectivului. Dar cu 
toate c.ele întreprinse, roadele 
nu sînt la nivelul cerințelor. Din 
acest punct de vpdere, Constan
tin Tudorașcu afirma :

— N-aș zice că este vorba 
numai de neglijență atunci cînd 
piesele ' nu se încadrează în 
normele controlului tehnic de 
calitate. Intervin și alți factori. 
Cu toții știm că de multe ori 
nu avem scule corespunzătoare, 
că lucrăm cu unele învechite, 
care, normal, nu permit pre
lucrarea unor piese de calitate.

seamă. 
membrilor 
găsește nici 
într-adevăr 
te justifica 

.care a fost 
că, așa cum 
bitor, Barbu 
fi existat un 
potrivit sînt
am fi avut printre noi și ino
vatori. Doar sînt mulți tineri 
cu bogată experiență și cu caK- 
tăți profesionale foarte bune 
pentru a ifutea să se nască in 
mintea lor idei de acest fel.

Programul de activități adop
tat în finalul adunării a mar
cat, printre al tete, cîteva ac
țiuni care, pe viitor, tind să 
răspundă practic la problemele 
dezbătute. S-a luat hotărirea 
inițierii unui curs pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profesio
nale, se va continua inițiativa 
„Fiecare tînăr — fruntaș in 
producție, model in comporta
re", lunar se vor alcătui, dintre 
cei mai' valoroși uteciști, brigăzi 
care vor’ controla nivelul înde
plinirii sarcinilor de către fie
care tînăr, curățenia locurilor 
de muncă, grija față de avutul 
obștesc, vor acorda ajutor celor 
care întîmpină greutăți în 
muncă. La rîndul nostru, ne-am 
permite să formulăm o sugestie 
— aceea de a se constitui un 
cerc al creației tehnice, măsură 
care ăr da posibilitatea valori
ficării aptitudinilor de care dis
pun uteciștii în această privință.

Acțiunile hotărîte jalonează 
tot atitea modalități de inter
venție pentru ca etapa care ur
mează, definită de eforturile 
intense depuse pentru ca ute- 

■ ciștli din secția montaj general, 
alături de întregul colectiv al 
uzinei „Electroputere", să-și 
aducă aportul la transpunerea 

mîine altul, se în viață a angajamentului de 
îndeplinire a cincinalului înain
te de termen, să fie rodnic. De 
fapt, sintetic vorbind, aceasta a 
și fost problema de fond asupra 
căreia a insistat adunarea. 
Dezbaterile, ca și programul de 
acțiune trasat, oferă uteciștilor 
un teren, de manifestare propice 
elanului lor de a se situa in 
primele rînduri ale acelor care 
la sfîrșitul cincinalului vor pu
tea raporta că angajamentul a 
fost dus lâ- bun sfîrșit.

j

•'*3

cele mai multe ori, 
înșine favori-

și cu ceea ce a spus, apoi. Mar
cel Popa despre risipa de ma
teriale, care încă se mai prac
tică de către o serie do tineri.

— De
sublinia el, noi 
zăm risipa. Nu sîntem suficient 
de combativi, de intransigenți 
cu cei care sînt nepăsători față 
do avutul obștesc. N-am auzit 
pină acum ca un tînăr să fie 
aspru criticat pentru că a risipit 
numai un singur șurub, doar pi
te va picături de vopsea. Asta 
deoarece credem că este prea 
puțin, nu merită critica. Dar, 
azi un șurub, 
adună și așa am ajuns să tre
cem la bilanț că la noi în or
ganizație sînt risipitori. Dacă 
vrem să terminăm o dată pen
tru totdeauna cu această lipsă 
atunci trebuie să fim combativi 
fără excepție, 
cazul doar de un singur șurub. 
Tot pagubă se cheamă.

N-am dori să înehoiem contu
rul dezbaterilor adunării de 
alegeri fără a consemna și un 
alt aspect, evocat în darea de

chiar dacă este
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Pentru a veni în spriji
nul realizării sarcinilor 
de producție, organiza

țiile U.T.C. au luat un ansam
blu de măsuri politico-ideo- 
logice menite să mobilizeze 
tineretul în efectuarea unor 
acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică. Iată, de exemplu, 
cîteva astfel de acțiuni : La

FIECARE UTECIST
fruntaș in producție,
model in comportare

A fi uteclst presupune a fl 
fruntaș. A fl uteclst înseamnă 
a întruni o sumă de calități 
umane și profesionale care să 
te recomande ca model in toate 
împrejurările — in muncă și in 
viața — care să te situeze in 
rindul celor mai buni și mai 
stimați tovarăși. Calitatea de 
utecist este sinonimă cu serio
zitatea, 
ritul de dreptate 
Iată citeva 
călăuzit 
secția 
trice — 
țiativei 
— „Fiecare 
in prnducțir*. model in eompor 
ture". Dar cxlatA In ludușl 
timp o motivare In piu*. «pe- 
clficu organizației, locului in 
care iși desfășoară ea aeilvila 
tea. Mă refer iu sarcinile do 
producție exlrem <le complexe, 
îndeosebi sub aspect tehnic șl 
al calității, la angajamentele 
asumate de colectiv șl care vi
zează îndeplinirea cinclnulului 
înainte de termen. Sini sar
cini și angajamente, nu la in- 
domina oricui. înfăptuirea lor 
reclama un ritm de ceasornic 
al producției, o disciplina fără 
cusur, inventivitate și creație, 
ordine deplină. Care era situa
ția in organizația respectivă, 
inainte de lansarea inițiativei ? 
Din 137 de uteciștl, 14 distonau 
puternic în ambianța colecti
vului, absentau, Intirziini. iro
seau timpul de muncă, frinuu 
activitatea echipelor din care 
tăceau parte. Nu are rost sîi-i 
mai nominalizăm. Vom vedea 
mai tirziu, de ce. Or. tocmai 
acest lucru și-1 propunea orga
nizația prin lansarea 
vei : aducerea fiecărui 
utecist, la nivelul celor 
buni muncitori.

Totul a început de la o 
nare generală deschisă, la 
au fost invitați să participe șe
ful secției, secretarul organiza
ției de partid, președintele sin
dicatului, maiștrii și șefii de 
brigăzi. A fost o adunare ani
mată, s-a discutat fiecare caz 
de indisciplină în parte, fiecare 
caz de neindeplinire a norme
lor, s-au făcut numeroase pro-

mAsurl pe care or 
U.T.C. urmii «A le 

■ aici înainte In pro 
toți 

- șl el constltu-

bări. Un număr <lr uteciștl — 
numiți din timp de biroul or
ganizației — raportează modul 
in care șl-au îndeplinit sarci
nile de producție și pe linie de 
organizație, pe lumi precedenta

Cum «puneam mai înainte, 
inițiativă noastre urc de acum 
multe luni di1 aplicare și e fi
resc să ne întrebăm, cure cala 
eficienții el, Șl ueum. <• mo
mentul «A «nuntesc Irul nume 
de tint'll • Vi'ionol Oprea, IUi
mitul Bușim, Nlcolue Șelar. 
Hint cel caro nu foal îndeosebi 
criticați In Adunarea generală 
cuie a lansat Inițiativa, Astăzi, 
el - do ull h l !■ ți ep| 14 — «tail 
alăluil util prin roullzAille nor
melor lunii de luna. cil «I prin 
pompai lament șl <11 aci pl I nA, o 

llll lălldllțl, <1 
nclcnța Inițiali 

clar I 
oraunixii

de program
Cînnbiniilul chimic Victoria- 
Brașov iui fost ooiistllulle bri
găzi ile producții' ale tinere
tului cure au liniat la uloil 
larca liniei ii 2 a <l<* nitroco- 
liiluzlt (valoarea ceoiirmililm 
raallaalo 113 IH 
iimidarca unei corn 
numii - ’.*.< MI (MNI Ir
pilol de |a (iniltlll

l ineill ile Iu Șan 
Ir Oltenița elect 

acțiuni de 
palrlidlcA, 

realizai

cu eonlrllmțla malalei 
pc llH/M Utilii pillll In) ilgu- 
iliibllric |ie cel mal buni 
uteciștl din aveți*, reaulia- 
■ervlnd

U.T.C., 
lor.
ros. 
trai 
iul 
popularizare 
iogrufllle lor 
iul uzinei,

• A fowl 
«iillrlia a 
care la 
de abalerlle 
ținerilor,

o In flecarii adunare 
ralA U.T.C, ir lace u euppnrrr 
pe lente de educați* iau o in 
lllnlre cu ii penimalilalr din 
iizlnl, cu un acllșlil de patllil 
iau de -Iul, viile le vnilieșle II 
neillur, le r airmail* la

puneri do 
ganizațin 
cuprindu <b 
gramul săli <țo activi Iute, 
uteeiștii buni 
iau, cpm spuneam, majoritatea 
— s-au mobilizat pentru n spri
jini soluțiile propuse. Cliliii 
cei 14 tineri cure fiuteăi'i'A mi- 
bfcct de dlucuțle In udunaroii 
genoralA «-au ungiijul mA nu 
mul deu organlzuțlel prilej do 
critici, hA fină totul pentru n 
munci mul bine șl u mo com 
ixirtu mul corect, Deși, mulțl 
dintre ol nu i'i'iiu acum pentru 
primii oui A Iu un uilfol do an- 
gujumenl, doșl iimiiniziițlu șllu 
că col puțin o parte din ungă 
jumeiite alnl formule, adunarea 
goiiorulA șl ii munifioiliil Ini'ic 
acrea In cui Intui linei Hor i • 
poctlvl. Dur nu « n oprit ml 
mul Iu util. Vo bazai propuneri 
lor formulate In limpid dinu 
(Iilor m-ii întocmit un plun colt 
creț do ucțliinl inie urma 
fie Imediat uplli ute. Acum, 
mui este lotcii iă «plinei» 
cuprlndcii ncel )ilun cl mal I 
«A ne referim Iu cca ce 
făcut șl ne fino In conllnum<

• Flecare iilcclil mu ilnAr 
nculcclsl, nuil demult «au mal 
recent angiijat, care no altuea 
ză in afura baremului ile frun 
laș, a foii redlutrllmll 
pe Hau brigăzi, alături 
mai buni uteelșil «nu 
de partid.

• lliroiil orgiinlzafli'l 
a urmării șl urmărește 
Nccvență ca flecare d 
cești uteciștl să ulliă In perina 
nimfă n surei nă concrelil care 
să Ie vină in sprijinul pccrce 
țlonArii profesionale, a ridică 
rii nivelului politic, cultural, șl 
a căror îndeplinire va fi verifi
cată cu ajutorul maiștrilor sau 
a șefilor de echipă.

• Săptăininal se constituie o 
brigadă din cei mai buni tineri 
care controlează ținuta, cură
țenia locului de muncă, nivelul 
realizării sarcinilor de produc
ție de către fiecare tinăr în 
parte, discută cu ei, află greu
tățile pe care aceștia le intîru
pi nâ și ii ajută pentru a le 
depăși.

• Lunar, biroul organizației

adu
că re

in rrhi
de cri 
membri
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Coordonatele întrecerii: repede, bine, economicos

Colectivul <le

responsabilitatea, spi- 
și diiruire. 

principii care au 
organizația U.T.C. din 

locomotive Dlesel-clec- 
montaj in lansarea ini 
— deja bine cunoscuta 

uleclsț — fruntaș

LA S.M.A. VIȘINA

Echipe „Service
în cadrul secțiilor

de mecanizare

Redactorul suplimentului : ROMULUS LAL
Fotografii ele : O. PLECAU, GIL CUCV, P. TANJALĂ, 

EM. TANJALĂ

„S-u pornit <lr Iii lilcm <A 
trillion rele și mașinile nuri- 
colo sini inlri'linutc superfi
cial. De aici întreitul corte
giu de necazuri : defecțiuni 
repetate, cheltuieli suplimen
tare, venituri nerealizate, 
consumuri exagerate <le car
buranți, lubrifianți și piese 
de schimb. Cum s-ar putea 
pune stavilă unor asemenea 
neajunsuri?
mecanizatori a fost solicitat 
să gîndească, să propună. Ne 
gîndisem, inițial, la perma
nentizarea „orei de întreți
nere". Adică, în- fiecare di
mineață, între orele 6 și 7, 
mecanizatorul să efectueze 
— sub supravegherea șefului 
de secție — verificările slib- 
ansamblurilor, ungerile, ali
mentarea cu carburanți. Cal
culul economic ne-a dovedit 
ineficiența soluției : în fie
care zi, 250 ore om/tractor 
neutilizate direct productiv. 
Altfel spus, zece mii de lei 
nerealizați ca venituri de că
tre unitate, prin lucrările cp 
nu s-ar fi putut efectua. Or
ganizația U.T.C. ne-a propus 
însă o soluție deosebit de 
valoroasă..." Și inginerul Ion 
Florea, directorul Stațiunii 
pentru mecanizarea 'agricul
turii Vișina din județul Olt, 
descrie în amănunt inițiativa, 
suportul său economic. In 
esență, este vorba de alcă
tuirea unor echipe de între
ținere care să acționeze du
pă principiul „service-ului“ 
Cei mai destoinici meseriași 
din fiecare secție — unul la 
20 de tractoare — intră în al
cătuirea acestor formații ca- 
re-și desfășoară activitatea 
noaptea. Venind din cîmp, 
mecanizatorul își aliniază 
tractorul și mașină agricolă 
cu care a lucrat pe platoul 
din cadrul secției. O primă 
recepție din partea celor din 
echipa de întreținere Și ope
rația este începută : gresări, 
șuruburi strînse, verificări 
complexe la motor și iți sub- 
ansambie, alimentarea cu 
carburanți. A-doua zi, îneca

nizulonil Ud 
ă mul pierde timpul p< 
I» clnrp. E odihnii șl 
nllo cu cure lucreăzA 
perfect întreținute șl reulnti'. 
Tu fr;lul uccslă, zilnic, flecuri' 
tractor funcționează efectiv 
In sarclnA cel puțin două orc 
in plus; sini evitate stagnă
rile pricinuite de defecțiuni, 
și, lucrul cel mul important, 
printr-o întreținere perma
nent realizată cu răspunde 
re, este prelungită viața tnu- 
șinilor.

• INIȚIATIVA SE CONCRETI- 
ZEAZA iN CREȘTEREA CU 
DOUĂ ORE A TIMPULUI LU
CRAT ZILNIC DE CĂTRE FIE
CARE TRACTOR • LA ZI, SE 
ÎNREGISTREAZĂ DEPĂȘIREA 
VENITURILOR CU 1 500 000 
LEI, REDUCEREA CU 50 LA 
SUTĂ A CONSUMULUI DE 
PIESE SI CU 10 TONE A 
COMBUSTIBILULUI NORMAL

De aproape trei luni a fost 
generalizată ideea echi|5eTor 
„service" în perimetrul de 
activitate al Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Vi
șina. Realizările, însă, n-au 
întîrziat să apară. Atît Ia 
secțiile Crușov, Vișina Nouă, 
Vădastra, Urzica și, Vădâs- 
trița, secții recunoscute pen
tru succesele obținute, cit și 
la Vișina Veche și Bras- 
tavăț, colective cu reali
zări 
de 
lor 
mașini agricole a 
sporuri între 10 și 80 la sută. 
Pentru activitatea efectivă 
s-au cîștigat însă pește o mie 
de ore. Cu toate că toamna 
a pus; lă grea încercare uti
lajele totuși, aici, tractoarele 
au funcțional fără întreru
pere, fără să se înregistreze 
defecțiuni serioase. Au lucrat

și 
colective cu 

mai slabe, indicele 
utilizare al tractoare- 

și al principalelor 
cunoscut

vișin 
nulii 
l uimi ooii i 
13 Iu Silii 
nuul, f'i 
trecui, utuțbinArlli 
ilefei (lunilor «-un 
zero, Iar nconotnillv d 
de >u lihnii nu fniegliliu 
scAdi'rc do |>u«ti< tio In 
Lunar se lueri’uză ulei 
zile cil < oinlxiullhll oi 
misii. Cifru rixhr....... ridica
acum Iu aproape ><ae tone, 
•Se prevede realizarea fiecă
rei I 1)00 de lo| v enll uri eu 
cel mult HIM) ltd i liclltilell, 
ceea ce InsenmnA record 
pentru uccustii unit im d osi
tă numai cu tractoare do 
tipul 11-27. In cadrul acestui 
efort de racordare la nou, 
tinerii — acela cure reprezin
tă aproape «0 la sută din im- 
mărul mecanizatorilor - de
pun eforturi apreciabile. 
Echipele „service", slnt alcă
tuite numai dintre ei. La Vi
șina Nouă, Ion Smarandache 
și Ion Toma și-au asumat 
răspunderea întreținerii ma
șinilor și tractoarelor. La 
Vișina Veche, frații Oprea 
și Nicolae Roșea și Lauren- 
ția Corbeanu — absolventă a 
opt clase și a cursurilor de 
calificare din primăvară ; la 
Brasțavăț, Gheorghe Savu, 
iar la Urzica, Petre Cismaru. 
In cadrul atelierului mecanic 
al stațiunii au fost confec
ționate sculele strict nece
sare dotării unor astfel de 
echipe, iar prin cursuri de 
inițiere patronate de specia
liștii unității, toți cei aproa
pe 20 de membri ai formați
ilor de întreținere au fost in
troduși în tehnica activității 
ce o vor desfășura. In final, 
n-au fost acceptați decît cei 
care, la seminar, n-au obți
nut decît calificativul foarte 
bine. O primă garanție pen
tru succesul ce se dorește.

GH. FECIORU
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„în măsurile pe care le veți lua, preocupîndu-vă de creșterea 

eficienței economice, trebuie să intrați în profunzimea problemelor 

concrete, să mergeți la disecția producției și a conținutului ei. Să ve

dem unde se duce ultimul ban, ce se întîmplă cu el. Aceasta este obli

gația conducătorilor din economie, a fiecărui comunist, a fiecărui 

om al muncii. Aceasta este problema esențială a eficienței economi

ce și de aici trebuie să pornim".

NICOLAE CEAUȘESCU

♦

*
*
î
\

i
_ _ _ J

UTECIȘTII i$l PROPUN UTECIȘTIfREALIIEAZÂ

I

VĂ REAMINTIM
SUMARUL NUMĂRULUI 1

DIN 16 AUGUST 1972 1
• Procesul milimetrilor • întregul spor de I 

producțio cu sculo economisite * 10 tone căr- i 
bune pe post în abatajele frontale • 3 apar- I 
tamonto pc zi cu o ringură macara • Zilnic, i 
prin oforturi proprii, 85 kg fire cardate peste • 
plan • Prin forțe proprii, cu cheltuieli minime, i 

mecanizăm lucrările din zootehnie

„COLECTIV AL MUNCII 
Șl ONOAREI"

lliii'Ul din in i mari o- 
bl<<< llvu Indimlrlnlc ido ju- 
<l**țnlui Prahova și mii pro
pun inlpvn'u unor iu țlunl, 
iiihiAiIikI <»«•»■• 4ii finalizare., 
i . i io. i.- ,,i Mm hTIM 
i i'ttil uzinei culei tiv ul
mumii ol onoaicl", Iii (Im
pui In<111• lrIuI pctrix lihnii' : 
,,l''ii’ciirc kg de materie 
prima triinsformată In
produse", Iu Feroemail : 
„FI •< urc llnAr In flecare zi, 
cel puțin o piesft poate 
plan".

ICI». «lut acum concretizate 
In elfii1 șl dnte : o produc
ție suplimentam In valoare 
(ft S i 000 lei, o i edili ere 
i ii .'1200 000 Ici a pici (I-Tllor 
de lubriflunțl, carburanți șl 
energie electrica, Importnidi* 
economii dc muierlr șl ma
teriale 20 lone oțel, l.i 
tone ciment, l.'l m.e. cherea- 
tca, 7 tone Iler Iu ton.

Revenim la: Șantierul — oglinda muncii
Primii care au indcplinit integral indicii chemării adresate 

tuturor șnnlierelur de construcții din țară din cadrul acțiunii 
„Șantierul — oglinda muncii noastre" au fost înșiși autorii ei — 
tinerii de la întreprinderea dc construcții „Hidrotehnica" din 
<'onstan|u, Astfel, numai in luna iulie a acestui an, la construcții 
civile el iiu realizat economii in valoare de 180 000 lei, ceea ce 
i cinr/inPi 00 In sulă din totalul economiilor realizate pc unitate. 
< olegil lor de l.i curiera „Ovidiu" au realizat 42 000 lei economii 
Iu luln iiianți, combustibil și curent electric, iar cei de la Șan
tierul de construcții hidrotehnice din port nu s-au lăsat mai 
prejos. Numai la betoane, de pildă, economiile realizate se ci
frează Iu 400 ooo lei.

Comitetul Județean Brașov 
ul t'.l'.C. i lansat numeroase 
u'țlunl primite cu Interes șl 
entuziasm de cel cărora le-au 
fost udresalc. Cil ușa stau lu
crurile n<!-<» confirmă cifrele ce 
consemnează finalizarea acestor 
Inițiative, cifre utcstînd vu- 
loaren economiilor realizate. 
• „Din flecare m.e. masă lem- 
nousă producție Iu valoa

re de peste I 100 lei“ — 
493 000 lei ; • „Fiecare inginer 
și tehnician să realizeze o pro
blemă tehnică în afara orelor 
de serviciu" 5 750 000 lei; • 
„întregul' spor fizic al produc
ției — din materii prime eco
nomisite" 6,9 tone; • „Fieca
re kw șl - kcal, — sursă de eco
nomie" 70 000 lei. (pe șase 
luni).

SUMARUL NUMĂRULUI 2 |
DIN 29 SEPTEMBRIE 1972 |

• Șantierul — oglinda muncii noastre • Fie- j 
care eley al școlii profesionale, fiecare ucenic I 
să producă cu 6 luni mai devreme, ia nivelul i 
unui muncitor calificat • Minimum 2 2G0 litri • 
lapte de la fiecare vacă furajată, cel puțin 90 i 
de viței de la 100 de vaci • Să ajutăm efectiv ’ 
elevii de liceu în desfășurarea practicii și însu- 1 
șirea unei meserii •> Fiii de onoare ai întreprin- • 

derii • Registrul economiilor i

CERCURILE
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Preocuparea organizației județene U.T.C. din 

Brașov pentru ridicarea continuă a nivelului cu
noștințelor tehnice și de specialitate a fost pusă 
în practicii într-o gamă variată de forme și moda
lități. între acestea un loc de seamă îl ocupă 
„Cercul de creație tehnico-științifică", cerc ce 
cunoaște, an de au. o dezvoltare tot mai impe
tuoasă. Dacă în 1968 funcționa un singur ase
menea cere, cu 18 membri și 7 lucrări realizate, 
in 1972 numărul cercurilor a ajuns la 16, cu -120 
de membri și 115 lucrări realizate, lucrări care, 
prezentate în sesiuni științifice și aplicate în pro
ducție. au adus beneficii în valoare de 16 mili
oane lei. De-a lungul celor 4 ani de existență 
cercurile de creație tennico-științifică din județul 
Brașov au realizat 253 de lucrări cu o eficiență 
economică în valoare de circa 35 milioane lei.

„SĂ ÎNVĂȚĂM 

SĂ MODERNIZĂM-
Județul Teleorman pășește cu pași siguri pe 

calea industrializării. Tinerii de aici se constituie 
intr-un detașament aafiv al acestei acțiuni, fiind 
prezenți pe marile șantiere, pe băncile și în ate
lierele școlilor de calificare. Fiecare nou obiectiv 
dat în folosintii ii va găsi apți pentru a face față 
nevoilor curente ale producției. Aceeași prezență 
o constatăm și în larga mișcare a continuei îm
bunătățiri a procesului de producție, tinde con
tribuția lor este de necontestat. Iată de ce, cele 
2 187 000 lei cit reprezintă valoarea antecalculată 
a celor 18 inovații și raționalizări prezentate anul 
acesta de tinerii tel'orinăneni înseamnă mult mai 
mult decât cifra amintită: ele sint tip sitpbol, Și 
poate nu greșim dacă, tot în acest cadru, amintim 
și de cele 250 propuneri de inovații și raționali
zări, estimate la 12,5 milioane lei, ale tinerilor 
membri ai organizației noastre din județul Ilfov.



♦ DOUA ZILE PE LUNĂ
de însemnătate

„„hii.,,. cu SCULE ECONOMISITE
• Exemplară organizare a locului de muncă

• Permanentă asistență profesională acordată de cadrele 
de răspundere ale secției

• Numărul celor ce lucrează cu scule economisite 
este de ordinul sutelor

Ca să lucrezi bine, trebuie să știi să fi con
trolezi bine

La Fabrica ile scule Rîșnov, 
acțiunea „Să lucrăm două zile 
pe lună cu scule economisite" 
inifuită de organizația U.T.C. de 
aici se constituie intr-un îndemn 
mobilizator pentru întregul co
lectiv de muncitori, tehnicieni fi 
ingineri privind realizarea cinci
nalului înainte de termen. Con 
creț, scule economisite înseamnă 
economie de timp, ridicarea pro
ductivității muncii ceea ce duce, 
implicit, la o producție suplimen
tari peste plan. De subliniat că, 
fiind singura întreprindere din 
fard cu un asemenea profil, cele 
două zile pe lună lucrate cu scu
le economisite se repercutează fa
vorabil mai ales asupra necesaru
lui reclamat de beneficiari, a- 
portul celor din Rîșnov venind 
în intimpinarea cerințelor strin
gente ale multor unități indus
triale. Prin urmare, acțiunea ini
țiată fiind de însemnătate repu
blicană, angajamentul de a lu
cra două zile cu scule economi
site intr-un asemenea context dă 
măsura conștiinței muncitorești 
a acestui colectiv.

Hotărirea oamenilor de aici 
este cu atit mai temerară deoa
rece, așa cum ni s-a spus, în 
perioada cit fabrica se află în 
plin proces de reorganizare, pro
ducția rus- este diminuată, dim
potrivă, după o analiză lucidă a 
posibilităților, cifrele de plan au 
crescut. Un alt argument eviden
țiind maturitatea colectivului: 
mare parte dintre muncitorii 
care lucrează la realizarea scule
lor și dispozitivelor au fost sau 
silit în curs de calificare anul 
acesta, urmînd diverse forme de 
invățămînt și ucenicie la locul 
de muncă. Apelînd la cifre, din 
procentul de 35 la sută pe care 
tinerii îl reprezintă din totalul 
muncitorilor fabricii, peste jumă
tate s-au calificat sau se vor ca
lifica în 1972. Cum se pot reali
za aceste două zile și-au pus în
trebarea tinerii ? In primul rind 
printr-o exemplară organizare cu 
materii prime și materiale sin
cronizate cu asistența la locul de 
muncă acordată permanent de ca
drele de conducere ale secțiilor 
și, se înțelege, prin reducerea 
rebuturilor pînă aproape de zero. 
Odată decumentația întocmită, 
s-a trecut la realizarea propriu- 
zisă a dezideratelor propuse. Re
zultate mai mult decît încuraja
toare au obținut cei de la sec
țiile strunguri și freze, secții de 
bază ale uzinei. Printre fruntași, 
tinerii: Boțea Aurel, Edec loan, 
Văiilăhăzan Alexandru, Muștea- 
nu Ioan și mulți alții care au a- 
juns în ultimul timp în plutonul 
fruntaș.

„In uzinele și fabricile țării, 
au discutat uteciștu în cadrul a- 
dunărilor generale de la începu
tul anului, toate gamele de ma
șini, unelte, aparate se realizea
ză și cu scule. Nevoia de scu
le este foarte ridicată, comenzile 
pe care beneficiarii le fac întrec 
cu mult ceea ce realizăm noi a- 
cum. Reușind să lucrăm două 
zile cu scule economisite vom 
spori beneficiile fabricii, în a- 
celași timp sporind fi ctftigul 
nostru. Dar, și nu tzi ultimul 
rînd, vom veni în ajutorul altor 
unități să-și îndeplinească și de
pășească planul". Și judecata lor 
s-a dovedit a fi mi numai edac- 
tă dar și extrem de oportuni.

Numărul celor ce lucrează 
pînă acum cu scule economisite 

este de ordinul sutelor, asta în 
condițiile în care fabrica se re
organizează, gradul de calificare 
al forței de muncă nu a atins ni
velul optim, alte cîtcva sute de 
tineri învață, abia, tainele mese

FIECARE INGINER Șl TEHNICIAN
• o creație tehnică

IN VALOARE CEL PUȚIN EGALĂ
CU SALARIUL SĂU ANUAL

lat Conferința )«■ țară a In* 
ginerilor șl tehnicienilor, lovu- 
rășul Nicoliu- Ceaușcseu subli
nia din nou. sarcina primordia
lă ce revine fiecărui inginer șl 
tehnician, aceea de concepție și 
creație, de promovare a nou
lui, de continuă perfecționare 
șl modernizare u producției șl 
procesului de produc ție. In uzi
na noastră acest îndemn al se
cretarului general al partidu
lui a găsit un puternic ecou. 
Asimilarea unul mare număr 
de produse noi, sporirea con
siderabilă a sarcinilor de plan, 
hotărirea colectivului de a în
deplini cincinalul înainte de 
termen, argumentează in sufi
cientă măsură nevoia intensi
ficării eforturilor pe plunul 
creației tehnice. Ce a făcut or
ganizația U.T.C. pentru a veni 
in intîmpinarea unor realizări 
de valoare și în acest domeniu 
al activității sale ? La propu
nerea mai multor tineri ute- 
ciști, din rîndul cadrelor teh- 
nico-inginerești, comitetul no
stru pe întreprindere a hotărlt 
înființarea ceacului de creație 
tehnico-științifică. El își pro
pune să întrunească sub în

riei de sculer. Acțiunea a dema
rat în aprilie. Rezultatele obținu
te în cîteva luni îndrituiesc cele 
mai optimiste speranțe pentru că 
numai astfel pot fi explicate cele 
spuse de secretarul comitetului 

semnul creației — de unde șl 
denumireu Iul — pe toți tinerii 
Ingineri șl tehnicieni ca laolul- 
tă și flecare In parte să gin- 
dească, să descopere soluțiile 
optime pe care le reclamă pro
ducția in diferite situații. La 
început, cercul avea un număr

IA UZINA „ELECTROPRECIZIA" SACELE
rcstrlns de membri, nu toți ti
nerii credeau in eficiența Iul 
dar pe măsură ce cabinetul 
tehnic Înregistra noi șl noi Ino
vații șl chiar Invenții, pe cure 
organizația U.T.C. le populari
za cu toate prilejurile, uiți șl 
uiți tineri aderau la progra
mul cercului. Practic, acum 
toți Inginerii și tehnicienii ute- 
clștl sini membri al cercului 
de creuție tehnlco-științlfică. 
Președintele său de onoare este 
chiar inginerul șef al uzinei, 
tovarășul Gh. Tril'u.

Tn vară a fost lansată Ini
țiativa „Fiecare inginer și teh
nician să realizeze prin inova

U.T.C. al fabricii: „Marea ma
joritate a muncitorilor vor avea 
la activ, in primele luni ale a- 
nului viitor, cele două zile pe 
lună lucrate cu scule economisi
te". Avem de-a face, prin ur

|ii șl raționalizări economii 
ecliivalonla, cel puțin cu sala
riul Mlu anual'*. Kg a dat un 
puternic stimulent acestei miș
cări șl astăzi, In prcujniu ani
versării a 2.'i de uni de hi pro
clamarea Itepublli'll. putem In- 
l.ițiș.l realizai I cu care ne m Iu 

drlm. Să fac însă mul Inttl cl- 
leva precizări privind orgunl- 
zurea Inițiativei.

• l.a nivelul fiecărui servi
ciu — constructor șef, tehnolog 
șef, energetic șef, mecunlc șef 
etc. — s-au format comisii teh
nice care studiază operativ 
propunerile referitoare Iu inven
ții și raționalizări cu aplicabili
tate in sfera de activități a ser
viciilor respective.

• Pe uzină funcționează de 
asemenea o comisie care urmă
rește ca propunerile acirptale 
să se aplice In cel mai scurt 
timp posibil in producție. 

mare, cu o acțiune pe cale de 
a se generaliza la nivelul între
gii fabrici. O inițiativă cu care, 
pe drept cuvînt, tinerii se pol 
mindri.

A. NICOLAE

• A fost întocmit și dezbătut 
un plan tomatlc — ruprilizind 20 
de teme de cercetare inspirat 
tlln necesitățile imediate și de 
perspectivă ale producției.

• Urcare Inginer suu tehni
cian nou angujat este do îndată 
cooptai in cadrul cercului șl an
trenat In rrallzareu de înavuții 
șl raționalizări.

■Șl uium să revin, pentru a 
stărui puțin asupra eficienței 
palpabile u Inițiativei noastre, a 
prispei lhclor el, asupra inutil 
nuțlel pe ueriistă cule a tinerilor 
spci'lulltll, la îmbunătățirea pa
rametrilor calitativi al produse
lor noastre, Iu creșterea pro
ductivității muncii șl reduicren 
prețului de cosi. Sfiit suficiente, 
cred, cltrva date ;

• l ață «Ic perioada corespun-
z.ltiiill i- II .inului I i . , ui ..........,, ul
Inovațiilor înregistrate In noua 
luni a crescut de la «7 la 113. A 
sporit cil 10 la sută efectivul inii- 
v atari lor.

• Valoarea economiilor post 
calculate este eu MMI de mil de 
lei mai marc ca In 1871.
• Prin obliguțiii ce decurge 

din programul cercului de 
creații tehnico-ștllnțificc. Ingi
nerii și tehnicienii au acordul 
un ajutor mai mare muncito
rilor Inovatori, numărul u- 
cestoru dubllndu-se.

• Au fost propuse pentru 
prima dată in uzina noastră și 
acceptate, cinci proiecte de in
venții.

K firesc să amintesc tn con
tinuare șl numele cltorva din
tre tinerii Inovutori : Ing. Va
leria și Alexandru Conșlantl- 
nopol — soț șl soție — Inven
tatori, Silviu Nemu și tehni
cian Mihui Popovici coautori a 
trei inovații, Inginer Stere 
Lupu și alții. Sînt, cred, cele 
mai convingătoare argumente 
pentru generalizarea Inițiativei 
noastre.

Ing. GHEORGHE CALUSCHI. 
secretarul organizației U.T.C.

servicii tehnice — Uzina „Elec- 
troprecizia" — Săcele

Cirul sculele sini mînuite cu 
pricepere, durabilitatea lor 

crește simțitor



POLICALIFICAREA

I
* Inițiativa vizează 2 000 de constructori.

• O primă serie formată din 600 tineri au 
început cursurile.

• Se estimează creșterea cu 30 la sută a 
randamentului unui constructor policali- 
ficat.

• Amenajarea hidroenergetică „Someș" 
și-a realizat în numai nouă luni planul 
anual.

VVVVVVVWWWWWWWV'/VXAZWW

0 NECESITA TE, 0 DA TORIE
| A FIECĂRUI TÎNĂR

I CONSTRUCTOR

Complexul hidroenergetic „So
meș" este nu numai un mare 
șantier, ci și o școală. Pe măsură 
ce se ridică baraje, in timp ce 
galeriile înaintează pe sub munte, 
cu tot ritmul trepidant al șanti
erului oamenii învață. O bună par
te a constructorilor care transfor
mă munții Gilăului intr-un izvor 
de lumină poartă uniforma de 
brigadier a unuia dintre marile 
șantiere naționale ale tineretului. 
Așadar, peste 2.000 de tineri ctți 
participă la ofensiva din munții 
Gilăului, se pot mîndti cu atri
butul de ‘constructori-elevi.

Unii au sosit aici de la alte hi
drocentrale avînd o meserie, al
ții au făcut pentru prima dată 
cunoștință cu un șantier de mari 
proporiții. Cei mai mulți aveau 
o meserie cînd au sosit la Taini
ța. Cu toate acestea învață din 
nou.

Cu cîteva luni in urmă cons

tructorii de pe Someș iți stabi
leau angajamentele in cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de a XXV-a aniver
sări a Republicii. Obiectivul esen
țial al acestora îl constituia înche
ierea înainte de termen a lucrări
lor la cîteva obiective. Devansă
rile propuse pentru a fi obținute 
în execuție erau substanțiale : de 
la cîteva luni, la un an! Și este 
bine știut ci, pe un șantier situat 
in munți, neprevăzutul, greută
țile pot apare la tot pasul: viteza 
de înaintare în subteran poate fi 
diminuată de roca dină, mașinile 
se pol defecta, timpul poate fi 
nefavorabil etc. „Am studiat cu 
atenție toate căile prin care să 
obținem performanțe productive 
superioare, ne spune tovarășul 
Teodor Fetche, secretarul comi
tetului de partid de la amena
jarea hidroenergetică „Someș". 
Angajamente pe care ni le-am 

asumat nu vor putea fi realizate 
fără perfecționarea continuă a 
organizării muncii și producției, 
folosirea integrală a utilajelor etc. 
Trebuie să spun că atunci cînd 
ne am stabilit angajamentele, am 
avut în vedere potențialul pe care 
tinerii il reprezintă pe șantier. 
In toate punctele de lucru ei ocu
pă posturi cheie. Deci, in ultimă 
instanță realizarea obiectivelor 
propuse depinde și de ei. Ne-am 
gindit împreună rum putem mun
ci nuli bine, ce putem face pentru 
a grăbi ritmul lucrărilor".

„Nu mai știe nimeni cure 
dintre tineri a avut ideea
policalificării. Cert este că:
In adunările de organizație,
uteciștii au propus să se
inițieze cursuri de calificare pen
tru toți cei care doresc să dobîn- 
dească încă o meserie sau două, 
după cum ne relatează coman
dantul șantierului tineretului — 
Miron Crișan. Serviciul de orga
nizarea muncii, sprijinit de co
mitetul U.T.C. a inițiat un stu
diu care a scos în evidență că 
randamentul unui muncitor care 

a asimilat două sau trei meserii 
poate crește cu aproximativ 30 
la sută“.

7n cadrul fluxului tehnologic 
din subteran de pildă, în timp ce 
minerul lucrează cu o mașină spe
cială cu patru perforatoare, elec
tricianul nu poate lucra, iar in 
timp ce acesta trage firul pentru 
o nouă pușcăturd, așteaptă mi
nerul. Calculele au evidențiat că 
din timpul de -ISO de minute, un 
muncitor calificat intr-o singură 
meserie pierde aproximativ o tre
ime. Încărcarea optimă a fiecă
rui specialist presupunea asimi
larea de către acesta a încă unei 
meserii.

Acțiunea de policalificare a 
fost lansată masiv acum trei luni. 
Aproape 600 de tineri — prima 
serie se află din nou, după orele 
de serviciu, în postură de elevi. 
Noii lor dascăli sînt inginerii, 
maiștrii, tehnicienii de pe șantier.

Deși deloc înrudită noua me
serie pe care o învață își dove
dește din plin utilitatea la locul 
de muncă. Electricienii vor fi și 
mineri, aceștia vor deveni și me

canici, dulgherii vor dobîndi și 
calificarea de zidari, instalatorii 
de fochiști, betoniștii de zidarii 
etc.

Începutul a fost făcut. In unele 
puncte de lucru s-a redus numă
rul oamenilor dintr-o brigadă. In 
același timp însă s-a dublat vite
za de înaintare în subteran. Ame
najarea hidroenergetică „Someș" 
și-a realizat planul pe anul în 
curs în 9 luni. Valoarea produc
ției globale suplimentare care va 
fi realizat pînă la sfîrșitul anului 
se estimează la 00 milioane lei. 
lată suficiente argumente pentru 
o acțiune al cărui coautor este 
organizația U.T.C. de pe șantier.

Pînă acum putem vorbi doar 
de un început. Proporția reală a 
efectelor unei asemenea acțiuni 
de amploare va fi stabilită anul 
viitor, anul hotărîtor al bătăliei 
pe care constructorii de pe So
meș o dau pentru declanșarea 
mai devreme a acestui impor
tant izvor de lumină al țării.

IOAN RUS

BRIGĂZILE DE PRODUCȚIE

Șl EDUCAȚIE MUNCITOREASCĂ

Un principiu hotărîtor

TIIII PENTRU UNUL,

DERE MAI MARE LA FIECARE LOC DE MUNCA".
Utilaje moderne, folosite intensiv, cu eficiență maximă

Mal tntîi am auzit dc ele la 
Uzina dc utilaj chimic „Grivița 
Roșie**. Era o inițiativă care a- 
vea ca obiectiv centrul o puter
nică Intensificare a educației 
prin muncă și pentru muncă a 
tinerelului, o dezvoltare a con- 
țtilnt ei muncitorești și a răs
punderilor profesionale. Comi
tetul dc partid, Comitetul 
U.T.C., sindicatul, urmăreau 
prin lansarea acestei Inițiative 
ca flecare brigada dc muncă 
de pe fluxul producției să de
vină un colectiv sudat șl uni
tar, tn care să sc cultive prin
cipiul eticii socialiste - unul 
pentru toți și toți pentru unul 
—■ tn care să-și găsească solu
ționarea toate proltlcmric de 
ordine, de dlsciplInA, de califi 
cure șl îndeplinirea normelor 
Individuale. Inițiativa se reco
mandă dc la sin», tn puțin timp 
ra s-a gencrullzut In multe în
treprinderi șl organizații U.T.C. 
din întreprinderile Capitalei.

Discutăm Iii Uzina dc pompe 
cu tovurășul Dumitru Mușut, 
secretarul Comitetului de par
tid și II rugăm să ne explice 
suportul succeselor remarcabile 
obținute de colectivul uzinei In 
această înflăcărată întrecere 
socialistă pentru Intimpinarea 
celei de a 25-a aniversări a 
proclamării republicii — circa 
600 pompe peste prevederi — și 

el stăruie cu cea mai marc plă
cere asupra brigăzilor de pro
ducție și educație muncitoreas
că, înființate și aici de cîteva 
luni.

— S-a schimbul ceva — măr
turisește tovurășul secretar, se 
simte o înviorare generală in 
secții, o ordine mui accentuată, 
o răspundere mui mure la fie- 
cure loc de muncă. S-au redus 
simțitor ubsențeie nemollvate 

ANGAJAMENTUL ANUAL,
12 pompe în

REALIZAT pe 9 luni,

fiecare brigadă 
plus
20 pompe

dc la program, au scăzut rebu
turile și chiar fluctuația nu mal 
este cea de anul trecut. In u- 
diinuilli' generali' ale salaila- 
țllor, In ședințele de partid, 
U.T.C., sindicat, se discută cu 
Interes despre uecstc brigăzi șl 
activitatea lor și există părerea 
unanimă că ele slnt o formă 
deosebit de eficientă pentru e- 
ducarca tinerilor muncitori la 
locul de producție, In timpul 
producției.

Să-1 lăsăm Insă pe secreta
rul Comitetului U.T.C. pe uzi
nă, tovarășul Paraschiv Stă- 
nescu să ne înfățișeze modul 
de organizare al brigăzilor, să 

ne vorbească despre programul 
șl felul In care acționează a- 
ceste colective pentru realiza
rea dezideratului lor.

— I.e-am organizat pe loc de 
muncă, profil dc lucrări și 
schimburi, udlcă astfel incit 
toți membrii brigăzii — 15—20, 
să lucreze In condiții asemănă- 
In.llc. .1 lie rit III.li .||>UI.||H- II 
nul de altul, să existe o per
manentă legătură Intre el. E 

posibil uneori ca strungarii de 
la o linie să lucreze absolut in
dependent Intre el, să nu se 
Influențeze reciproc, ceea ce 
nu însemnează că nu pot con
stitui o- brigadă. Dimpotrivă. 
Pentru că rațiunea lor este și 
întrajutorarea și dezvoltarea 
spiritului critic față de faptele 
nelngăduite — chiul, neîngriji- 
rea utilajului sau lucrul de 
mlntuială -Cu atit mai (opera
tive In acțiune și mai efjciente 
devin brigăzile de producție și 
educație muncitorească, fn sec
țiile unde îndeplinesc sarcini 
comune, cum, ar fi de pilda, la 

montajul general. Să vorbim 
însă pe concret.

Maistrul Paraschiv Stănescu, 
ne oferă ca exemplu brigăzile 
conduse de comuniștii Dumitru 
Boerescu, Tudor Stancu și Au
rel Matei. Fiecare dintre ele 
s-au angajat să realizeze In a- 
cest an peste plan cite 15 pom
pe — angajament ce ar asigura 
ritmul optim pentru îndeplini
rea tn avans a sarcinilor anu

ale și a actualului cincinal, In 
patru ani și jumătate. Dar a- 
ceste brigăzi n-au avut nevoie 
decit de opt luni pentru atin
gerea acestei performanțe „e- 
conomisind" patru luni pentru 
alte realizări. Argumentele 
succeselor sînt cît se poate de 
firești. Le sintetizează tovarășul 
Aurel Matei :

— N-am avut în această pe
rioadă nici o absență de la pro
gram, nici o întîrziere, nu s-a 
greșit la nici o fază pentru a 
fi nevoie de remedieri, cele 480 
minute de muncă sint 480 de 
minute de eforturi egale a tu
turor membrilor brigăzii.

Dar, deseori, o explicație 
cere altă explicație. Ca în ca
zul de față.

— Cum izbutesc brigăzile dv. 
de producție și educație: mun
citorească să creeze o atit de 
favorabilă ambianță de succe
se in compartimentul lor de 
activitate ?

— Prin programul propriu de 
acțiuni educative și pregătire 
profesională — apreciază Tu
dor Stancu — în care sînt an
trenați toți membrii brigăzii ; 
sosim de fiecare dată cu 10—15 
minute mai înainte, ne pregă
tim sculele și materialele, dis
tribuim sarcinile pe oameni și 
echipe, studiem împreună cînd 
e cazul desenele de execuție, 
modificările tehnologice, meto
dele care urmează a fi folosi
te. în pauza de masă ne facem 
timp pentru discutarea ultime
lor evenimente politice, pentru 
un sfat acordat celor mai ti
neri, pentru perfectarea petre
cerii unei după-amieze împre
ună. Cînd sînt cazuri de indis
ciplină, rămînem o jumătate de 
oră după program și ne „răfu- 
im“ cu cel în cauză, și hotărîm 
laolaltă ce măsuri de îndrepta
re se impun. Indiciul cel mai 
bun că brigada noastră, ca și 
altele din uzină, a devenit o 
bună școală de educație pentru 
tineri, e faptul că de mult timp 
n-a mai fost nevoie să întîrzi- 
em după program pentru astfel 
de motive.



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 2 NOIEMBRIE 1972

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Social ste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis împăratului Etiepie 
HAILE SELASSIE I, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării încoronării Mai-ru. : ’ 
riale — Ziua națională a Etiopiei — vă adresez 
țări, împreună cu cele mai bune urări de ferit:.-» i te
pace și prosperitate poporului etiopian.

actualitatea
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, a 
primit miercuri, 1 noiembrie, 
delegația culturală din R.P. Po- 

tovarășul 
ministrul

lonă, condusă de 
Stanyslaw Wronski, 
culturii și artei.

La întilnire au

președintele parte 
Comisia mixtă. Rad-_ 
tinescu. vicepreședinte al 
misiei guvernamentale f» 
borare și cooperare e-r-~ 
și tehnică, și alte peroe-ane 
ci ale.

participat 
membri ai conducerii Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala tovarășul Carlos Ra
fael Rodriguez Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P. C. din Cuba și ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, președintele 
părții cubaneze în Comisia 
mixtă de colaborare economică 
ți tehnico-științifică.

Oaspetele a fost condus, pe 
aeroportului Otopeni, de tova
rășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri,

Miercuri dimineața, 
trul afacerilor externe a. Re
publicii Socialiste a -a 
George Macovescu. a zezczz' 
delegația parlamentară e. «pe
nă, condusă de Ferruccio Boa. 
președintele Cocszjiij; Sta’e- 
lor, care se află în tara 
tră la invitația Marii A 
Naționale.

Miercuri seara, a sort 
pitalâ Janez Stanovmk. 
tar executiv ai Cocise econo
mice a O.N.U. pentru EteWB- 
care va perticîp» la lânii ill 
Seminarului internattooa. c- - 
vind aplicarea efectivă a «ten
tei Si tehnicii in indostr.e. or
ganizat de Comisia acoroc. 
a O.N.U. pentru Europa ia co
laborare cu ConsJtte Naboral 
pentru știință și tehncisg.e.

in

Manifestări în

•rdiaie
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A FOST ODATĂ UN POLIȚIST t 
rulează la Excelsior (orele 8,30 
14.45, 13,15; 15,45; 18,15; 20,45),
FesUval (orele 9; 11;15 13,30; 16; 
l»,30; 21), Luceafărul (orele 9; 
lt.18; 13.30; 16; 18,15. 20,45).

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

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 
20,15).

ÎMBLINZIREA FOCULUI : 
lează la Scala (orele 9,30; 
l«,30; 20).

A VENIT UN SOLDAT DE 
FRONT : rulează la Central (orele 
9,30; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20,30).

VA ARAT EU VOUĂ : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 
18.30; 20,45).

SFINTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15. 20,30).

NOI TREI ȘI CtlNELE : rulează 
la Timpuri No! (orele 9.15—20,15 tn 
continuare).

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

FATA CARE VINDE ------
rulează ia Dacia (orele 
15.15; 17,45: 20.15)

FUGA E SANATOASA 
la Feroviar (orele 8.45: ... 
15,45; 18,15; 20,45), Modern (orele 
9; 11.15: 13,30:, 16: 18,15; 20,30).

DRUM ÎN PENUMBRA rulează 
la Bucegi (orele 15.30; 18: 20 30), 
Miorița (orele 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.30). Cotroceni (orele 15.30: 18: 20.15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Grivlta (orele 9: 11.1S: 
13,30; 16: I8.15, 20.30), Melodia 
(orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 
20.30). Gloria (orele 8,45: 11: 1.3,30; 
16: 18,15: 20.45).
, A™ARGA REPEDE, ALEARGĂ LIBER : rulează la Buzești (orele 
15.30' 18; 20.15).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
20 l”‘)?ă 'a Giules0 'crele ÎS-3®: 18;

creierul : rulează la Unirea 
(orele 15,30: 17.45: ao).

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

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Volga (orele 11,15; 13.45; 16-
18,30; 21), Aurora (orele 8,45;
11: 13,30: 16, 18.30; 20,45), Tomis 

U: 13-s°: 15-45: 18,15;20,45), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20 30).

LIUBO.V IAROVAIA : rulează la 
Popular (orele 15.30. 18; 20,15).

ANIMALELE 
copiii : ruleazA 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).
BAMBT ". rulează la Pacea (ore.l<u 

’n‘ Proeresul (orele 16:

18;
ru-
13;
PE

a
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Rubrică realizată

de ANDREI BARSAN

—

F. U.

\
Revoluții Socialiste din Octombrie

în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 55-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, miercuri 
după-amiază a avut loc o adu
nare festivă la pzina „Vulcan" 
din Capitală.

în numele colectivului între
prinderii, Marin Sora, secreta
rul Comitetului de partid, a 
adresat, cu acest prilej, oame
nilor muncii din U.R.S.S. calde 
felicitări și urări de noi succese 
In opera de construire a comu
nismului.

A vorbit apoi ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, care a trans-

mis colectiv 
frățesc din 
vietic. Refe 
rohtinuu de 
care a relai 
colaborar* 
tică si țar 
rul Union 
țiat 
conv 
Nicolae 
Brejnes 
spus In 
bucură 
porului 
partidul 
urează 
irea soc 
•.erai d

La preoBKx
e lifXir* sa
iții.or d* vîeorsae se
Intre Lzj-zx-

a noasxri. a -ani.‘.mX-:-
z <> ersâert-
nnă a tn
cr
>aușesr3 s: 
Poporul rSAr. a
rheiere
cer de r*air oc—
fnă- Rîăj d
sâu CCSBQZtoc. ft S
socrea îs

unități militare 
muzeul unității.
tată o expunere peiv.r.d 
țiile de lupf ‘ 
nostru. Mulțumind 
elevilor, comandant 
de pionieri de la 
Sărmășanu Pat 
fițerilor. maiști 
ofițerilor cele 
salutări din partea 
urindu-le succese fi 
de luptă și politică. 
MARIN VASILE).

Se vede ci pruna lecție 
■■ i-a folosit. Deși abia fu
sese eliberat din penitenciar, 
liairul Ion Dumitru (comu
na Popesti-Leord ni) s-a a- 
pucat din nou d« isprăvi 
necurate. A refuzat, mai in- 
tii. ci te va locuri de muncă, 
apoi a comis. in serie nu 
mai puțin de zece furturi 
(obiecte, bani). în valoare 

peste 12 MP lei. Poate 
măcar sancțiunea ce-i 
fi administrată acum — 
mai severă — ii va da 
gindit.

proveneau elevi
erau, toate, alcătuite din oa
meni serioși. muncitori. 
Cum oare purtările proge
niturilor, desele lor absențe 
de acasă, luxul pe care 
ceștia îl arborau nu au 

au dus la

care ar fi
co
de 

cum 
nici

I FLORI !
9.30; 12;

Șl ZIUA Șl NOAPTEA...

tras atenția, nu 
exercitarea unui control se
ver, responsabil. 
puluL desigur, preveni 
miterea unor fapte atit 
grase ? Pe de altă parte, 
se explică faptul că
școala, profesorii și colegii, 
nu au observat nimic, nu au 
făcut mai nimic pentru a 
îndrepta intr-o direcție fi
rească „preferințele" celor 
trei ? Vom reveni cu amă
nunte.

I
I
I

: rulează
11: 13,15;

Sesiunea Consiliului General
al Federației Sindicale Mondiale

Miercuri dimineața, au in 
la București lucrările celei 
22-a sesiuni a Consilii 
neral al Federației 
Mondiale.

Cuvîntul de deschidere a 
rostit de Enrique Paste 
ședințele F.S.M.. care 
un călduros și frățesc 
menilor muncii si 
român, Uniunii Gene 
Sindicatelor din România. Pr 
actuala sesiune, a ară 
torul, începe șiru 
pregătitoare ale z 
VlII-lea Congres S: 
dial, amplu forum, ce- 
turor 
fără 
cadrul 
pune

organizațiilo: 
deosebire de 
acestor preg; 
in fruntea pre

CRONICA U.T.C
Miercuri la amiază s-au 

încheiat la București lucră
rile seminarului organizat 
de Uniunea Tineretului Co
munist, Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui și Consiliul Federal al 
Tineretului din R. F. a Ger
maniei, pe temu „Statutul 
social-politic al tineretului, 
poziția și rolul său in so
cietate".

Marți după amiază, după 
încheierea dezbaterilor la 
tenia generală a seminaru
lui, delegația Consiliului Fe
deral al Tineretului a vizi
tat Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui, unde in cadrul unei dis
cuții cu conducerea și mem
brii centrului s-a informat 
despre activitatea desfășu
rată în România in dome
niul studierii problemelor 
tinerei generații.

In cursul zilei de miercuri 
lucrările seminarului au 
continuat cu prezentarea și 
dezbaterea ' referatelor celor 
două delegații Ia cea de a 
doua temă a seminarului —

(Urmare din pag. I) 

nească ireproșabil sarcinile 
profesionale în procesul de in- 
vățămînt. Ce arată datele : că 
sint puține facilitările care li 
se acordă studenților de a se 
angaja in timpul , anului uni
versitar. în decursul investi
gațiilor făcute de noi am în
cercat să aflăm de ce se pe
trece un asemenea lucru, dacă 
nu cumva nu este nevoie de 
aportul lor cît timp sint stu- 
denți. Am aflat că, dimpotrivă, 
studenții sint chiar preferați, 
în unele locuri, altor solici
tant:. De pildă, la Institutul de 
documentare tehnică. Aici, se 
oferă lucrări de traducere și 
revizie tehnică — în colabora
re externă — pentru construc
ții de mașini, mecanică, meta
lurgie, agronomie, industrie a- 
limentară, industrie ușoară, in
formatică etc. Directorul servi
ciului personal, tovarășul I. 
Cucu, precizează însă că studenții 
sint de la început eliminați din 
rîndul colaboratorilor — cu 
toate că ei s-ar descurca bine 
în aceste lucruri — de un act 
care prevede că este necesar a- 
testatul de traducător, atestat 
pe care, uneori, îl au oameni 
ce cunosc o limbă străină, dar 
nu și terminologia de speciali
tate.

Mai departe. Pentru studen
ții economiști, teoretic, există 
multe posibilități de angajare, 
în timpul vacanței, da, au fost 
angajați și în timpul anului

ne a Ccnsi- 
S.M. are loc

Citrco iute de clădiri din 
orașul Bistrița au fost zidite 
cu peste 400—500 de ani în 
urmă. rematcindu-se printr-o 
arhitectură deosebit de pito- 
rească. specifică epocii. Pen
tru conservarea acestor ade
vărate monumente istorice se 
întreprind serioase lucrări de 
restaurare. De curind, a fost 
încheiată. de pildă, refacerea 
unei clădiri (in care a locuit 
«i domnitorul Petru Rareș) în 
stil gotic. situată chiar în 
centrul orașului, denumită 
„Casa argintarului'. Se lu
crează ți Ia restaurarea vechii 
cetăti a orașului, martoră la 
atitea evenimente din trecu
tul Transilvaniei.

LOCURI 
DE MUNCĂ

GRUPUL INDUSTRIAL DE 
PRELUCRARE , MASE PLAS
TICE" BUCUREȘTI (str. Ziduri 
Moși nr 23, telefon 33.16 .00) 
recrutează tineri (băieți) pentru 
calificare prin cursuri postliceale 
de scurtă durată in meseriile

Pe tăblia din spate scrie clar : „Atenție, 750 VI . Evident, a te 
așeza nepăsător intr-un asemenea loc, este o gravă imprudență. 
Și totuși, tinerii din fotografie — care au refuzat să se „reco
mande" reporterului nostru — se tolăniseră acolo, neluind în 
seamă avertismentele adresate de încasatoarea troleibuzului 82. 
Să nu-și fi dat seama de pericol ? Puțin probabil, întrucît am 
aflat că erau chiar elevi la un liceu energetic I

• Cercuri la Universal Club : 
balet copii, limba engleză, lim
ba franceză, artizanat, steno
grafie, dans modern : formație 
de teatru, brigadă artistică, e- 
chipă de dansuri populare, so
liști de muzică populară și 
ușoară. Tot aici sinteți invitați 
să participați la : clubul tine
relor fete, cenaclul literar „Ga- 
rabet Ibrăileanu". clubul elevi
lor, clubul ateiștilor, clubul re- 
busist „Cetatea entuziaștilor", 
clubul de informare politică 
„Meridiane". Film-club.

• Activități la Casa de cul
tură a studenților din Bucu
rești : teatrul 
dul“. formația 
ră. ansamblul 
na, ansamblul 
gada artistică
mația de dansuri moderne, 
cum și școala populară de 
studențească. O mențiune 
cială : sint invitați, pe lingă
studenți, și tineri de toate pro
fesiile din municipiul București.

E. N.

studențesc „Po- 
de muzică ușoa- 
studențesc „Doi- 
de estradă, 
de agitație,

bri- 
for- 
pre- 
artă 
spe-

universitar. CoMMMtnl „Casa 
Scînteii" angajează o seamă de 
studenți cu coc.ditta ca aceștia 
să aibă media ceste ~.v Mai 
mult de atit nu s-a ficat fosă, 
întreprinderile rotat pteta eu 
ora sau efectuarea r lucrări 
acasă de către studeață. deșt ■■ 
H.C.M.. 913 196». stipuleaM a- 
ceastă posibilitate. Studenții 
s-ar putea angaja cj Incrâri in 
cadrul invățămintu.-: saperitr.

ta.ele pentru tinăr și pentru 
producție, ale acestui sistem de 
angajare, s-ar putea realiza 
angajarea studenților institu
tului. in proporție de 15 la sută.

Tot despre o angajare întîm- 
nlătoare. bazată pe relații și 
cunoștințe ale unor studenți ni 
s-a vorbit și la Institutul de 
arte plastice „Ion Andreescu". 
Mai bine se prezintă lucrurile 
la Ministerul Turismului.

domeniile amintite. Consiliul 
U.A.S. pe Centrul universitar- 
București a organizat un Cen
tru de studii, cercetări și pro
iectări care lucrează pe bază 
de contracte. Acesta își va mă
ri numărul de colaboratori, de- 
pășindu-se cifra de 300 de pînă 
acum Dar cu aceasta situația 
nu este rezolvată la modul fa
vorabil decît pentru un număr 
mic de studenți.

STUDENȚII POT FI
Șl SALARIAȚI

în aparatul tehnieo-administ.-a- 
tiv, în cămine și cantine, dar 
beneficiarii nu-i solicită pe ei 
din cauza unor dificultăți de e- 
valuare a volumului de muncă. 
Conf. univ. G. Dumitru, pro
decan al Facultății de econo
mia producției, specifica că po
sibilitățile de angajare sint limi
tate pentru studenți ; atunci 
cînd totuși sint angajați aces
tea se datorează unor relații 
personale ori intervențiilor in
stitutului pe lingă conducerile 
unităților. Cu mai multă bună
voință din partea unităților e- 
conomice, gîndindu-se la avan-

Aproape 50 la sută din servi
ciile de ghizi, organizatori-in- 
scțitori de excursii sint înde
plinite de către studenți. Se 
colaborează bine cu facultățile 
de limbi, cursurile de pregăti
re pentru ei au fost organizate 
după-amiază. de trei ori pe 
săptămină S-a convenit, ca 
unii studenți mai bine pregă
tiți să aibă și scutiri parțiale 
de frecvență. In orice caz, ni
meni nu este angajat fără re
comandarea conducerii facul
tății. Așadar, se poate lucra cu 
studenții Și se poate lucra și 
in proiectare, nu numai în

Co-inițiativa
a Consiliului

Este meritorie 
misiei sociale 
U.A.S pe centru de a sonda 
diversele ramuri in care posi
bilitățile de angajare sint mai 
mari — mai cu seamă în ra
muri tangente cu profesia stu
denților. îneît 
să mijlocească 
gătirii de specialitate. Comisia 
a primit răspunsuri afirmative 
din partea U.C.E.C.O.M., Mi
nisterul Turismului, I.C.D.T., 
întreprinderea pentru industria 
locală-București, de la insti
tutele de proiectări, M.C.I., 
stabilindu-se posibilități de co-

activitatea lor 
adîncirea pre-

Faptul este destul de trist. 
Trei elevi de la Liceul nr. 
39 din Capitală puseseră ..pe 
picior". în timpul lber, 
un adevărat „comerț" clan
destin cu piese și accesorii 
auto. Dar de unde făceau 
rost cei trei (Costin Ge- 
lețiu , Aurelian Nicolau și 
Grigore Șcrbănoiu) de „mar
fă" ? Pur și simplu din 
furturi. Ziua sau noap
tea se intîlneau pe fu
riș, pindean autoturismele 
parcate în locuri mai retra
se, și — după ce priveau cu 
atenție în dreapta și în stin
gă. spre a se asigura că 
nu-i zărește nimeni — tă- 
bărau asupra mașinii 
care o „ușurau" de piese.

Avem tot dreptul ca, in 
legătură cu acest caz dra
matic, să ne punem o serie 
de întrebări. Din cite ne-am 
informat, familiile din care

PLIMBARE CU CÎNTEC
I

se

pe

Profitind de neatenția u- 
nui șefer, tinărul Gli. Ște
fan (17 ani, muncitor la în
treprinderea de gospodărie 
comunală Cîmpina) care toc
mai băuse un pahar mai 
mult — in timpul programu
lui ! — se urcă la volanul 
taximetrului 1—PH—9698 și 
pornește in „plimbare" spre 
Capitală. La un moment dat, 
însă — după cum era și fi
resc — pierde controlul vo
lanului și autoturismul, pă
răsind șoseaua, se izbește de 
un parapet. Avariile se ridi
că la peste 10 000 lei. La fel 
de grav ni se pare și faptul 
că. după comiterea acestei 
triple infracțiuni, Gh. S. a 
fugit de la locul faptei. Se 
întreprind cercetări.

I
I

I

I
I
I
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COMPORTARE ONORABI1Ă
Ediția din acest an a Olimpia

dei de șah era jubiliară (a 20-a 
Olimpiadă) și se pare că, în 
cinstea acestui eveniment, țările 
participante au ținut să întreacă 
toate recordurile rțumerice înre
gistrate pînă în prezent, astfel că 
la startul întrecerilor s-au prezen
tat 63 de echipe reprezentative. 
Acestea au fost împărțite în 8 
grupe preliminare, urmînd ca 
primele două clasate din fiecare 
grupă să se califice în finala A, 
ce urma să desemneze pe cam
pioana olimpică. Modul acesta 
de desfășurare a întrecerilor a 
dus, în cele din urmă, la o soli
citare nervoasă intensă a tuturor 
participanților, întrucît s-a ajuns 
la situația, puțin obișnuită, ca în
trecerile olimpice să însumeze 22 
de partide I In mod normal,
vînd în vedere numele echipelor 
participante în grupa noastră

preliminară, echipa României nu 
ar fi trebuit să aibă probleme 
deosebite pentru calificare... Dar, 
surprinzător, echipa Filipinelor, 
care de altfel jucase bine și la 
ultimele două ediții ale Olimpia
dei, s-a prezentat în mare pro
gres, toți componenții ei practi- 
cînd un șah de atac care a pro-

Retrospectivă a Olimpiadei
de la Skoplie

a-

laborare pentru întreg anul 
universitar. Se merge deci pe 
un drum bun, dar trebuie fă- 

mult, acțiunea că- 
caracter cit mai 

Problema aceasta 
interes pentru stu-

cut mai 
pătînd un 
organizat, 
este de 
denți și asociațiile trebuie să 
o integreze constant în preocu
pările sale. Din investigația 
noastră a reieșit că va trebui 
acționat în următoarele direc
ții : stabilirea unor canale — 
prin colaborarea asociațiilor și 
conducerilor institutelor pentru 
depistarea necesarului forței de 
muncă pe specificul pregătirii 
studenților : să se clarifice 
unele probleme de procedură 
—- cum este cea privind ates
tatul de traducător, spre exem
plu, —, pentru ca studentului 
să nu i se mai facă greutăți 
de natură, să spunem, birocra
tică. Problemele acestea ținînd 
de ofertele pentru angajare —, 
număr de locuri, întreprinde
rile care-i solicită — să ajun
gă in masa studenților : se va 
remedia, astfel, și practica fo
losită acum, și sesizată și în,ar
ticol, de a se descurca fiecare 
cum poate, pe bază de relații. 
Efortul trebuie făcut de către 
asociații împreună cu conduce
rile facultăților. Dezbaterea 
noului regulament de activita
te profesională în colectivele 
studențești constituie cadrul în 
care se poate discuta și aceas
tă problemă, îneît studenții să 
afle ce drepturi și obligații au 
in momentul în care solicită și 
sint angajați să lucreze.

dus multe emoții favoritelor pre- 
zumptive, Statele Unite și Româ
nia. Experiența mai mare de 
concurs a șahiștilor români și a 
celor americani a fost hotărî- 
toare, astfel că din grupa a 
8-a s-au calificat în cele din 
urmă, așa cum era normal, pentru 
finală, S.U.A. și România. In li
nii mari, toate celelalte întreceri 
din grupele preliminare s-au ter
minat fără surprize deosebite, 
astfel, că finala olimpică, care a 
început a doua zi, a reunit în- 
tr-adevăr cele mai bune 16 echi
pe ale lumii. Finala nu a debutat 
prea promițător pentru noi în
trucît, în primul meci, echipa 
noastră a fost învinsă la limită, 
cu 2 '/î—1 »/» de reprezentativa 
Bulgariei. Au urmat, însă, două 
rezultate foarte bune (3—1 cu 
echipa R.D.G. și 2V2—l’/i cu Po- 
lonia) ceea ce, adăugat faptului 
că, în continuare, olimpicii noș
tri i-au întrecut și pe șahiștii el
vețieni și danezi, a adus echipa 
română la un moment dat pe un 
senzațional loc 4 în clasament I 
Cu toate că echipa a ma
nifestat o formă foarte bună și 
în continuare, reușind printre al-

tele'scoruri egale, 2—2, cu două 
echipe foarte puternice, alcătuite 
exclusiv din mari maeștri — Iu
goslavia și Statele Unite, acest 
loc nu a putut fi menținut... Dar 
conform tragerii la sorți, progra
mul nostru olimpic ne rezervase, 
în ultimele trei runde, cele mai 
grele trei meciuri cu echipele 
Ungariei, clasată în final pe locul 
doi., R.F. a Germaniei clasată pe 
locul patru și U.R.S.S. marea 
favorită pentru titlul olimpic 1... 
Trebuie arătat și aici faptul că 
cele trei meciuri au constituit o 
luptă epuizantă fizica și nervoasă, 
în care jucătorii noștri au făcut 
tot ceea ce este posibil ca să 
răstoarne pronosticurile inițiale ! 
Din păcate, acest lucru nu s-a 
putut întimpla și după ce națio
nala noastră a pierdut, la limită, 
cu 2*/s—1’/2, primele două me
ciuri, în ultimul, echipa U.R.S.S. 
a reușit să ne învingă cu 3—1, 
astfel că în final echipa noastră 
nu a putut să se claseze decît 
pe locul șapte, la o singură ju
mătate de punct de naționala bul
gară clasată înaintea noastră... 
Desigur, faptul că, la un moment 
dat, am trecut pe lingă o perfor
manță foarte mare, a produs o 
amărăciune firească, dar trebuie 
avut în vedere că niciodată e- 
chjpa României nu s-a clasat pe 
un asemenea loc în edițiile an
terioare ale olimpiadelor 1 După 
părerea mea, toți componenții 
delegației noastre șahiste, îi iau 
în ordinea meselor — Florin 
Gheorghiu, V. Ciocîltea, Th. Ghi- 
țescu, E. Ungureanu, D. Ghiz- 
davu, C. Partoș, precum și antre
norul O. Troianescu — merită 
felicitări pentru modul cum au 
știut să lupte și să reprezinte șa
hul românesc în această ediție 
jubiliară a Olimpiadei.

FLORIN GHEORGHIU

16; 13; 20).
18: 20).

DAURIA
(orele 15.30:

OPIUL ȘI 
șllor (orele

MESAGERUL, rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20.15).

CINE CtNTA NU ARE GtNDURI 
RELE : rulează ta Lsromet (orele 
15,30; 17.30: 19.30).

UN CANDIDAT LAăPREȘEDIN- 
TIE . rulează la Aria (orele 15.30; 
18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Vitan (orele 15.30; 18. 20.15).

rulează la Flacăra 
18: 20,15).

BÎTA : rulează la Mo- 
15.30; 17.45: 20).

rulează la Cos-

Opera Româna : TRUBADURUL
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SPUNE INIMIOARA, SPUNE —- 
ora 19,30; Teatrul National „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN —- ora 
20; Teatrul „c. 1. Nottara" (Sala 
Magheru : BUNA SEARA, D-LE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : INTERESUL GENERAL
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Mâgureanu) : 
ZIARIȘTII — ora 20: Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 19,30: Teatrul 
GiuleștiJ ...ESCU — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Victo
ria) : TRĂSNITUL MEU DRAG — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
INTR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE _ PLAIURILE MIORIȚEI — ora

al 
o

ora

19,30; Studioul „Casandra" 
I.A.T.C. : KIR ZULIARIDI ; 
NOAPTE FURTUNOASĂ — 
20; Circul București : LA START... 
VEDETELE CIRCULUI

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 
România în lume. 9,35 O 
pentru o idee : Dimitrie 
10,00 Curs de limba rusă. 
Micii meșteri mari 10,50 
cblcctl.. 11,10 ~ '

MERIDIAN

viață
Guști.

10,30 
___  ___ ... ..... Tele

obiectiv. 11,10 Telecinemateca : 
„Generalul Della Rovere". 13.10 
Telejurnal. 15,00 Handbal mascu
lin : Steaua — Dinamo București 
(divizia A). 16,15 Teleșcoală. Bio
logie. Filozofie și socialism știin
țific. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază Emisiune în 
limba maghiară.' 18.30 La ' volan. 
18.50 Revista literară TV. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. In cin
stea aniversării Republicii — Cro
nica marii întreceri. 20.00 Comen
tariu la 40 de steme. Județul Con
stanța. 20,20 Teleobiectiv. 20,35 Cin- 
tă naistul Gheorghe Zamfir 20.55 
Pagini de umor : Aventuri in e- 
poca de piatră. 21,45 Tinerii des
pre ei înșiși. 28,30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

• IN OPTIMILE DE FINALA ALE PROBEI DE SIMPLU din 
cadrul turneului internațional de tenis care se desfășoară în 
sala „Coubertin" din Paris și contează pentru „Marele premiu

— F.I.L.T.", Ilie Năstase i-a întîlnit pe francezul Jean Claude 
Barclay. Ilie Năstase a terminat învingător în două seturi, cu 
6-2. 7-6.

• Campionatul național de polo pe apă s-a încheiat ieri 
seară odată cu disputarea partidei derbi dintre formațiile bucu- 
reștene Rapid și Dinamo. Victoria a revenit cu scorul de 4-3 
(2-1, 1-1, 0-0, l-l) sportivilor de la Rapid. In urma acestui re
zultat, titlul de campioană a României a fost cucerit de echipa 
Rapid București.

17,30 Agenda. 17,40 Telerama. 
Filmul artistic ,,Scoală-te devre
me". 18,10 Film serial pentru ti
neret : „Pierduți în spațiu" (epi
sodul I). 19.00 Muzică distractivă 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. în cinstea aniversării Repu
blicii — Cronica marii întreceri. 
20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. 21,00 Desen 
animat. 21,15 Muzică populară. 
21,25 ..Bucureștiul necunoscut". 
21.45 Teatrul scurt prezintă... Tea
trul „Al. Daviila" din Pitești : 
„între filologi".



de peste liotare evenimente prezentate

0. N. U.:

Pentru o schimbare
radicală in timpul

politicii de dezarmare
In comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U., reprezen

tanții diferitelor state au expus, în continuare, punctul de ve
dere al guvernelor lor în legătură cu problemele dezarmării 
generale și totale, ale dezarmării nucleare, conferinței mondiale 
pentru dezarmare și cu alte puncte înscrise pe ordinea de zi 
a actualei Sesiuni a Adunării Generale.

ame- 
ome-

Cu toate progresele înregis
trate pe calea destinderii și a 
înțelegerii internaționale,, a. țe- 
marcat reprezențantul Braziliei, 
Frazao, dezarmarea generală șî 
totală rămîne, jp continuare, o 
aspirație departe de a fi reali
zată, eforturile desfășurate in 
acest sens dovedindu-se infruc
tuoase. Negocierile de pînă a- 
fcum, a continuat el, nu aii atins 
problemele fundamentale ale 
dezarmării, astfel îneît infra
structura unei eventuale eon- 
țrunlări nucleare se menține, în 
continuare, constituind o 
pințare cotidiană pentru

■ nire.
Reprezentantul Ungariei, Szar- 

ka, a exprimat ț;pnving$red • că 
lucrările Conferinței general- 
europene asupra securității și 
cooperării vor aduce o contri
buție pozitivă la reușita proiec
tatei conferințe mondiale de

■ dezarmare. El a reamintit, tot
odată, că progresele pe calea 
dezarmării pot beneficia de o 
serie de factori favorabili ca : 
încheierea acordului evadripar- 
țit asupra Berlinului occidental 
și a tratatelor R.F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și cu Polonia, 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Chinei la O.N.U. și semna
rea acordurilor S.A.L.T.

Relevînd interdependența din
tre obiectivele dezarmării și im
perativele dezvoltării, reprezen
tantul Uruguayului, Gambar- 
della, a subliniat că, dacă pu
terile nucleare și alte țări care 
dispun de bugete militare foar
te mari ar aloca o parte din re
sursele destinate înarmărilor 
pentru extinderea colaborării 
lor economice cu țările în curs 
.de dezvoltare, decalajul existent 
.între diferitele state ale lumii 
ar putea dispărea în. cursul ur
mătorilor ani.
; Delegatul Japoniei, Nisibori, 
a apreciat, la rîndul său, că si
tuația actuală în problema ne
gocierilor de dezarmare este 
departe de a fi satisfăcătoare și 
a exprimat regretul pentru 
faptul că, în acest an, comitetul 
de la Geneva nu a fost în mă
sură să înregistreze progrese 
concrete într-o serie de proble
me importante ca dezarmarea 
nucleară și interzicerea, arme
lor chimice și bacteriologice.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Moisov, a atras atenția asupra 
continuării, în ritm accelerat, a 
cursei înarmărilor. In fiecare zi, 
a spus el, ne găsim în fața unei 
realități îngrijorătoare, carac
terizată de întărirea capacități
lor de înarmare, îndeosebi în 
plan nuclear, de creșterea stocu
rilor și perfecționarea tuturor 
categoriilor de arme, mai ales 
a celor nucleare, sporirea bu
getelor militare și a diferitelor 
posibilități de extindere a pu
terii militare. Delegatul iugo
slav s-a pronunțat pentru ope
rarea unei schimbări radicale

în cîmpul politicii de dezarma
re, pentru a permite comunită
ții internaționale să se anga
jeze pe calea progresului, co- 
operăriivși păcii.

în intervenția sa, reprezen- 
tantul-U-.R.S.S., Roșcin, a amin
tit eforturile țărilor socialiste 
pentru interzicerea folosirii ar
melor bacteriologice și chi
mice și ‘ pentru distrugerea 
stpcurilor de asemenea arme. 
EI a apreciat că proiectul de 
re'zoiuție prezentat Comitetului 
de la Geneva de către delega- <- 
țiile țărilor socialiste poate 
constitui o bază constructivă de 
discuții.

Reafirmînd sprijinul U.R.S.S. 
față de ideea,adoptării unor mă
suri de dezarmare pe plan re
gional, inclusiv crearea de zone 
denuclearizate, :ambasadorul so
vietic a spus că țările din dife
rite regiuni geografice sînt ace
lea care trebuie să decidă in 
privința creării unor asemenea 
zone. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru lichidarea bazelor mili
tare de pe teritorii străine, și, 
îndeosebi, a celor în care se află 
amplasate arme nucleare.

0 nouă

Val de greve în Italia

Confruntări

fierbinte ?

ț de comentatorii noștri

Mesajul președintelui 
Houari Boumediene

Peisajul social italian cu
noaște toamna aceasta o mare 
efervescență. După o scurtă va
canță parlamentară, dar nu și 
politică — dezbaterile in jurul 
eficienței formulei de centru- 
dreapta au loc neîntrerupt de 
la alegerile de la 7 mai și pină 
in prezent — principalele pro
bleme economice și sociale ale 
Italiei revin, cu șî mai mare in
sistență. Valul de greve care a 
paralizat, la începutul acestei 
săptămîni. mai multe sectoare 
economice din întreaga țară, nu 
constituie decit o continuare a 
lanțului de greve declanșate. în 
luna septembrie, de greva mun
citorilor feroviari. La numai cî- 
teva zile după greva feroviari
lor, impasul înregistrat de tra
tativele angajate de reprezen-

tanfii patronatului cu Federația 
sindicală unitară a chimiștilor 
genera o serie de greve succe
sive, în diferite sectoare de re
sort. care au culminat cu gre
va națională de 24 de ore a 
300 000 de muncitori din indus
tria chimică. De atunci și pînă 
în momentul de față, la che
marea celor trei mari centrale 
sindicale : Confederația Gene
rală a Muncii (C.G.I.L.). Con
federația Italiană a Sindicate
lor Muncitorilor (C.I.S.L.) și U- 
niunea Italiană a Muncii 
(U.I-L.), au avut loc importante 
mișcări revendicative în rindul 
muncitorilor din industria za
hărului, a cimentului, industria 
textilă, de construcții, în rîndul 
profesorilor, al medicilor etc.

Un comunicat dat publicității 
de Centrala sindicală C.G.I.L. 
sublinia „necesitatea de a se 
proceda urgent la o vastă și 
unitară mobilizare a muncitori
lor pentru obținerea mai mul
tor locuri de muncă, pentru 
rezolvarea problemelor sociale 
și pentru obținerea de noi con
tracte". Existența unei tendințe 
generalizate de a obliga masele 
muncitoare să suporte conse
cințele dificultăților economice, 
creșterea continuă a prețurilor 
și șomajului impun o‘ asemenea 
mobilizare, cu atit mai mult cu 
cit patronatul opune o rezis
tență tot mai indirjită, punind

condiții inacceptabile, care să 
limiteze negocierile din între
prinderi și dreptul la grevă.

In numeroase orașe au avut 
loc adunări ale sindicatelor, în 
cadrul cărora s-a subliniat ho- 
tărîrea muncitorilor de a con
tinua activitatea revendicativă, 
pînă la rezolvarea cererilor lor. 
Temindu-se de o reeditare a 
„toamnei fierbinți" de acum 
trei ani, declanșată în împreju
rări similare, primul ministru 
Andreotti a convocat. în cîte- 
va rinduri, pe secretarii gene
rali ai celor trei confederații 
sindicale pentru a analiza si
tuația și a găsi soluții. Dat fiind 
că problema numărul unu a 
Italiei din acest sfîrșit de an 
este aceea a prețurilor, a fost 
elaborat un program în cinci 
puncte cuprinzind revizuirea le
gii prețurilor maximale, a le
gii privind comerțul, sancțiuni 
împotriva abuzurilor. Este însă 
prea puțin. în comparație cu- a- 
cuitatea situației.

Opinia observatorilor lasă să 
se întrevadă că noul val de 
greve care a cuprins Italia are 
implicații mai largi, care depă
șesc semnificația unor mișcări 
revendicative, cerîndu-se recti
ficări ample de structură. In 
aceste condiții, întrebarea : care 
va fi viitorul coaliției de cen- 
tru-dreapta nu este lipsită de 
sens.

ț RODICA ȚEPEȘ

SUEDIA. — Măștile impotriva 
aerului poluat pe care le 
poartă studenții suedezi ex
primă protestul acestora față 
de intirzierea adoptării unor 
măsuri eficiente impotriva 
poluării crescinde a atmosfe

rei.

Cu prilejul sărbătoririi 
a 18 ani de ia declanșa
rea luptei de eliberare- a 
Algeriei de sub domina
ția colonială, președintele 
Algeriei, Houari Boume- 
diene, a adresat națiunii, 
ia 1 noiembrie, un mesaj 
radiotelevizat.

Luînd cuvintul în ședința ple
nară a Adunării Generale a 
O.N.U., care dezbate'iii prezent 
activitatea Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), reprezentantul" Româ
niei. Virgil Consta»tin.escu.. 
relevat realizările obținute 
cursul anului care a trecut 
către A.I.E.A. in îndeplinirea 
sarcinii sale fundamentale — În
curajarea și facilitareautilizării 
energiei atomice in scopuri 
pașnice de către toate statele 
și în beneficiul -fiecăreia dintre 
națiunile lumii, .

România este ferm convinsă 
că asumarea de către toate 
puterile nucleare a angajamen
tului de a nu recurge ța ame
nințarea cu arma nucleară sau . 
cu folosirea sa împotriva orică
rui stat, nuclear sau nenuplear. 
în nici o împrejurare, ar repre
zenta un pas important pe ca
lea spre intețzjjetyea toțal.ă < și 
distrugerea acestor arme, spre 
folosirea atomului exclusiv în 
scopuri pașnice.

------------------ ■
La Palatul Națiunilor L'm- 

te din Geneva s-a deschis, 
miercuri, în prezența repre
zentanților a 80 de țări 
membre, cea de-a 28-a sesiu
ne a Acordului’ Generat pen
tru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.). Reuniunea este 
calificată de agenția France 
Presse drept o „sesiune pre
gătitoare" a negocierilor co
merciale multilaterale care 
vor trebui să se deschidă în 
1973. Potrivit aceleiași surse, 
lucrările sesidnîi Vbr cuprin
de, . printre punctele prin
cipale de pe ordinea «de zi, 
chestiunea relațiilor comer
ciale internaționale. Se vor 
examina în context, modali
tățile și procedurile de pre
gătire a unor largi negocieri 
tarifare și* netarîfare. Lucră
rile vor continua pînă in 
ziua de 14 noiembrie.
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amendamentului"
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In Statele Unite este o vorbă: „Texasul e un rai pentru 
bărbați și cai și un iad pentru femei și ciini“. E greu de spus 
ce necazuri or fi avînd ctinii din Texas. Cit despre femei 
au intr-adevăr destule de reproșat. Jurisdicția texană 
nu mai puțin de 44 de legi care limitează drepturik 
mice, politice și cetățenești ale fem 
femeia nu poate, fără aprobarea 
cuință, să cumpere un imobil sau 
valoare depășește 1.000 de dolari; 
nurlie sale personale, moștenite d> 
prin muncă proprie. Femeia nu pc 
plîngere (nici chiar în cazul unei 
aceasta nu e contrciemnată de sot

După 
omagiu 
roilor s 
pendența 
făcut un bilanț 
obținute pe cale 
cei peste 10 ani 
de la recucerirea 
naționale.

„Primul dec 
dență — a sp 
a constituit o eta 
pe calea ce ne-a 
nem. într-un 
scurt. bazele 
strucții natior 
economic 
obținut vi 
pe planul 
de orice d« 
și in direct

ccncretizeazâ cu succes. De ase
menea. a arătat președintele al- 
gerian, în această perioadă, 
ne-am afirmat întotdeauna do
rința de a stabili o colaborare 
loială și sinceră cu toate state
le. pe baza respectului principii
lor suveranității naționale și a 
opțiunilor fundamentale ale fie- 

îrei țări.
Pe plan magrebian, a adău- 

el, s-a pus capăt conflicte- 
și au fost lichidate cauzele 
generau tensiune intre țări 

și frățești. creîndu-se, 
tși timp, bazele unei coo- 
constructive în această 

egiune. „Relațiile Algeriei cu 
tea externă — a arătat șeful 
ului algerian — sînt, de a- 
lenea, excelente".

jintele Houari Boume- 
reafirmat poziția .țârii 
sprijin față de cauza 

ui vietnamez, e^primîn- 
1 același timp speranța 

edea pacea restabilită în

Consiliul de Securitate a au- 
irizat majorarea numărului 
Jservatorilor O.N.U. la fron- 
era dintre Israel și Liban, de 
i 21 la 34 și crearea a două 

noi posturi de observație in a- 
reastă zonă. Măsura Consiliului 
de Securitate dă curs cererii 
exprimate, în acest sens, de re
prezentantul Libanului la Or
ganizația Națiunilor Unite.

Canada va fi condusă
de un guvern 

minoritar ?

la New Delhi
Proiect anti-monopolist 

al guvernului indian
Incepînd din vara anului 1969 

și pînă astăzi s-ar putea spune 
că nu a existat anotimp în care 
scena politică indiană să nu fi 
înregistrat puternice confrun
tări, devenite aproape tradițio
nale, intre partidul de guvernă- 
mînt — Congresul Național In
dian — și partidele de dreapta 
sau extrema dreaptă, aflate la 
remorca marelui capital. Cu 
mai multe sau mai puține difi
cultăți fiecare din reprizele a- 
cestei lupte au fost cîștigate de 
C.N.I. a cărui orientare este re
flectată de înseși obiectivele 
propuse și, în ultimă instanță, 
atinse : naționalizarea principa
lelor bănci, limitarea investiții
lor monopolurilor străine, în
grădirea veniturilor maharad- 
jahilor, introducerea sub con-

trolul statului a unor industrii- 
cheie etc.

De curind, la New Delhi s-a 
desfășurat un nou act al con
fruntării care desparte C.N.I. 
și. in special aripa sa democra
tică, de politica monopolurilor 
autohtone. Ne referim Ia deci
zia partidului de guvernămint 
de a deschide „frontul" într-un 
sector în care monopolurile din 
industria oțelurilor. textilelor 
și cimentului (adică cele mai 
puternice) își conservaseră, jn- 
că, o aproape completă liberta
te de mișcare : presa. Cele mai 
mari cotidiene din India, The 
Times of India, The Stateman, 
The Hindustan Times și The 
Indian Express, controlate de 
marele capital autohton și, în 
consecință, devenite tribune a- 
le intereselor acestora, sînt 
apreciate cu tot mai multă ve
hemență ca adevărate difuzoa
re ale politicii retrograde prac
ticate de grupurile de dreapta. 
Intr-o serie de momente de re
ferință (alegerile generale din 
primăvara anului 1971, în pe
rioadele inițierii de către C.N.I. 
a unor măsuri de democratiza
re a vieții social-economice 
etc.) aceste ziare nu s-au dat 
înlături de Ia denigrarea po
liticii guvernului și, evident, de 
la „interpretarea" diverselor 
decizii luate de premierul In-

dira Gandhi. Constituind încă 
din 1971 unul din punctele plat
formei 
pentru 
tante 
„aripa
lor economice și comerciale a- 
șa-numite „tradiționaliste" a 
înregistrat de curind primele 
elemente concrete. în această 
ordine de idei guvernul s-a de
cis să inițieze „limitarea influ
enței monopolurilor 
presei". Referindu-se la acest 
proiect — ce urmează 
dezbătut de parlament — Indi
ra Gandhi a declarat : „Prin 
inițierea proiectului guvernul 
nu are intenția să suprime li
bertatea de opinie a presei în- 
tr-o problemă sau alta. Noi do
rim ca presa să fie independen
tă față de marile monopoluri, 
ca ea să servească adevăratele 
interese ale poporului și să de
vină expresia voinței și aspira
țiilor celor mulți".

După cum era de așteptat, a- 
larmate de consecințele intrării 
în vigoare a unui asemenea 
proiect de lege, monopolurile 
au și început presiunile — prin 
intermediul 
dreapta — în 
unui climat 
cins".

program a C.N.I., lupta 
scoaterea unor impor- 
organe de presă de sub 

ocrotitoare" a grupuri-

asupra

să fie

partidelor de 
vederea, creării 
parlamentar „în-

P. NICOARA

VENUS 
DIN 

milo

Referindu-se la recentele ale
geri generale anticipate din Ca
nada, agenția France Presse a- 
preciază intr-un comentariu că 
..singura certitudine care 
desprinde după această 
fruntare electorală este
că țara va fi condusă de un 
guvern minoritar. Deși liberalii 
anar drept marii înfrințl ai a- 
legerilor, experții în drept con
stituțional consideră că, din 
punct de vedere 'ehnic, • nimic 
nu împiedică actualul guvern 
liberal să înfrunte noua Came
ră a comunelor". -

în continuare, A-F.P. mențio
nează deoarece formula

coaliției nu se înscrie în prac
tica parlamentară canadiană, 
se poate imagina formula spri
jinului acordat, fără participa
re, de către Partidul încrederii 
Sociale, care numără 15 depu- 
tați, sau de către neodemocrați, 
care au 30 de deputați. Orica
re ar fi viitorul guvern, rămî- 
ne un fapt că toată • lumea este 
de acord să-i prevadă o viață 
scurtă, deși anumiți comenta
tori aj$iră formula cabinetului 
minoritar, reamintind că acela 
al lui Diefenbaker, din 1957, 
precum și cabinetele lui Pear- 
son din 1963 și 1965 au fost 
printre cele mai eficace".

l-a primit pe 
Douglas-Home
Ciu En-lai, premierul Consi

liului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit, miercuri, pe ministrul 
de externe al Marii Britanii, 
Alec Douglas Home, cu care a 
avut o convorbire liberă și 
deschisă, transmite agenția 
China Nouă.

în aceeași zi, cu prilejul unui 
dineu, Douglas Home, a decla
rat, trecînd în revistă rezulta
tele vizitei sale în R.P. Chine
ză, că între cele două părți 
s-au stabilit raporturi de res
pect, ințelegere și a sporit in 
mare măsură cunoașterea re
ciprocă a punctelor respective 
de vedere.

La rîndul său, ministrul de 
externe 
apreciat 
China a ministrului britanic re
prezintă un eveniment deosebit 
în relațiile chino-britanice. Noi 
credem, a declarat el, că ba- 
zîndu-np pe cele cinci principii, 
ale coexistenței pașnice și stră- 
duindu-ne să abordăm proble
mele care ne stau în față pe 
căi cit mai raționale, relațiile 
dintre cele două țări ale noas
tre se vor îmbunătăți.

achinez, Ci Pîn-fei, 
că actuala vizită în

• Noul guvern 
ayan

urugu

Președintele Uruguayului, 
Juan Maria Bordaberry, a for
mat. în sea-ra de 31 octombrie, 
noul guvern al țării, în urma 
demisiei cabinetului precedent. 
Ministru de interne a fost nu
mit Walter Ravenna, ministru 
al relațiilof externe — Juan 
Carlos BlancO, iar Moises Co
hen a preluat portofoliul eco
nomiei și finanțelor. De ase
menea, postul de ministru al 
industriei și comerțului i-a 
fost încredințat lui Luis Bal- 
parda Blengio, iar acela de mi
nistru al agriculturii — lui Be
nito Medero.

Ca și precedentul cabinet, ac
tualul guvern are 11 membri.

nterț exterior „Mașinexport" 
și „Tehnoimport".

încă de la deschiderea tîrgu- 
lui ștandul țării noastre a fost 
vizitat de numeroși oameni de 
afaceri și industriași, care au 
apreciat nivelul tehnic ridicat 
al exponatelor românești.

• Deschiderea consula-
telor sovietic si vest- 

douăgerman în 
țări

cele

La Hamburg a fost deschis

— N-a trăit ea in Texas, câ nu mai ajungea la muzeu 1 ! !... 
Desen de ȘT. COCIOABĂ

sonalitate juridică. La asemenea anacronisme se adaugă , 
discriminarea in domeniul salarizări:. Nici măcar in instituțiile 
de stat, femeile nu se bucură de dreptul la salarii egale cu 
cele ale bărbaților, la o muncă și o calificare similare.

Persistența acestei situații la aproape jumătate de secol după 
adoptarea celui de-al 19-lea amendament ia Constituția ame
ricană (ațnendament care stabilește egalitatea în drepturi a 
femeii) a provocat efervescență crescindâ în rindul populației, /emeu/ a pruvucui efervescența cresctiiaa tn nnaul populației 

' feminine a Texasului. In ultima creme, mișcarea pentru abo
lirea anomaliilor din legislația texană a luat amploare. Mișcarea 
aceasta a fost inițiată de „Asociația femeilor de afaceri și a 
femeilor liber profesioniste" (Business and Profesional Women) 
care numără peste 10.000 de membre Ea și-a propus să de
termine Adunarea legislativă a Texasului să abroge in bloc 
toate legile care limitează drepturile femeilor, prin adoptarea 
unui amendament la Constituția texană pricind egalitatea în 
fața legilor a tuturor cetățenilor, fără deosebire de sex. S-a 
pornit o întreagă campanie în acest sens, s-au strîns fonduri 
apreciabile și a fost tipărită o broșură-manifest în peste un 
milion de exemplare. Au urmat mitinguri. Mii de texane au 
făcut așa numitul „legămînt al celor 24 de ore“, fiecare an- 
gajindu-se să consacre cel puțin 24 de ore propagandei pentru 
egalitatea deplină în drepturi.

„Femeile de afaceri și liber profesioniste" au reușit să 
stîrnească o zarvă apreciabilă și să mobilizeze opinia publică. 
In plus, mișcarea a avut sprijinul complet al Administrației, 
al guvernului federal. Ca urmare. Camera reprezentanților 
din Texas a adoptat „bill-ul" egalității in drepturi. Cînd. însă, 

' "ț proiectul a ajuns în Senat s-a găsit imediat un pretext pen-
tru a fi trimis înapoi subcomitetului constitutional al Adunării 
legislative texane. Există șanse ca acest proiect să zacă multă 
vreme în dosarele foarte voluminoase ale subcomitetului.

Pînă una-alta, „scandalul amendamentului" continuă. Texa- 
nele nu se dau bătute.

• România la „Inter 
tool-72"

In capitala Danemarcei s-a 
deschis Tîrgul internațional de 
mașini-unelte „Intertool-72“, la 
care România participă cu un 
stand de mașini-unelte prezen
tate de întreprinderile de co-

miercuri Consulatul general al 
U.R.S.S. înființarea acestui con
sulat, relevă agenția TASS, re
prezintă o dovadă a întăririi și 
extinderii relațiilor și contacte
lor dintre Uniunea Sovietică și 
R. F. a Germaniei, bazate pe 
tratatul încheiat între cele două 
țări în august 1970.

In aceeași zi, la Leningrad a 
fost deschis Consulatul general 
al R.F.G.

• Prima președinta a 
Consiliului de Secu
ritate

Tara Nilului Albastru" — cum i se mai 
spune — este situată în estul continentu
lui african, la nord de Ecuator și se în
tinde pe o suprafață de 1 222 900 km.p., 
avînd o populație de peste 23 milioane de 
locuitori. Etiopia este unul din cele mai 
vechi state independente din Africa, care 
și-a păstrat continuitatea timp de aproape 
trei milenii. Pe teritoriul Etiopiei s-a con
stituit, pe la mijlocul mileniului I î.e.n., 
statul sclavagist Aksum, care, în secolul 
al VH-lea, în urma invaziei arabilor în 
Africa de nord-est, a decăzut. Izvoarele 
secolului al XlII-lea amintesc de un nou 
stat, Etiopia. în granițele căruia intra și 
teritoriul fostului stat Aksum. In secolul 
al XVI-lea portughezii, chemați în ajutor 
de etiopieni in lupta impotriva turcilor, au 
încercat să-și extindă dominația asupra 
Etiopiei. La începutul secolului al XIX-lea, 
ca urmare a luptelor interne dintre prin
cipii feudali, statul s-a dezmembrat în cî- 
teva principate feudale independente, care 
s-au unificat pe la mijlocul aceluiași se
col, în timpul domniei negusului Teodor al 
II-lea. După unificarea țării au fost înfăp
tuite o serie de reforme în scopul dezvol
tării economiei și al creării unui puternic 
stat centralizat. în urma înfrîngerii Etio
piei de către Anglia (1868), la conducerea 
țării s-au succedat o serie de guverne care 
au înlesnit pătrunderea capitalului englez 
in economie. La sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, Italia a încercat să cucerească 
Etiopia, dar a fost infrîntă la Adua. In

anul 1906, Anglia, Franța și Italia au în- 
. clieiat un acord privitor la împărțirea sfe
relor de influență în Etiopia. în urma răz
boiului de agresiune în 1935—1936, Italia 
fascistă, cu toată rezistența eroică a etio
pienilor, a ocupat țara și a transformat-o 
in colonie. Timp de șase ani poporul etio
pian a dus un larg și diversificat război 
de partizani împotriva colonialiștilor și, în 
1941. a eliberat țara de cotropitorii fas
ciști. Deși aflat în ilegalitate, Partidul Co
munist Român, consecvent spiritului său 
internaționalist, și-a manifestat solidarita
tea cu lupta dreaptă a poporului etiopian 
pentru apărarea ființei naționale, a con
damnat cu asprime agresiunea fascistă. De 
asemenea, personalități democratice

Imagine din piața centrală a capitalei 
Addis-Abeba

țara noastră, ca Nicolae Titulescu, au înfie
rat la Liga Națiunilor această agresiune.

In perioada istorică de după eliberare 
poporul etiopian s-a angajat într-un efort 
susținut de dezvoltare economică și socia
lă de modernizare a țării. Pentru aceasta 
a fost întocmit un vast program guverna
mental pe durata a două decenii, în care 
sint prevăzute, printre altele, sporirea și 
diversificarea producției agricole (agricul
tura constituie încă principala ramură a 
economiei), construirea unor obiective dt 
importanță economică, dezvoltarea capa
cității energetice a țării (îndeosebi prin 
amenajarea bogatelor resurse hidroenerge
tice, îmbunătățirea asistenței medico- 
sanitare, crearea Onor noi școli de dife
rite grade pentru formarea cadrelor de 
specialiști autohtoni, necesare economiei 
naționale. Universitatea din Addis Abeba 
este una din cele mai cunoscute pe con
tinentul african.

Ca urinare a măsurilor luate în vederea 
creării unei industrii naționale, pe harta 
Etiopiei au apărut, in ultimii ani, o serie 
de obiective industriale ca ; fabrici, uzine, 
centrale electrice etc. Potrivit unor statis
tici publicate la Addis Abeba ultimul de
ceniu a consemnat un ritm înalt de dez
voltare a industriei, plasind 
unul din locurile de frunte 
aflate in curs de dezvoltare. _  ____ _
timp, în agricultură au crescut suprafețele 
cultivate ca și zonele irigate.

Pe pian extern, Etiopia militează pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea socială, 
pentru înfăptuirea unității africane, lichi
darea colonialismului și abolirea aparthei
dului de pe continent.

Intre România și Etiopia s-au stabilit 
relații de prietenie și colaborare, care se 
dezvoltă în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale. 
Contactele dintre conducătorii celor două 
state au contribuit Ia adîncirea acestor 
legături.

Jeanne Martin Cisse, repre
zentanta Guineei la O.N.U., a 
preluat funcția de președinte 
al Consiliului de Securitate 
pentru luna noiembrie. Va fi 
pentru prima dată în istoria 
O.N.U., cînd o femeie va pre
zida Consiliul de Securitate.

• Colaborare polono- 
americană

Etiopia pe 
ale statelor 

In același
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Agenția P.A.P. anunță că la 
Varșovia și Washington a avut 
loc, simultan, semnarea acordu
lui dintre guvernele R.P. Po
lone și S.UA. de colaborare în 
domeniul _ științei și tehnicii. 
Acordul, încheiat pe o perioadă 
de cinci ani, prevede ca părțile 
să sprijine dezvoltarea contac
telor directe și colaborării în
tre instituțiile guvernamentale 
și științifice, instituțiile de in- 
vățămînt superior și întreprin
derile celor două țări. Se pre
vede, totodată, efectuarea unor 
Cercetări comune și schimbul 
de rezultate în domeniul' unor 
cercetări științifice, elaborarea 

,în comun și îndeplinirea unor 
programe și măsuri în dome
niul științelor fundamentale și 
aplicate și altele.

• Acte de violentă la 
Belfast

Marți seara, 
fost semnalate 
lență. Explozia _____ ____
sate într-un autoturism, a pro
vocat moartea a doi copii și ră
nirea a cel puțin 10 persoane.

Alte două persoane, un civil 
și un militar britanic, au fost 
ucise. Astfel, numărul persoa
nelor care și-au pierdut viața 
în cei peste 3 ani care au tre
cut de la izbucnirea inciden
telor în Ulster se ridică la 624.

Ia Belfast, au 
noi acte de vio- 
unei bombe pla-

S.UA

