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Pină la sfirsitul anului au mai

pentru convocarea NICOLAE CEAUȘESCU

Marii Adunări a primit pe
Naționale3

ceo-cltai

ambasadorul Turciei
din
So-

tențiar al Turciei la București, 
în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara noastră.

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

Mc'ec A-

MOCURJ 15 NOe«3E 1972 NICOLAE CEAUSESCU

extraordinar fi plenipo-

arile șantiere ni se dez
văluie ca vaste terito
rii bîntuite de miracu- 

Am pășit de fiecare dată

Articol unic — Se co~vo<
dunăre Națională în a nc_c ses -“eace eî ce-c 
șasea legislaturi, în ziua ăe 22 -c e~c' e 1972, 
ora lOXWcfirrineața.

PROFISIA 
TA

Ce este un subin- 
giner ?
Răspundem prime
lor întrebări

PENTRU ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN
Dcuâ obiective prioritare

și pe agenda de lucru
• Realizarea exemplară a planului pe I9î2

a organizațiilor U. T, C. J • Pregătirea temeinică a producției pentru I9î3
EVHIATIVELE HECISTIIOR SPORESC 

’ PRODUCȚIA SIPLIMEMAHA

M
los.
in forfota de intensitate for
midabilă. printre macarale 
neobișnuite. in acel dute- 
vino de mașini strivitor, am 
ascultat prelegeri nesfirșite 
privind cele mai neașteptate 
prefaceri din geografia locu
rilor, fără a reuși cit de cit 
să-mi ascund sentimentul de 
vădită ineîntare pentru ceea 
ce văd, 
tentație 
trebare. 
prezenți 
am luat 
exemple _ __ _
ziția terminală a unui lanț 
cu inele de primă mină, în- 
chizîn.d, deocamdată, arcul 
de spectaculoasă curbură în. 
ceput, sînt ani de-atunci, în 
liniștea codrilor de la Bicaz 
— oamenii prezenți pe So
meș, zic, deși îi vedeam pri
ma oară, mi s-au înfățișat ca 
vechi cunoștințe, nume de 
demult știute, bărbați de 
viță, bărbați nepereche, a 
căror mină le-am strîns-o 
intr-un moment sau altul 
mai apropiat sau depărtat al 
existenței mele. Discuțiile 
declanșate sus pe corona-

punindu-mi cu os- 
az-eeași simplă în- 
Oamenii, oamenii 

acum pe Someș — 
intenționat aceste 

ca figurind în po-
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e

e
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CĂRȚII

0 DARE DE SEAMA

I

DUMNEAVOASTRĂ
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CE SPUNE Șl
CE NU SPUNE

Elev sergent 
SILVIU ARMANGIC

NICOLAE LEPĂDATU, 
frezor-rabotor 
la „Electroprecizie" — Sâcele

ION JITARU
strungar la Uzina 
de mecanică fină — Sinaia

ION TRONAC
(Continuare in pag. a N-a)

La directorul Fabricii de ca
bluri și radiatoare din Brașov, 
tovarășul ing. Sergiu Șerbă- 
nescu, fusese convocată o în- 
tîlnire scurtă în care trebuiau 
dezbătute cîteva măsuri urgente 
referitoare la producția zilnică. 
Aici l-am găsit și pe lăcătușul 
Gheorghe Udrea locțiitorul se
cretarului U.T.C. Tocmai vor
bea despre ultimele acțiuni ale 
U.T.C. în sprijinul îndeplinirii 
înainte de termen, a sarcinilor 
de plan pe acest an jyeggți- 
rea producției pentru anul vi-

LA FABRICA 
DE CABLURI 

Șl RADIATOARE- 
BRASOV

Itor. Am reținut din relatările 
sale : „Cea mai recentă iniția
tivă a organizației noastre se 
referă Ia economisirea oxigenu- 

ț-Lui, produs deficitar pentru noi.
la care sînt antrenați toți cei

țeueg ttarte

coacrf-e. S-a 
p 

eventualele ? 
s-au fciLâuzra

ADINA VELEA
(Continuare în pag. a V-a)

DIN NOU LA BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA

ce o 000900ao »>
GG oi U.T.G, i

core organizația U.T.G s* >-
grijeste si de ocest aspect ai
vetii membo'or soi.

NICOLAE CEAUSESCU.

cu ocazia descS-der,

danseze. Si c — br :c:~:
t’eri. -ic: ecu— -. ■
bâtrini. Trebc e să s~--
De ctu~z c~ca~ zc* ~ z~~. -
nistă de tineret nu nec-i-3 S3
O'acnizeze si ca~sun șî
troctie. 'iu se -c-'»
o :z' e ce - ?-■»
r - ■- ■ - - -----
—e> tine-e-u-r de or-xz--:
rec vieții so *. A i‘e '-tetea-

a tineret’- lui*.

lor man si a>e problemelor
mici. Este vorba așadar de a

sensibili foto de nevoile foar
te diverse ole tinerilor.

ceastâ lună si jumătate ?

! CINE SÎNT INVITAȚII ?
I______ _______________________— -

absentează nemotivaU
biroului U.I.Cdar absenta9 

cine o motivează ?

H re- 
lacv or vece 909 iot Șa

ROMULUS LAL
cunc.rctrți fi unanim apreciat i în Lzirui

Noiembrie" âm Craioca : licitufii montatori Ion Diaconescu și 
J/stuî F-j&s. execufind ultimele lucrări de profil la șasiul unei 

remorci basculante
Foto: EM. TANJALĂ

gindiți, munciți și trăiți ca

UN TÎNĂR COMUNIST •

Fiecare adunare sau confe
rință de dare ce seamă și 
alegeri a unei organizații
U.T.C. pornește in analiza
activității acelui colectiv de 
utedști de 
țial pentru 
tă. critică 
stărilor de 
acțiunilor 
întreprinse 
punsuri 
muncă $i de viată ale tine
rilor. Acest document este 
darea de seamă și el trebuie 
să vorbească despre împli
niri și nerealizări. despre 
inițiative. fapte și chipuri 
tinerești reflectate in spiri-

Ia un text ese.n- 
aureezerea realis- 
si autocritică, a 
fapt, a rolului și 
politico-educative 
ca tot atitea răs- 

la problemele de

tul celei mai depline exigen
te revoluționare. Pe această 
cale — punind in atenția tu
turor succese, probleme, 
atitudini, comportări și 
sugerind fn aceeași mă
sură mijloace aie acțiunii 
de perfecționare, prin apre
cierile. propunerile și suges
tiile ce rezultă din contactul 
nemijlocit cu opiniile tineri
lor — darea de seamă iși 
justifică utilitatea.

Așadar, ce spune o dare 
de seamă ? Am încercat mai 
întîi în organizația U.T.G a 
secției ..fracționare", de la 
Fabrica de motoare electri
ce — Pitești, care însă urma

ASTĂZI
NE RĂSPUND :

mentul barajului de la Tar- 
nița, și mai sus la centrala 
subterană Mărișelu sau pur 
și simplu în aer liber pe a- 
leile coloniei din apropierea 
Gilăului, m-au ajutat să 
pătrund pe făgașul unor bio. 
grafii desprinse din tăria
basmelor, cu întimplări și 
momente extraordinare, ve
gheate de un unic spirit al 
profesionalizării. Complicat 
dacă nu imposibil de înțeles 
pentru cel rămas departe de 
frontiera șantierului imbol
dul neostenit al acestor 
meni, ieșit din comun 
bold — dificultatea 
mare și în cazurile de 
noaștere a realității — 
terea lor de a se lua Ia trln- 
tă cu vitregiile unor lucrări 
de asemenea amploare. Ca 
să fim bine înțeleși, vom 
spune că nu Ia configurația 
dimensională a operei in
dustriale ne referim în pri
mul rînd, deși de fiecare 
dată parametrii de strictă 
specialitate s-au deplasat 
mereu mai sus. Să ne amin
tim totuși că una e Bicazul 
și altceva pe Argeș. Porțile 
de Fier și Lotru revendică, 
la rindu-le, sigiliul unicită
ții. Spuneam că nu aici vom 
vrea s-ajungem, scara pro
gresului fiind o regulă, o 
dată depășind prima treap
tă, următoarea fiind obli
gatorie. Mă gindeam Ia băr
băția acestor constructori. 
Unii dintre ei au început la 
Stejaru. Adunînd, sînt cîți- 
va ani. Majoritatea au can
tonat la Argeș, lăsînd în 
urmă Bistrița aval. Mai sus, 
dificultatea opțiunii : Lotrul 
sau Porțile de Fier, In si
hăstria munților casele par 
niște refugii temporare de 
vreme rea. adăposturi pen-

oa- 
im- 
este
CU- 
PU-

NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Un redactor

0 ADUNAR 
DE ALEGERIw% F

să albă conferința de alegeri 
peste numai oatru zile, iar 
darea de seamă nu era nici 
începută măcar.

După aceea, am izbutit to
tuși. să parcurgem darea de 
seamă întocmită pentru con
ferința organizației L'.T.C. 
din secția „asincrone". Intil- 
nirea delegaților 
aibă loc peste 
tuși, darea de 
proape gata, 
care spunea 
activitatea organizației

urma
10 zile 
seamă 
int--o 
multe

să 
și. to- 
era a- 
formă 
despre 

și a

DIFUZAREA

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

• O estimare corectă a posibilităților de informare poate 1 
) duce la cea mai justă concluzie cu privire la sensul deciziilor ' 
i și la gradul de evoluție a conștiinței unui anumit public. Me- ' 
, canismul de decizie trebuie fundamentat întotdeauna pe cer- 1 
l cetarea formelor genuine, a apetitului real, a imperativelor 1 
I vieții. Politica repertoriului teatral, de pildă, ca și producția 1 
, de bunuri de consum industrial sau rețeaua sanitară se 1 
I află din punct de vedere social și economic în același sistem 1 
1 de gindire. Ele vehiculează valori, iar valoarea trebuie să 1 
) fie cerută printr-un bun care presupune anumite caracteris- ! 
> tici. Elementul fundamental de coordonare se află în informa- ( 
i rea si dezbaterea liberă, în fața opiniei publice și cu ajutorul . 
I ei. Cetățeanul are dreptul să cunoască tot ceea ce privește . 
I orientarea unui anumit domeniu, în cele mai mici amănunte. . 
I Gusturile și cerințele sale pot fi ajutate prin interpretarea co- , 
i rectă a tendințelor și caracteristicilor unor fenomene dezbă- . 
i tute. Ele trebuie respectate și urmate, fiindcă nimeni nu-și .
• poate impune voința tuturor celorlalți, în mod arbitrar. ,
• Poate că nici un alt domeniu nu a fost mai mult supus i
1 improvizației decît difuzarea cărții. Cred că nicăieri nu s-a ( 
, (Continuare în pag. a IV-a) !
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CE ESTE * ora

UN SUBINGINER?
. ;■ ... . *'s._/„

Cu această întrebare a debutat convorbirea 
avută recent cu tovarâștil D."Ț, LĂZAROIU, di
rector general in Ministerul Educației și învă- 
țămintului.

— Subinginerul este un, cadru cu pregătire 
tehnică superioară, participant direct la procesul 
de producție. El are un rol conducător în pro
ducție situindu-se pe o . treaptă intermediară 
între maistru și șeful de secție.

— Tn ce sens ?
— Munca sa nu este în nici un caz admini

strativă, ci are un caracter de tehnologie. Cu 
alte cuvinte intervențiile sale sîht de ordin teh
nic, organizatoric și economic.

Prin ce se deosebește subinginerul de inginer ? 
Vă propun să delimitați rolul subinginerului în 
producție față dp alte profiluri și funcții.

— întilnim în producția industrială specialiști 
cu studii superioare a.căror pregătire se situează 
pe trei trepte : subinginerul care se pregă
tește in trei ani, in căzui cursurilor de zi. și în 
4 ani, dacă urmează cursurile Serale, inginerul 
— care studiază 5 ani la zi-și .6 la seral și doc
torul inginer a cărui instruire este și mai 
de lungă durată. Ultimii doi specialiști sînt des
tinați să ocupe funcții de concepție — in pro
iectare, construcții, tehnologii complexe, în .acti
vitatea de control tehnic și' — pe măsura înde
plinirii unor condiții de stagiu, de dovedire a ap
titudinilor — funcții de conducere la scara în
tregii producții. Intr-o asemenea așezare, rolul 
subinginerului crește considerabil. Rolul lui. nu 
e de tehnician ci, cum am spus, de conducător 
fie in funcția de tehnolog: de secție, fie, prm 
vechime și aptitudini, de conducător de secție 
ori a unui alt compartiment al unității. Dar. el 
poate fi intilnit și m sferele de concepție. în
deosebi in cadrul serviciului tehnologului-șef atît 
în munca de proiectare a procesului tehnologic 
Cit și pentru urmărirea aplicării în practică a 
proceselor tehnologice proiectate.

Diferențierea duratei de pregătire a cadrelor 
cu studii superioare conduce, in cazul șubingi- 
nerilor, la consecințe de două naturi : invătă- 
mîntul suoerior poate furniza economiei cadre 
de specialiști cu doi ani mai devreme, ceea ce 
nu este lipsit de importanță acum, cind cererea 
de specialiști este atit de mare ; realizăm un in
vățămint mai ieftin, ceea ce la scara economiei 
naționale nu este lipsit de însemnătate.

— Invătămintul de subingineri Ia noi este re
lativ recent creat. Prin ultima hotărire privind 
înființarea secțiilor serale i se dă o mare am
ploare. Care este explicația ?

— Avem nevoie de mulți subingineri. In țări 
cu tradiție industrială raportul între ingineri și 
subingineri este net in favoarea acestora din 
urmă. în R.F.G., de pildă, raportul este de 4 la 1. 
Prin secțiile de subingineri care au fost create 
în anii din urmă și îndeosebi prin secțiile serale 
care își încep existența in decembrie, urmărim 
cu această formă de pregătire a cadrelor tehnice 
cu studii superioare să capete în următorii 5—10 
ani o pondere tot mai mare, ca răspuns la ne
cesitățile tot mai mari ale economiei noastre 
in plin avînt.

— Vă invit să prezentați avantajele mvațamin- 
tului seral de subingineri, in forma stabilită re
cent.

— Organizarea secțiilor serale de subingineri 
este una din căile de legare a invățămîntului de 
producție. Organizarea unor secții de invățămint 
superior pe lingă mari uzine este o sarcină ex
presă trasată de Conferința Națională a parti-

dului. Ea prezintă nenumărate avantaje și îmi 
permit să citez unele dintre ele.

1) Se rezolvă problema pregătirii specialiștilor 
fără să-i sooatem din producție. Există această 
condiție pe care trebuie să o îndeplinească can- 
didații, alături de celelalte care sînt comune 
tuturor aspiranților la studii superioare. Dar, 
această categorie de studenți, contlnuind să fie 
activă în producție, va prezenta de la început, 
un spor de pregătire profesională prin îmbinarea

jjy
: rue mireprinueri se va xoiusi uepun ui »ixipuu 
Ș didactice baza materială a acestora. Studenții, 
a fiind strîns legați de sarcinile producției, In-
5 trucît iau parte direct la realizarea lor. vor pu
ii tea ca după obținerea diplomei să se încadreze 
« imediat noilor obligații profesionale, fără nici
6 o perioadă de tranziție.

3) Unul din efectele importante ale acestei 
* forme de invățămint superior va fi scăderea con

siderabilă a fluctuației cadrelor tehnice. Stu- 
îj denții sînt legați de întreprindere atît prin pro- 
ț fesie cit și printr-un contract încheiat pentru 5 
? ani după absolvire. Cu alte cuvinte, subingine- 
t rul va lucra obligatoriu 9 ani în aceeași între

prindere. într-o asemenea durată de timp el se 
leagă practic de destinele întreprinderii și e 
greu de presupus că alte tentații îl vor putea 
îndepărta de mediul în cart» s-a realizat pe plan 
profesional.

— Toate aceste* prefigurează un statut *1 sub- 
inginerului. Sau el este dej* elaborat ?

— Precizez că in unele întreprinderi nu se cu
noaște incâ suficient rolul acestui specialist. 
Această necunoaștere provine și din faptul că 
primele serii au fost repartizate abia anul tre
cut. In actualele nomenclatoare de funcțiuni Mi
nisterul Muncii a făcut precizări in legătură cu 
rolul ce-i revine subinginerului in producție. 
Dar socotesc că acestea suportă incă îmbunătă
țiri avind în vedere că va spori numărul subin- 
ginerilor, iar rolul lor In producție va fi tot 
mai important

Dintr-o anchetă pe care am făcut-o împreună 
cu ministerele economice rezultă că marile în
treprinderi Înțeleg imensul aștig pe care-1 pot 
avea de pe urma organizării invățămîntului se
ral de subingineri și și-au oferit tot concursul. 
Am credința că, după experiență acest an uni
versitar, invățămintul de subingineri, și îndeo
sebi forma sa serală, va căpăta o mai mare ex
tindere. Deținem informații că in numeroase 
centre dintre acelea unde se organizează învă- 
țămintul seral de subingineri există o mare 
afluență de candidați. Este o dovadă că tinerii 
înțeleg marile avantaje pentru ei și pentru eco
nomia țării care rezultă din această formă de 
pregătire a specialiștilor. O ultimă precizare : 
crearea secțiilor serale de subingineri pe lingă 
marile întreprinderi nu trebuie confundată cu 
o formă de invățămint organizată de întreprin
dere. Secțiile de subingineri — ca forme de in
vățămint superior, aparțin institutelor politeh
nice, care răspund de organizare, acoperirea lor 
cu cadre didactice și buna lor funcționare. Exis
tența lor in întreprinderi facilitează studenților 
folosirea bazei materiale a acestora, neintreru- 
perea activității productive, ridicare» nivelului 
profesional chiar din anii studenției.

I r ___ _______ ____
muncii cu învățătura.

2) Organizîndu-se învățămîntul pe lingă ma
rile întreprinderi se va folosi deplin in soopuri

Pavel Solomon, lăcătuș întreținere aparataj Uzinele „23
August lo ora actuală și candidat la submgtnen și. după examenul 

de admitere, posibil student. h dorim succes
Foto: EM. TANJALĂ

im

pregătirilor
Am solicitat cîtorva conducă

tori de institute de invățămint 
superior citeva păreri cu privi
re la stadiul actual de pregătire 
al primei sesiuni de admitere 
pentru cursurile serale de sub- 
ingineri.

• Conf. dr. Ing. PAVEL DI- 
NACHE, prorector al Institu
tului politehnic Galați : In 
mare, pregătirile pentru o bună 
desfășurare a concursului stnt 
asigurate in cele mai bune 
condiții in Întreprinderi cu care 
colaborăm. In mod special, sub
liniez seriozitatea cu care se 
asigură baza materială a noilor 
secții de subingineri la uzina 
„Progresul"—Brăila și Ia Com
binatul siderurgic—Galați. Chiar 
dacă prin aceste secții apar noi 
specialități !— construcții civile 
și industriale, vom putea asigura 
predarea tuturor disciplinelor 
din anul I cu cadre didactice cu 
experiență din institut.

• Prof. dr. IOAN DESABA- 
TA, prorector al Institutului 
politehnic Timișoara : Prin con
lucrarea laborioasă cu conduce
rile întreprinderilor Azur, 
U.M.T-, I.R.E. din Timișoara, 
Uzinele de vagoane și C.I.L.— 
Arad și Șantierul naval—Dro- 
beta Turnu Severin am căutat 
cele mai bune posibilități de 
desfășurare a activității secții
lor de subingineri. Posibilitățile 
de școlarizare oferite de Între
prinderi corespund unui nivel 
calitativ ridicat chiar de la În
ceputul cursurilor. Am progra
mat ore de pregătire In vederea 
examenului pentru a veni In 
sprijinul candidaților. In toate 
centrele amintite, cele mai bune 
cadre didactice de Ia catedrele 
de matematică, fizică, chimie 
sau tehnologie vor ține pentru 
tineri ore de consultații. Viito
rii noștri studenți trebuie să 
știe că planurile de Invățămint 
au fost elaborate și acum ne 
preocupă multiplicarea unor 
cursuri necesare studenților din 
anul I.

REȚINEȚI URMĂTOARELE
• INTR-O ȘEDINȚA OPE

RATIVA a comandamentului de 
organizare a invățămîntului de 
subingineri — cursuri serale — 
ce a ai ut loc, recent, la Minis
terul Educației și Invățâmintu- 
lui au fost comunicate noi a- 
mănunte. Astfel, pîrtâ la 14 no
iembrie se vor realiza, m ron

“SU:

de cel

prcgram- azîaliti
d? ram
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Răspuns primelor întrebări
*

*

*

După cum era de așteptat, crearea secțiilor serale de 
subingineri pe lingă mari unități economice a trezit un viu 
interes in rindurile tinerilor. Și intrucit timpul care îi 
desparte de data înscrierilor e foarte aproape, ni se a- 
dresează in multe probleme ținînd de dorința lor de a de
veni studenți.

• Mai mulți ci
titori ne întreabă 
dacă pot urma 
cursurile de sub
ingineri la specia
lități înrudite celei 
pe care o practică, 
în cazul cînd spe
cialitatea lor nu 
figurează in profi- 
lele stabilite pen
tru acest an uni
versitar.

După cum s-a a- 
nunțat, la nivelul 
întreprinderii se va 
constitui o comi
sie care va a- 
corda
lor 
de a

care 
solicitanți- 

recomandarea 
urma cursu-

rile serale de sub
ingineri. Tot aceas
tă comisie are lati
tudinea de a stabi
li corespondența 
dintre o speciali
tate și alta și a a- 
testa favorabil sau 
nu cererile in acest 
sens.

• Cele mai mul
te amănunte ni se 
cer în legătură cu 
transferul de la. o 
întreprindere la 
alta necesar în ca
zul cînd pe lingă 
întreprinderea la 
care lucrează can
didatul, nu se orga
nizează cursuri se-

rale de subingineri. 
Transferul se face 
conform H.C.M. nr. 
1052 din 1962 (repu
blicată în 1967), 
deci cu acordul 
ambelor întreprin
deri (atît cea care 
acordă transferul, 
cit și cea care este 
de acord cu pri
mirea salariatului) 
Contractul pe 5 ani 
se încheie cu 
treprinderea 
unde pleacă

în
de 

can
didatul, întrucit de 
acolo va primi și 
recomandarea pen
tru a putea ur
ma cursurile serale 
de subingineri.

• Unii dintre ti
nerii care ni s-au 
adresat își mani
festă îngrijorarea 
pentru reușita la 
examenul de admi
tere, întrucit s-a 
creat un decalaj 
de cîțiva ani de 
cînd și-au terminat 
studiile liceale. De 
Ia Ministerul Edu
cației și învăță- 
mîntului am fost 
informați că, acolo 
unde vor exista 
condiții, se vor or
ganiza cursuri de 
pregătire a candi
daților cu o durată 
de două săptămîni. 
Și-au oferit con
cursul în acest sbns 
cadre didactice u- 
niversitare, specia
liști din uzine și 
chiar profesori din 
învățămîntul liceal 
cu o practică înde-

lungatâ și o mare 
experiență didac
tică.

• Sîntem între
bați dacă pot can
dida Ia învățămîn
tul seral de subin
gineri absolvenți 
ai școlilor de mai
ștri' fără a avea 
examenul de baca
laureat. In Invăță- 
mîntul superior — 
cursuri de zi, se
rale ori fără frec
vență — se admit 
absolvenți cu di
plomă de bacalau
reat ai liceelor, li
ceelor de speciali
tate ori ai altor 
școli echivalate de 
Ministerul Educa
ției și Invățămin- 
tului. Cursurile se
rale de subingineri 
— ca formă de 
invățămint supe
rior — nu fac ex-

cepțre Ic această 
direcție.

• Î=tr-Jdt bro
șura „Admiterea ta 
tnvițămiEtul tupe- 
rior — ediția 1972“ 
este epuizată. Mî- 
nisterul Educației 
și Invățămîntului a 
luat măsura ea 
firograma obiecte- 
or prevăzute pen

tru examenul de 
admitere la cursu
rile serale de sub
ingineri. să fie 
multiplicată șl a- 
fișată ta toate în
treprinderile — 
centre de examen 
— incepind cu 15 
noiembrie a.c. Se 
va susține examen 
de matematică, fi
zică sau chimie, la 
alegere cu tehnolo
gia de specialitate.

i ț 
i i ț
i 
i i i

i

i

tip.

rea

Uf. -iț'XJT

i înscriere o cerere 
a de studii și certi- 

nastere in original.
*4:verinț» de la locul de mun
că v recomandare din partea 
conducerii întreprinderii. Pen- 

recomar. dării se 
comisii care 

analizează activitatea celor care
s->-;tă înscrierea Ia examen si 
hotărăsc acordarea acesteia; 
--misiile se formează la Intre- 
rrtaaeri și consiliile oopulare 
fpen’ru specialitățile din con
strucții) : ele vor fi comouse din 
directorul intreorinderii. șeful 
serviciului nersonal-lnvățămîrt 
reprezentanții comitetului de 
partid, ai comitetului U.T.C. si 
de sindicat, precum si șeful 
secției In care lucrează solici
tantul.

• EXAMENELE se vor des
fășura. de regulă. In întreprin
deri, neexcluzîndu-se posibilita
tea organizării lor și In alte 
spații de tnvățămtnt din locali
tatea unde vor funcționa secțiile 
serale de subingineri (școli pro
fesionale. grupuri șco'are, școli 
postliceale, institute de Invăță- 
mînt superior). Numirea comi
siei de examen și stabilirea su
biectelor vor fi asigurate de că
tre institutele de Invățămint su
perior. In componența comisiilor 
de verificare a tezelor candida
ților vor intra numai profesori

și conferențiari universitari, 
președintele comisiei fiind rec
torul, prorectorul, decanul sau 
prodecanul din institutul de In
vățămint superior sau faculta
tea care organizează concursul 
de admitere. Corectarea lucrări
lor se va face la locul desfășu
rării examenului, iar notarea se 
va efectua de către doi mem
bri ai comisiei, nota finală fiind 
validată de președinte. Rezulta
tele se vor afișa cel mai tîrziu 
la 5 decembrie la sediul lntre- 

erii sau institutului de in
sist superior care organi- 

eursurile. Candidați; ad- 
se s-or înscrie pină la 10 

decembrie, după încheierea 
ilui în care se obligă să 

lucreze la întreprinderea care 
l-a recomandat cel puțin 5 ani. 
Tn cazul părăsirii acestei între
prinderi, studentul se exclude 
automat din învățămîntul de 
subingineri.

• IN PLANURILE DE IN- 
VATAMINT. care vor fi elabo
rate de Semnate împreună cu 
ministerele de resort, pînă la 15 
noiembrie, nu vor fi depășite 20 
de ore pe săptămînă. vor fi pre
văzute cel mult șapte examene 
anual. Pentru anul de învăță- 
mînt 1972/1973 a fost orezentat 
și proiectul structurii anului 
universitar 10—23 decembrie 1972 
cursuri ; 24 decembrie 1972—2
ianuarie 1973 vacanță ; 3 ianua- 
rie—17 martie 1973 — cursuri ; 
19—31 martie 1973 — sesiune de 
examene. 1 anrilie—7 iulie se
mestrul.II: 8—31 iulie 1973 se
siune de examene ; 1 august—15 
septembrie 1973 — vacanță ;
6—12 septembrie 1973 — sesiune 
de reexaminări.

Pînă la 15 noiembrie 1972 la 
întreprinderi yor fi afișate liste 
cuprinzlnd manualele și cursu
rile recomandate studenților, o- 
rarele urmlnd să fie Întocmite 
pînă la * decembrie 1973 și să 
fie afișate. Bibliotecile institu
telor de Invățămint superior 
vor Împrumuta bibliotecilor de 
întreprinderi cursuri șl manuale 
din rezervele existente.
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7 A venit toamna... 
A Roadele puse fiind, 
J< aproape toate, în 
>y magazii și hamba- 
X re, au început nun- 
7 țile. Ca întotdeau- 
>$ na, Ia sfîrțit de săp- 
7 tămină, ba într-o 
S parte, ba în alta a 
’< satelor se împodo- 
■> besc porțile cu brad 
7 verde și hîrtie soli
ți pitoare; bat tobele 
[< ritmuri de hore și 
7 se-aud strigăte de 
x bucurie. In orașe, 
■> simbătă seara văd 
x mașini mici trecînd
> ta convoi, prin par- 

X brizul unora zăresc 
7 căpșoare bucălate 
'< de pe creștetul că-
> rora curg voaluri 
X albe, fragile ca și
> mătasea fericirii. Le 
X privesc ?i, desigur,
> Ie admir, căci aco- 
< lo, în limuzinele a-

I
celea, oameni necu- 
noscuți mie trăiesc 
bucurii adevărate.

Din păcate însă 
constatarea (reală)
nu se verifică în fie
care dintre cazuri. 
Tot voaluri, tot ma
șini... Dar fericirea ? 
Iată, mai săptămî- 
nile trecute văzu
sem coborînd din
tr-o astfel de lecti
că motorizată, o pe- 

£ recite. Deși foarte 
> tineri, cei doi, El și 
< Ea, nu mi se păru- 
? seră a forma un 
< „duo" prea armo- 
> nios. Intîmplarea a 
< făcut ca, intre in- 
? vitati, prieten al mi- 
< relui, să aflu o cu- 
> noștință. „Se iu- 
< besc am pus s» 
> eu, acolo, o intre- 
k bare abia șoptită. 
> „Dar ce, pentru ea 
< se însoară ?“ s-a 
> mirat prietenul mi- 
< relui. „Dar pentru 
> ce ?" „A promis 
< popa (tatăl fetei era 
> popă...) că dă cele 
< optzeci de miare 
2 pentru Dacia 1300. 
< Mașină nouă, inclu- 
2 siv taxele de carnet 
< și înscriere. Ce, era 
> fraier...?" (Adică: 
< era fraier candida- 
< tul la însurătoare să 
< scape ocazia?). Hm! 
2 mi-am zis. Ce tîr- 
2 guri stupide I... A 
> doua zi, duminică, 
> altă întîlnire surpri- 
) zi cu același cunos- 
S cut. „Scandal pe 
< tăcute..., m-a infor- 
< mat el. Popa se 
< pare că s-a prins la 
2 chestie; n-a dat ba- 
2 nii, cum era înțele- 
$ gerea". „Și ?" Dar 
$ întrebarea era de 
$ prisos. Mireasa, pu- 
\ să-n vînzare de că- 
< tre părinții proprii

pe banii lor primi
se deja un prim cot 
sub coaste fi repli
ca cinică a proas
pătului soț care, ca 
să-i facă in ciudă, 
ii șoptea socrului 
intre două dansuri, 
jucate cu altele, că 
nu-i ține pe fi-sa 
decit o săptămină, 
și-l face de 
tot cartierul... 
ce n-au oprit 
din prima zi? 
mirat eu din 
de ce mai era ne
voie de acest tirg 
cu circ ?“ „Cum de 
ce ? s-a mirat și 
mai tare celălalt. In 
pregătirea nunții 
s-au învestit niște 
parale. Se așteaptă 
un cîștig... Cîștigul 
nu trebuie împăr
țit ? E fraier să 
lase totul ălora...?" 
Deci, țamhalagiii 
bateau corzile lor, 
vinul curgea, unii 
țopăiau, inclusiv 
împricinații, și totul 
pe deasupra unei 
drame, dar cu răb
dare, ca să se poată 
face, luni diminea
ța, socoteala...

Mizeria și murdă
ria erau totale. Și 
cînd te gîndești că 
văzusem și acolo 
mașini, multe ghete 
de lac, papioane, și 
un voal alb (ah, 
voalul acela care 
dădea impresia de 
puritate I).

...Descriu faptul 
pentru că toamna, 
anotimpul belșugu
lui ji al nunților, îi 
îndeamnă pe mulți 
tineri ajunși la o a- 

să

rîs în 
„De 
totul 

m-am 
nou,

numită vîrstă 
ceară legalizarea co
muniunii dintre 
Descriu, deci, 
tîmplarea pentru a-i 
determina în acest 
moment hotărîtor la 
o reflecție în plus : 
sînt siguri că ei doi 
sînt prieteni 
adevărat, că se că
sătoresc fiindcă au 
cu adevărat și pen
tru totdeauna nevoie 
unul de altul ?

întrebarea mi se 
pare justificată 
fiindcă majoritatea 
celor care se în
dreaptă spre Ofi
țerul Stării Civile 
aduc ca argument 
al hotărîrii lor pe
rioada „prieteniei" 
pe care și-au pur
tat-o. Din păcate u- 
nii au o imagine 
atît de superficială 
despre această prie
tenie îneît, de la 
impresia că „se în
țeleg", ajung uneori 
cu viteza rachetei,

eu 
în-

CU

așa ca ta exemplul 
de mai sus, la neîn
țelegerea totală, ba 
chiar la dușmănie 
deschisă.

Unde și cind gre
șesc ei ?

Cei mai naivi 
atunci cind înțeleg 
prin prietenie ante
rioară căsătoriei un 
simplu joc gratuit, 
compus din citeva 
„plimbări" și citeva 
seri la grădina vre
unui restaurant. Iar 
cei mai puțin naivi 
(cazul de la care am 
pornit) atunci cînd 
văd în căsătorie, ca 
și în prietenie, un 
mijloc de realizare 
a unor interese fie 
limitate, fie de-a 

meschine, 
căsătoresc,

dreptul 
„Mă 
auzi uneori, fiindcă 
trebuie să-mi câr
pească și mie cine
va ciorapii...", (El 
vrea, de fapt, o sluj
nică). „Mă mărit cu 
el, ca să am și eu 
cu cine ieși în lu
me...". (Ea vrea, de 
fapt, un paratrăz- 
net). „O iau pe aia, 
zice altul, fiindcă..." 
(și-l vezi imediat 
cum calculează din 
ochi beneficiile, ma
teriale îndeosebi. 
(El vrea, de fapt, o 
afacere I).

In toate aceste 
cazuri se nasc, mai 
curînd sau mai tîr
ziu, drame. Și încă 
ce drame! Tăcute, 
surde, dureroase, 
cu oameni vidați de 
dragoste și priete
nie, cu suflete ta 
care ard focuri de 
nemulțumire rea. a- 
prinse de meschină
rie. Iată de ce, 
chiar dacă unii vor 
considera acest su
biect minor pentru 
finele noastre nasuri 
de esteți și filozofi 
superiori, eu mă 
gîndesc să-i aten
ționăm pe tineri ta 
acest anotimp al 
gutuilor, să-i sfătu
im nu să se opreas
că, dar să se întrebe 
adine, înainte de a 
lua hotărîrea cea 
mare, deci să nu se 
repeadă spre voalu
rile albe pînă nu 
și-au zis : „Da, el 
(sau ea) are nevoie 
de mine, prin tot 
ceea ce reprezint eu 
ca om. De dragos
tea, de prietenia și 
tovărășia mea. Pen
tru toată viața. Iar 
eu de el (sau de 
ea), la fel.

EUGEN 
FLORESCU

SERIALUL „SCINTEII TINERETULUI**» SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI** « SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI**

ÎNTREBARE:
_  In secvența trecută a serialului nostru ne-ați vorbit des

pre concentrarea nervoasă ca element cu un rol de prim rang 
în competiție. Considerăm că despre acest capitol, mai ales 
dacă recurgem la exemplificări, se poate vorbi enorn». Dar, 
întrucit majoritatea celor care urmăresc cursul nostru practic 
de tenis sînt tineri începători, am vrea să ne spuneți dacă și 
ei trebuie să acorde atenție concentrării nervoase ? Cu ce se 
poate ea compensa ? Care sînt factorii care concură la educarea 
concentrării nervoase ? Ne puteți face un clasament, după aceste 
criterii al celor mai buni tenismeni din lume ?

TOT DESPRE LAVER, 
SMITH, NĂSTASE...

Mi-am permis, în numărul trecut, să fac portretele psihologice 
ale lui Rod Laver și Ilie Năstase. Am făcut-o nu pentru că mi-aș 
recunoaște un talent în direcția asta, ci pentru a pune față în 
față două temperamente diametral opuse, din confruntarea că
rora apare evident rolul uriaș al concentrării nervoase în obți
nerea victoriei.

Spuneam că la noi, ta general, copii nu aoordă nici o atenție 
pregătirii necesare acestei concentrări. La noi, tenisul începe doar 
din punct de vedere tehnic. Atît antrenorii cit și părinții nu 
sînt preocupați de conducerea copiilor în direcția concentrării. 
Pe terenurile noastre, în timpul lecției, chiar la o vîrstă fragedă, 
sau mai ales la o vîrstă fragedă, copilul SE JOACĂ și nimic mai 
mult. In schimb, în zona anglo-saxonă a tenisului, copilul, paralel 
cu pregătirea tehnică, consacră un timp deosebit pregătirii ca
lităților sale de voință și de... sustragere, pentru a se putea con
sacra jocului.

Mă veți întreba: cum se poate compensa lipsa concentrării 
nervoase, provenită atît din temperamentul nostru mai labil, cit 
și din neglijarea acestei probleme, pînă acum ?

Mijloacele sînt multe și diverse. Ele trebuie să cadă în sarcina 
antrenorului, tn primul rînd, copilul care învață să joace tenis 
trebuie să accepte ideea că joaca, deși frumoasă, trebuie să ocupe 
un loc din ce în ce mai mic — asta, bineînțeles, dacă urmă
rești un scop. In caz contrar, îți poți permite orice, mai ales

dacă ești înclinat să meditezi asupra faptului că viața trebuie 
trăită cit mai „frumos".

Încă de la început, antrenorul trebuie să instaureze un climat 
de gravitate, care nu exclude, bineînțeles, zîmbetul atit de ne
cesar stimulării perioadei de început.

La această vîrstă a copilăriei se formează principalele stereo
tipuri ale gîndirii specifice tenisului. Iată de ce, în momentul 
în care copilul intră pe teren, el trebuie învățat SA SE DEDICE 
TOTAL JOCULUI. Dacă această perioadă, în care totul se im
primă ușor pe scoarță, va fi irosită, dintr-un motiv sau altul, și 
dacă copilul nu are darul natural de a se concentra — se mai 
vede și asta, chiar la noi — atunci se va întîmpla ceea ce se 
întîmplă deseori cu Ilie Is ăst ase, adică se va ajunge la un tenis 
de instinct, un instinct fantastic, fără îndoială, dar care nu poate 
rezista, de prea multe ori, perfecționatelor mașini cerebrale ale 
jucătorilor cu ochi albaștri și părul blond.

Principalul mijloc de perfecționare a calității nervoase, a con
centrări^ nervoase este SERIOZITATEA ANTRENORULUI. El 
va urmări pas cu pas reacțiile elevului său. El va putea recurge 
la îngreuieri. Se va putea merge pînă la crearea unor condiții 
speciale, apropiate de cele ale concursului. Iată, de pildă, un 
grup de colegi ai jucătorului de pe teren se pot instala pe mar
ginea terenului, căutînd „să-l scoată din pepeni", în mod deli
berat, pe copilul cu racheta. Dacă baza sportivă dispune de mij
loace moi perfecționate, antrenorul va putea folosi și un magne- 
tofon-papagal, care să acționeze asupra rezistenței nervoase a ele
vului. In ceea ce privește mijloacele de stimulare a efortului 
necesar concentrării nervoase, ele se vor întinde pe un registru 
larg, ca în orice domeniu al pedagogiei, pornind de la blîndețea 
care atrage și pînă la palma care obligă. In fond, tenisul este o 
treabă extraordinar de grea, pentru care selecția merită să fie 
mai aspră.

Mă întrebați care este diferența de clasă — dacă există vreuna 
— între Stan Smith și Ilie Năstase.

E limpede că, în momentul de față, tenisul mondial este do
minat de acești doi jucători, admițînd faptul că gruparea profe
sionistă este intr-un ușor reflux, că marii ași au îmbătrînit și 
că conviețuirea pașnică (așteptată în anul 1973) între cele două 
grupuri vine mai mult în avantajul profesioniștilor, care au 
„reușit" să se închisteze, pînă la urmă, reducînd, fatalmente, din 
cota spectacolului.

Pentru a răspunde la întrebarea pusă yi pentru a servi tema 
generală a lecției noastre, am să încerc o comparație în... trei.

Vă propun următorul clasament, pe factori:

Rod Laver 
Stan Smith 
Ilie Năstase

Fizic Tehnic Tactic Moral
8 10 9 10

10 8—9 7—8 10
9 10 7—8 2—10

După cum vedeți, deosebirile sînt foarte mici, dar ele reușesc 
să caracterizeze bine jucătorii. Din acest clasament cu destule 
nuanțe subiective, pentru că... oameni sîntem, Laver vine ceva 
mai sus. Laver a fost un campion formidabil și, după cum vedeți, 
a scos tot ce a putut din el. Simptomatic este faptul că singurul 
capitol la care există unele limite — cel al pregătirii fizice — 
este domeniul mai slab al lui Laver. în cazul lui Smith iese în 
evidență excepționala pregătire fizică și psihică". „Uriașul din 
California", superior lui Laver la capitolul fizic, îl egalează, 
prin temperament, la capitolul puterii de luptă, cedînd în direc
țiile tehnică și tactică. Trebuie să menționez, însă, că, în ultimul 
an, Smith a înregistrat mari progrese la capitolul tehnic. Lovi
tura lui de pe fundul terenului este astăzi mult mai precisă. De 
asemenea, în repertoriul tehnic al lui Smith au început să figu
reze procedee ca și inexistente cu ani în urmă. Mă gîndesc, în 
primul rînd, la stopurile sale noi, care reușesc să-i completeze 
bagajul devenit, astfel, al unui mare campion.

Ilie Năstase rămîne tehnicianul perfect prin excelență, li acord 
nota 10 la tehnică, fără nici o ezitare Din punct de vedere 
tactic, el este egalul lui Smith, ambi> comițînd erou după serii 
foarte reușite. La capitolul fizic sînt obligat să-i scad un punct 
față de Smith, pentru că este necesară această departajare. In 
sfîrșit, ceea ce este hotărîtor în jocul Iui Năstase ține de con
centrarea nervoasă. în zilele în care Năstase are liniștea necesară, 
în zilele în care nimic nu-i tulbură jocul, în zilele în care, deci, 
concentrarea lui nervoasă nu este știrbită, el este capabil să 
obțină orice victorie. Dacă nota lui maximă la acest capitol este 
prezentă, Năstase figurează în galeria marilor campioni at teni
sului mondial din toate timpurile. Din păcate sînt zile cînd me
dia lui generală scade cu foarte multe puncte, tocmai datorită 
handicapului pe care îl creează concentrarea nervoasă

Am socotit util să stărui mai mult asupra acestei probleme, pen 
tru a vă da seama de marea ei importantă...
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LA BALUL DE SiMBATA SEAR?)

ac car s

raidului nostru, In care 
ne-au însoțit activiști ai 
comitetului municipal si 
județean U.T.C.. elevii 
au aflat că ei pot G spri
jiniți în această .jnărtin- 
tă“ problemă de cine tre
buie de fapt să-i sp: 
jine iar, la riadul ? 
tovarășii care ne-au i

,soțit au aflat numai 
jteva, foarte puține 
îdupă cum credem 
din preocupările și 
rințele lor. Un exemplu 
de felul cum trebuie ’ sâ 
ne apropiem de viața 
personală a tinerilor ni 
se pare că putem cita 
în persoana secretare: 
U.T.C. — cadre didacti
ce, de la liceul econo
mic, tovarășa Dolinski. 
care, după ce i-a însoți: 
pe elevi la muncă, orga- 
nizînd și acolo focuri de 
tabără, seri de dan» r_ln 
condițiile locului. mai 
proaste decît la noi -a 

.școală* — cum spunea 
jdînsa), este și acum
—-- 1 _1--- ;,-r, dopfl

coarite-
pregă: 
distra:

In municipiul Ploiești 
despre un asemena răs
puns nu se poate încă 
vorbi. Secretariatul co
mitetului municipal
U.T.C. nu a luat măcar 
în discuție problemele 
distracției tineretului, as
pectele vieții personale 
ale tinerilor în cadrul că
rora organizațiile U.T.C. 
pot avea un rol sensibil 
sporit. Desigur, s-a mai 
făcut „cîte ceva* (cu pri
mirea absolvenților, cu 
înmînarea buletinelor, 
etc.) dar o schimbare ra- 

-dicală a stilului de mun
că nu se va produce în 
acest fel. In discuția pe 
care am avut-o la comi
tetul municipal am fost 
asigurați că se va inten
sifica fără îndoială pre
ocuparea de a organiza,) 
bunăoară, nunți utecis- 
te. E bine să se intensi
fice și o astfel de preo
cupare dar pînă atunci 
există multe aspecte, a- 
parent minore, neînsem
nate în care tinerii nu 
simt că au alături de ei 
organizația, activiștii, co
mitetul municipal. Dacă 
ar fi vorba, de exemplu, 
numai de elevi și tot ar 
trebui sâ arătăm că pro
blema dansului în școli, 
de pildă, produce vii ne
mulțumiri în rîndul lor, 
fără însă ca cineva să 
intervină hotărît. Mai 
mult încă, președintele 
consiliului municipal al 
elevilor ne autorizează 
să scriem, negru pe alb, 
că da, în această probie-ț 
mă direcțiunea școlilor 
manifestă nereceptivi ta-- 
te, neînțelegerea nevoilor, 
de distracție ale elevilor 
(ca să nu mai vorbim: de. 
faptul că, tot în discuția 
amintită, ni?s-a spus că 
unii profesori nu sînt de 
acord ca cei mai buni 
elevi să fie aleși în co
mitetele U.T.C. pentru că 
această alegere i-ar sus
trage, chipurile, de la 
buna lor pregătire!). 
Iată, deci, la cit se re
duce capacitatea comite
tului municipal de a 
schimba o situație și 
mentalitate contrară ^in
tereselor și dorințe
lor tinerilor: la cu
noașterea pasivă a a- 
cestei situații ! Ce spun, 
în schimb, elevii ? Nu le 
place să danseze, nu au 
nevoie și de distracții ? 
Ba da, i’-am întîlnit,'cam 
zgribuliți, la poarta li
ceului economic, locul 
unde - sîmbătă se dansa. 
Erau de la liceele teo
retice din oraș, de Ia li
ceul industrial, veniseră 
cu speranța că vor pu
tea intra în singurul li
ceu în care se dansa. Cî- 
țiva ne-au mărturisit, pe 
întuneric, că la ei nu se 
mai dansează de cînd to
varășul director a dat or
din să se oprească balul I 
Noroc că asemenea pro
bleme „minore* ajung să 
mai fie cunoscute și de 
tovarășii de la comitetul 
municipal. A fost sur
prinzător pentru noi, o- 
dată intrați în sala de 
dans din liceul economic, 
să constatăm un al doi
lea fapt, mărunt și el în 
aparență, dar semnifica
tiv pentru ceea ce vrem 
să spunem. Era balul u- 
nei clase de elevi ce fu
seseră îa recoltat porumb 

- în Valea Călugărească.
Cu banii strînși ei vor 
să-și amenajeze un teren 
de tenis, 
școală, dar 
dificultăți 
aprobării

mijlocul elevilor 
ce, împreună 
tul U.T.C., a 

' ceastă seară
La casa de 

sindicatelor 
în folosință sîmbătă sea
ra se dansează. Sală des
tul de mare, frumoasă, 
chiar deosebit de ele
gantă. Sălile din oraș 
sînt puține, unele în re
novare (Clubul Uzinei :r 
„1 Mai*) sau socotite ne
corespunzătoare 

. Constructorul).
cu tovarășii d. 
de cultură 

'însă largi 
pentru comitetul munici- 
,pal în privința organiză
rii aici a distracției și 

, dansului .pentru tinerea 
; Nimeni- nu se opune, dim- 
■■ potrivă, ca dansul ta 
’Casa de cultură să Ge 
•organizat in întregime 
de V.T.Cw de organizații
le din întreprinderi, prin 
rotație pregătind fiecare 
propriul ei program. în
trebarea este i de ce pînă 
acum nu s-a trecut ta 
un astfel de med de lu
cru, de ce, din nou. nee- 
xistînd opoziții, comite
tul municipal tărăgănea
ză valorificarea. în folo
sul tuturor tinerilor

.oraș folosirea acester 
sibiiități ?

In general, 
(poate spune că în a- 
ceastâ lună și jumătate 
dacă de la comitetul ju
dețean s-au dat rite-i 
indicații privitoare la 
necesitatea unei preocu
pări mai statornice și 
mai eficiente în proble
mele vieții tinerilor, le
gate de distracție, dans, 
etc., secretariatul Co
mitetului municipal
U. T. C. — Ploiești 
a reacționat în 
un fel. Viteza de 
acție la sarcini 
formulate, departe c 
putea fi socotită t 
reascâ, este de-a dre 
bâtrînească. spre a 
spune că a lipsii 
săvîrșire.

— Ce răspuns 
roul comitetului 
pal situației existente in 
momentul de față ? — a 
fost întrebarea pe care 
am adresat-o tovarășului 
Vasile Istrate. Notăm 
răspunsul : ..Luni 
convoca ședința secreta
riatului comitetului mu
nicipal in care vom dis
cuta concret sub ce for
mă putem și trebuie să 
intervenim pentru ca in
dicațiile conducerii par
tidului privind îmbună
tățirea stilului de mun
că. în directă legătură ca 
necesitatea ca organiza
ția noastră revoluționari 
să fie capabilă de a da 
răspuns tuturor

CU

cultură 
recent dată

(eh*al
Discuția 

de la casa 
a conturat 
posibilități

de~

La !

2
po-

se

nu 
nici 
re- 

clar

dâ bi- 
nuki*

cum 
în- 

Sala 
afectată

sint invitații ?
• Reacție cu viteza melcului • Invitații cu

de undeUDe ce sâ-i înțelegem pe tineri.

in nas ?! • Cind interesul se manifestă

duiumul.

cind mai

in pripa,

dar cine vrea sd

comod este să le

aleagă n-are

închidem ușa

pentru ochii celor din afară

A$a zii s-a 
dat drumul. 
„Defecțiunea" 

obligatorie.

stri- 
spus. 
Mer- 

era 
fiind

școli, ci pentru ziariștii 
de la „Scînteia tineretu
lui", veniți să vadă 
se distrează tinerii 
tr-o sîmbătă seara, 
era tradițional
elevilor pentru a urmări 
programul televiziunii. 
Televizorul însă era 
cat...
I-am 
gea ! 
și ea
ordonată d& către un ca
dru dictatic al școlii.

Văzînd că defecțiunea 
aparatului nu era decît 
— să-i zicem așa — o 
„glumă* de ocazie, ni 
s-a spus :

— Eu nu dau socoteală 
Ia nimeni ! Dacă se de
fectează televizorul, ci- 
ne-1 plătește ? Eu am or
din să organizez,astă sea
ră dans. Este orchestră, 
sint și băieți și fete aici, 
să danseze. Asta e .pro
blema.

„Problema* este în- 
tr-adevăr, aceea din spa
tele faptului că televizo
rul nu funcționa „la or
din", și că seara ■ de dans 
se desfășura mohorît !•

La P.T.T.R., reuniunea 
era organizată în colabo
rare de către U.T.C. și 
comitetul sindical. Un tî- 
năr vindea Ilustrate pe 
care participanții tre
buiau să indice numele 
unei candidate la titlul 
de „regina reuniunii". 
Am vrut să facem și noi 
acest lucru, rugîndu-1 
pe cel care oferea ilus
trate, să-mi spună nume
le secretarei organizației 
U.T.C.

— De ce ?
— Vreau să-i scriu nu

mele pe aceste ilustrate...
— Nu o cunosc !
Tovarășa secretară Se- 

fora Martie se afla chiar 
lingă noi. Cine să creadă 
că, așa cum ni s-a spus, 
ba chiar cum ne-a subli
niat directorul Direcției 
P.T.T., Tîrgovîș’e,. tovâră- 
Stlîl GrKedrghe! Chiriță, că 
asemenea reuniuni- au loc 
în fiecare sîmbătă. cînd 
invitații. în majoritate ti
neri. nu-și cunoșteau... 
organizațorii ?. ...

Țirgoyișțg. este, un oraș 
în plină::.deZvdItăr'e indus
trială și ih plină-explozie 
demografică,. Problemele 
pe care le a«e de-rezoivat 
orașul față de popula*,ia 
sa in co.nthRtă fțjîfflliatie 
și creștere, stot deosebite. 
Din populația:. ; 'orașului 
Tirgoviște, mai. mult' de 
un sfert sint uteciști"jPață 
de ponderea lor numă
rul sălilor de dans ar tre
bui desigur să fie mai 
mare.

Iată de ce pînă la 
terminarea noilor edifi
cii culturale,. Casa de 
cultură a tineretului și 
cea a sindicatelor, trebuie 
folosit cu pricepere -orice 
spațiu care poate găzdui 
aceste petreceri tinerești 
de sîmbătă seara.

jacriatea sint localnici, ne 
«țxme altă tovarășă pro
fesoară. care ne informea
ză totodată că aici dansul 
ecte • otâfnoință a elevi
lor. Contradictorii afirma
ta. dar un lucru e sigur : 
eterii de la Liceul econo- 
— : r - -. _ -- ștrate. prin 
grija ocolii și a U.T.C.- 
ulu_ locul ș; timpul nece
sar unei distracții atit de 
necesare și potrivite lor.

La Liceul pedagogic lu
crurile par a sta ceva mai 
bene sub raportul organi
zării. dar nu și al spațiu
lui. Aici dansul se orga
nizează de către clase cu 
schimbul.

Grupul școlar Petrolul, 
instalat in sediul unei 
vechi școli, și-a amenajat 
insă un club. O sală de 
clasă mai mare a fost 
cesunată activităților lui. 
Sala e destul de impună
toare. spațioasă. înaltă dar 
igiena ei Iasă de dorit. 
Tinere:, elev:, sin: destul 
de nrulfc. dar de vârste si. 
evident, mspor.i Silită;: di
ferite. Nu toți par a fi 
amator-, de dans sau arată 
că știu să danseze. Sur
prinzătoare este absența 
fetelor : 2T dintr-un total 
de peste 00 de persoane. 
O minoritate complet ne
potrivit! unei seri ce dans. 
Stăm de vorbă cu rițiva 
din ei (Georgescu Adnan, 
Tănăsescu Elena. Cari- 
men Ana top din a- 
aul D. Doresc să par

cipe la organizarea serilor 
de dans pe care le vor 
mai periodic desfășurate. 
Organizația lor U.T.C. ar 
putea contribui — ni se 
spune — mai mult la sus
ținerea acestei activități 
in școală dacă elevii ar fi 
încurajați și antrenați sâ 
caute să creeze condiții 
mai bune de distracție și 
dans. De pildă, asigurarea 
muzicii prin cumpărarea 
unui magnetofon din con
tribuție colectivă sau prin 
organizarea unor specta
cole cu intrare plătită.

La Clubul Constructorul, 
aflat lingă dormitoarele 
muncitorilor, intr-o sală 
spațioasă găsim mai multe 
perechi care dansează 
după orchestră, 
orchestră intilnită in rai 
dul nostru. Sala 
tuși goală. Cauza ? Lumea 
vine mai tirziu. ne spune 
un tinăr. Mai ales fetele. 
Singurul club pentru 
tinerii muncitori din 

găzduia la ora 10 
infim număr :

ei

e to

„Să dansăm sub zero grade ?*. La clubul stu
denților și elevilor din Pitești caloriferele sint de
fecte din toamna trecută

undeva lingă 
au anumite 

cu obținerea 
prilejul

prima

Ci» £ 
sa se

După muncă voluntară distracție de-o
seară", cum scrie la gazeta de perete din sala 
unde s-a dansat la Liceul economic din Ploiești.

Semnele improvizației nu se reduc doar la „gar
derobe* ad-hoc ci și la o prezentă formală a tine
rilor invitați. Sau cum ne-a spus reprezentantul 
Școlii profesionale auto din Tirgoviște : „Asta-i 
problema**.

La “ui‘- rz

stat-a oe 
re — Sac 
la: -Face

oraș 
seara un 
circa 60 persoane din an
samblu! celor ce ar fi voit 
probabil și ar fi putut să 
danseze aici. Soluții exis
tă :::uș Grupul școlar 
metalurgic iși organizea
ză serile in colaborare cu 
școala sanitară din loca
litate. într-o cameră nu 
tocmai mare, aproximativ 
40 de tineri dansau după 
muzi: a unui pikup. At- 

ssferă plăcută

Holul Liceului pedagogic din Tirgoviște nu este 
un loc ideal pentru dans. „Nu s-ar putea, ne 
spune Berta Samuel indrumătoarea U.T.C. a liceu
lui și Constande Aneta, directoarea adjunctă de 
aici, ca școlile să fie proiectate și cu o sală de 
festivități ? Atunci și problema dansului in bune 
condițiuni ar fi rezolvată".

mă. Majoritatea e și aici de 
părere că serile de dans 
trebuie organizate perio
dic in școli mai mari. 
(Firnichiu Elena an II sa
nitară, Pavel Nandu, an 
III metalurgie, Bîrligea 
Ion an III metalurgie, 
Pirvu Tudose an III). 
Ideea de a organiza pen
tru 
de 
seri 
dar ne gindim totuși la 
numărul mare de tineri 
care nu erau cuprinși în 
nici o formă de petrecere 
a timpului liber.

Invitați la liceul nr. 2 
din Tirgoviște. sintem în- 
timpinați pe stradă de cî- 
teva din cadrele 
ale școlii.

— Chiar acum 
minat reuniunea

Esie doar ora 21. de vre
me- pentru - finalul; unei 
reuniuni; msi ales tcă 
programul școlar s-a ter
minat abia la 18.30.
gind la aceasta și faptul 
că masa de seară 
ținut și ea o oră. vom 
vedea că reuniunea a du
rat foarte puțin.

Se invocă drept argu
ment, odihna necesară, 
argument abrogat peste 
citeva zeci de metri, la 
Școala profesională auto. 
Aici erau invitate și ele
vele școlii sanitare. Cel 
puțin, așa ni s-a spus. 
Pînă la urmă, din discu
ții. am aflat, că era vor
ba doar de faptul că :

— Azi la ora 14. tova
rășul director Adrian Cio- 
cirdia, ne-a spus să vină 
toate fetele la sala de 
dans de la auto, prezen
ța fiind obligatorie ! (o 
elevă din anul I).

— Noi am vrea să dan
săm. dar este pentru pri
ma oară cind se organi
zează așa ceva (Preda E- 
lena ;i Voicu Virginia, 
eleve).

Desigur, ar fi multe de 
spus în legătură cu a- 
ceastă „prezentă obliga
torie* la o reuniune pe 
care, deloc curios, elevii 
și-o doreau de mult. în 
primul rînd, trebuie spus 
că ea nu era: organizată 
pentru elevii celor două

microcolective pline 
inițiativă asemenea 
exclusive este bună.

didactice

s-a ter-- ț

Adău-

a mai

Raid de
ELENA NESTOR 

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU 
TUDOR STANESCU
C. STANESCU
M. UNGHEANU

Fotografiile :
O. PLECAN.
P. TANJALA
și AL. PRUNDEANU
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CARNET

ale unei gindiri
înaripate

în
că

— M-ați întrebat ce 
seamnă ergonomie ; cred 
nu pot da un răspuns foar
te precis. Pot totuși spune 
că geamurile acestea colora
te, din fața noastră, le dato
răm aplicării unor studii er- 
gonomice. In orice caz în- 
trebarea dumneavoastră mi-a 
reactualizat o întrebare mai 
veche.

Frazele aparțin lui Ion Ji
taru, 24 de am, strungar la 
Uzina de mecanică fină din 
Sinaia. ~ 
lingă mașina 
strung semiautomat, așezat 
cu fața spre pereții de sti
clă colorată ai impunătoarei 
hale ce marchează forța in
dustrială a vechiului orășel 
montan. 11 întrebasem îna
dins, aproape că știam ce 
îmi va răspunde fiindcă, i- 
mediat după primele schim
buri de cuvinte pe care le 
alăturasem referințelor obți
nute inițial, începusem să 
văd în el unul dintre acei 
tineri muncitori care privesc 
munca într-un sens de pers
pectivă continuă și fac din 
actul perfecționării în specia
litate, al ridicării competen
ței profesionale, al lărgirii o- 
rizontului cunoașterii științi
fice Și de cultură generală, 
un mod de a fi cotidian. 
Ion Jitaru absolvent al școlii 
profesionale, apoi absolvent 
de liceu, strungar de preci
zie. om care cîștigă in fur de 
2 000 lei lunar, lucrează ca 
un adevărat bijutier, scoțînd 
la iveală piese despre care 
controlorul de calitate spune 
în limbaj specific: „Micronii 
lui Jitaru sint la locul lor".
Adică totdeauna sint doar a- 
cei trei microni în plus sau 
in minus, atit cit prevăd pa
rametrii gingașelor piese din 
care este compusă o pompă 
de infecție. 11 privisem la 
început fără să-i vorbesc ob- 
servîndu-i în special mîinile: 
nu prea mari, dar energice,

executînd un balet peste bu
toanele și manetele micului 
strung. Un focar de gîndire, 
de atenție, concentrat spre 
vîrful degetelor — sudînd 
parcă metalul cu energie co
mandată de sub o timplă 
înaltă.

— Și nu greșești niciodată 
printre atîtea butoane ?

Mi-a răspuns de parcă știa

de mult această întrebare și 
in răgazul avut reflectase la 
aspectul ei inutil:

— Nu, nu greșesc, n-aș a- 
vea cum. Vedeți, eu nu exe
cut in mod mecanic anumi
te operații. Le gindesc ; cu 
ochii minții, văd piesa așa 
cum trebuie sd iasă. Dimi
neața cin la serviciu odihnit 
iar mintea imi este limpede,

locul de muncă este plăcut, 
odihnitor, sint și o fire cal
mă ; gîndirea funcționează 
normal. De ce aș greși ?!

— Fiindcă a venit vorba 
de gîndire văd că tovarășul 
cu care te schimbi pe ma
șină comite totuși greșeli. 
Dovadă acest bilet (un bilet 
în care Jitaru era rugat să 
se intereseze la „nea Fane“, 
maistrul, de ce mașina scoate 
niște cote greșite). Oare co
legul dumitale nu gîndește 
operațiile pe 
tă?

Jitaru a ris
— M-ați 

de fapt Manea 
băiat foarte bun. 
întîmplat ? Zilele 
eu am meșterit un 
pentru a realiza două prelu
crări cu o singură operație. 
Cîștigăm minute șenocw. 
I-am lăsat ieri dispozitivul 
lui Manea întrucît lucrăm 
aceleași piese, l-am expl-at 
cum să lucreze cu eL băia
tul a zis că a înțeles fi de 
fapt n-a înțeles chiar totul. 
Ce vreți, nu-i ușor să te de- 
prinzi imediat cu gind ree 
altuia. Mașina n-are nimic 
așa că o să rămin după e-

care le execu-

puțin 
prins

înveselit: 
la colț— 
este un
Ce sa 
trecute 

disțxrzrtic

lucrez cîteva ore 
cu Manea.

Discuția începu-ie
lui, un mic

CHIPURI
LEGENDARE
(Urmare din pag. I)

tru timpul liber, mici axe de 
gravitație construite anume 
parcă cu grija efemeritățn. 
Temporare. Cind totul »-a 
terminat aici drumul reîn
cepe. La Tismana, pe Uu. 
pe Someș. Am asistat la 
Tarnița la operația de des
cărcare a lucrurilor unei 
familii de constructori 
proaspăt intrată în familia 
Someșului. Fiecare obiect 
era depus in fața ușii de la 
intrare, cu gesturi de ritual. 
Copii, erau doi, desparțiți 
între ei de mai mulți ani. 
priveau cu sufletul deschis 
la viitorii lor colegi de Șț0®* 
lă, de joacă, „de cartier". 
Mă gindeam la copilăria lor 
scrisă o dată cu paginile de 
cea mai densă substanță a 
construcțiilor la înălțarea 
cărora tatăl, mama n-au e- 
zitat să răspundă prezent. 
După un sfert- de _°ră erau 
în tovărășia altor cinci, puși 
pe vorbă, legind primele 
semne ale viitoarei priete
nii. Orice lecție deșpre fru
musețea muncii pălește in 
fața acestei vii expresii de 
dăruire pe altarul unei me
serii de mare~ duritate, de 
încercare adevărată.

Mă gindesc, aceasta este 
de fapt întrebarea rostită 
adesea la revederea cu lu
mea șantierelor, cită forță 
de sugestie ar aVea pentru 
tinărul nehotărît in ale me
seriei, întilnirile cu oricare 
din aceste figuri legendare, 
oameni pîndiți, in atîtea rîn- 
duri de greul iernilor, pe
trecute în creierul munților, 
în ploile de toamnă intermi
nabile, învăluiți nu arareori 
în mantia pericolelor.

Nu vi se pare că facem 
mult prea puțin pentru a 
dezvălui adevăratul drum 
spre creasta barajului de la 
Vidra sau în adîncul pă- 
mînturilor la Mărișelu ?

Față în față, ochi în ochi 
cu asemenea meseriași de 
talie, cu existența exempla
ră, cu experiența de viață 
inimitabilă ar splbera tene
brele nehotăririi în momen
tele de răspîntie.

Eu, unul, sint sigur.

Am învățat că numai prin 
muncă se modelează perso
nalitatea și munca este ace
ea care-ți dă satisfacțiile 
cele mai mari. îți inspiră 
încredere în forțele tale și 
te face șă simți acel senti
ment plăcut al datoriei îm
plinite. A munci pentru tine 
și pentru alții, înseamnă a 
descoperi în activitățile tale 
noi valențe, superioare celor 
obișnuite, a fi intr-o conti
nuă căutare de „nou" și „e- 
ficient".

Personal, deși am
21 de ani, imi fac reproșuri 
că nu am făcut totul, că am 
lăsat timpul să treacă pe 
lingă mine fără să-1 valori
fic cu maximă eficiență.

SA FACI
TOTUL

LA TIMP
numai

Stimați tovarăși redactori 
ai ziarului „Scinteia tinere
tului*.

Sint născut la țară in sa
tul Grinari, Brașov. Termi- 
nind școala generală dip sa
tul natal, din cauza condi
țiilor materiale cu totul di
ferite de cele de acum, nu 

a 
urma un liceu. Părinții imi 
erau bolnavi, eram 8 membri 
in familie. M-am înscris la 
Școala profesională JElec- 
troprecizle* din orașul Săce- 
le și nu regret de loc acest 
lucru.

Aici, primind gratuit totul 
necesar, am reușit să termin 
școala cu bine. Astăzi *_ 
muncitor calificat într-o me
serie foarte frumoasă. îmi 
place munca, pentru că deși

am avut posibilitatea de

sint

Problema timpului este in
tr-adevăr o problemă de a 
cărei rezolvare depinde in 
mare măsură implinirea 
sau neimplinirea diferite
lor idealuri. Se vorbește tot 
mai mult de „condensarea 
timpului*. Aceasta presupu
ne ca in permanentă să fii 
preocupat de ceva, ca pe

lingă îndeplinirea atribuții
lor profesionale, să fii preo
cupat de probleme de interes 
general.

Constat cu satisfacție că. 
in colectivul in care-mi des
fășor activitatea. fiecare 
membru de partid, fiecare 
utecist sint frimintați de 
probleme majore. Nn de pu
ține ori aud in riadul cele 
gilor mei expresii ea: 
chestiune am neglijat-o ka 
liceu* sau rin imi pare 
că nu am timp vi fac și ra
tare lucru*.

Deci, timpul. prshirmi 
timpului ! Oare a am ai ack ?

miază să 
împreună

Aflasem mai dinainte că-și 
ajută tovarășii de muncă dar 
dialogul îmi dezvăluise mai 
mult decit simpla manifesta
re a spiritului de întrajuto
rare. Pentru un om care 
muncește și gîndește în chip 
comunist potențele creatoare 
individuale sint bunuri co
lective și alimentează cu e- 
nergii activitatea diurnă a 
tovarășului de muncă, a echi- 
pei, a întregii uzine. Iar mo
dul lui Jitaru de a justifica 
simplu atitudinea, de a găsi 
in ea firescul, l-am cunoscut 
reprodus parcă în multe, 
foarte multe exemplare, în 
uzină. Este un fapt pe care 
el il știe foarte bine și pe 
care-l proclamă cu o frază 
laconică : „Colectivul nostru 
este unit~.

Nu mi-amintesc cum, dar 
la an moment dat am adus 
- - i despre familia lui. E 
ei’ătorit și are o fetită ; in 
cesn pâ-.ntdor săi majoritatea 
copsilor au fost fete. Acestea 
căsătormdu-se i-au adus lui 
Jstasss multe nepoțele.

— Adevărat. in familia 
nonztnl pndommă ș/artea fe- 
sneiesci; așa este 
noMra.

— Cind rint prea 
fete Mr-o fnabe se 
mss^aiȘe gseuUti — I

• Educarea socialistă a 
oamenilor muncii.

• Folosirea rațională a re
surselor — factor hotărîtor 
al înfăptuirii cincinalului 
inainte de termen.

• In intimpinarea sărbăto
ririi a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii sint pu
blicate articole semnate de 
Victor Pantea, Constantin 
Dăscălescu, Orest Pavel, Io
nela Alăman, Marina Tă- 
nase.

• La rubrica invățămintul 
de partid și propaganda prin 
conferințe : consultații, pla
nuri tematice — Viorel Să- 
lăgean. Sporirea producti
vității muncii — factor esen
țial pentru accelerarea pro
gresului economic și social 
al țării, —V. Enache : Prin
cipalele orientări stabilite 
de Conferința Națională a 
P.C.R. în vederea dezvoltă
rii și perfecționării relațiilor 
de producție și sociale. — 
Rozalia Trandafiropol : Fi
lozofia marxistă și religia. 
Educația ateistă — parte 
componentă a formării omu
lui societății noastre.

neamul

a srn ti
CISTIGINDl'-MI

S1NOIP
EXISTENTA

NICOLAE LEFADATT
•~ezc~-rcsres~

Sicriete

NU OCOLIȚI
TEATRUL

țAndărică“!
Cine crede că teatrul de pă

puși nu face decit să-i distreze 
pe cei de-a șchioapă, se înșeală. 
Imediat ce s-a stins lumina în 
sală și s-a aprins pe scenă, el 
privește curios, atent și — plin 
de seriozitate — întreabă. O 
ploaie de întrebări se revarsă 
cîteva minute pînă ce „specta
torii din brațe" se dumiresc ce 
e cu cadrul acțiunii și cu eroii 
ei. De fapt, pină se acomodea
ză cu ceea ce se cheamă ima
gine scenică. După aceea lu
crurile merg strună, toți intră 
în joc — nepoții, ca și bunicii 
— toți îl acceptă : saltul ima
ginar e făcut, păpușa pune stă-' 
pînire pe sală. Ea deține și cla
rifică primele adevăruri, omu
leții din stal sint puși să dis-

T
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Ce spune și ce nu spune
0 DARE DE SEAMĂ

„Asta-i situația!" (opinia secre
tarului U.T.C. pe întreprindere, 
Ion Paraschiv, care a uitat cîte

va îndatoriri importante).

„E drept, ne-au scăpat din a- 
tenție problemele calității pro
duselor...", (o mărturisire auto
critică din partea lui Nicolae 

Marcu, secretarul U.T.C.
al secției)

Ion Radulescu, ciștigătorul pre
miului III la faza pe secție a 
„olimpiadei strungarilor" : „Ara 
așteptat degeaba probele finalei 

pe întreprindere !"

țg

(Urmare din pag. I)

comitetului U.T.C. Se putea 
constata insă ușor că nu 
spunea destui» ți. mai ales, 
nu conținea acele referiri di
recte și analitice, argumen
tate cu bogăția faptelor și cu 
cele mai importante impera
tive ale realităților din mun
ca si viata tinerilor care lu
crează in secție.

Se amintea, de pildă. în
tr-o lungă înșiruire de nu
me. despre „tinerii care au 
depus eforturi și au mani
festat suficientă preocupare 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan". insă prea puțin, 
doar in treacăt, și despre 
cele patru echipe din briga
da de producție și educație 
socialistă ..30 Decembrie", 
unde „au fost angrenați 40 
de uteciști din secție și exis
tă un climat favorabil între
cerii între echipe, fapt dove
dit prin schimbarea steagu
lui transmisibil între frun
tași". Cea mai bună forma
ție, după 10 săptămîni de 
întrecere, ar fi meritat să 
fie desigur citată și, totuși, 
darea de seamă nu spunea 
nimic despre faptul că echi
pa nr. 3, condusă de Florina 
Anghel, primise de 5 ori 
steagul acordat fruntașilor, 
în timp ce. celelalte trei 
echipe numai o dată sau de 
două ori...

„Paralel cu realizarea sar
cinilor de plan, s-a urmărit 
și îmbunătățirea calității pro
duselor. dar trebuie arătat 
că și aici ponderea celor care 
au dat cele mai multe 
rebuturi o formează tinerii 
uteciști" — citim mai depar
te, în darea de seamă. In 
locul unde ar fi trebuit să 
se pună și cifra nivelului 
valoric al acestor rebuturi, 
era lăsat un spațiu liber, 
dovadă că aceste aspecte nu 
erau urmărite „la zi", In 
mod continuu.

Dar ce acțiuni a intreprins 
comitetul U.T.C. pentru creș
terea calității produselor ? 
— era întrebarea cea mai fi
rească la acest capitol. Da
rea de seamă nu dădea nici 
un răspuns, nu numai pen
tru că cei din comitet nu 
aveau ceva substanțial de 
spus în ce privește acțiunile 
practice, dar și pentru că 
cele citeva preocupări spo
radic manifestate se dovedi
seră foarte puțin eficiente 
sub aspect economic. în 
schimb, se scria : „Este foar
te adevărat că la obținerea 
acestor rebuturi nedorite au 
mai contribuit și alți factori : 
lucrul in 
vizionării 
teriale ;
Schimb ; iivreapecvarva ceu- 
nologiei de fabricație ; repa
rațiile și întreținerea neco
respunzătoare a S.D.V.- 
urilor".

De ce „alți factori" și doar 
atit ? Cel puțin, în legătură 
cu ultimele două aspecte, 
comitetul și organizația 
U.T.C. ar fi putut contribui 
foarte mult, avînd un cuvint 
greu de spus în legătură cu 
ansamblul acestor probleme, 
prin colaborarea cu repre
zentanții conducerii tehnico- 
administrative a secției și 
întreprinderii, punind toate 
aspectele în atenția comite
tului oamenilor muncii, soli- 
citind măsuri și soluții co
respunzătoare de organizare 
a producției.

„Deși au fost incluse in 
programul de măsuri și o- 
limpiade pe meserii, nu s-au 
ținut decit la nivel de sec
ție. Pentru faza pe fabrică, 
tovarășa Stoica Simona, care 
răspundea de această pro
blemă din partea comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere, 
nu s-a achitat de sarcinile în
credințate" — afirma în con
tinuare darea de seamă. 
Cam puțin zis. căci în sec

salt, datorită apro- 
neritmice cu ma- 
lipsa pieselor de 
nerespectarea teh-

că •

oi 0

despre

Jitaru, 
derpre

strădu- 
perma-

r
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DIFUZAREA
CĂRȚII

(Urmare din pag. I)

spus cu moi multă hotârire adevărul despre inadvertențele 
și caracterul intimplător al tirajelor. Intr-adevăr, cărți de mare 
succes se mai tipăresc in tiraje confidențiale, iar maculatura 
mai apare in ediții de masă. Sîntem una din fericitele țări 
ele lumii unde poezia este citită, iar din cauza unei preju
decăți volumele unor loan Alexandru, Nichita Stânescu, Ion 
Gheorghe sau Marin Sorescu nu se găsesc nicăieri, fiindcă 
apar in număr insuficient. La noi se consideră o carte de 
succes, dacă in două săptămîni, ca să nu zic în cîteva ore, nu 
se moi găsește in librării, iar cititorii o caută peste tot și 
nu o pot afla decit după un efort demn de o cauză mai bună, 
prin cine știe ce tertipuri. Am citit odată un dialog glumeț în 
Contemporanul, plin de amărăciunea acestei situații, în care 
se descriau avatarurilor iubitorilor de carte bună. De ce ? 
O carte de mare succes trebuie să fie la indemina cititorilor, 
-I librării, timp de cel puțin șase luni, în numărul cerut de 
piață, pentru ca să ajungă la cit mai mulți. Ne putem ima- 
g "3 că cititorii, deși iubitori de lectură nu mai insistă să 
găsească o carte pe care au căutat-o de două-trei ori. Librarii 
nsc, si Centrala cărții, nu pierd nimic I Sau așa li se pare lor, 

* mdcc nu au acțiuni la o întreprindere de difuzare și nu pri
mesc dividente. Este însă vorba de o problemă importantă, 
aft sub ospect economic, cit și cultural, a cărei neglijare ar 
trec, să- usture pe toți cei implicați. Sigur că este dificil să-ți 
os.— oroCL-e-ec unor măsuri economice, dar dacă nu ris- 
cc* sc *e —ci doară din cind in cind. nu vom mai găsi nici 
occ*c ren*ec ier osc de dinamism se va cronicizo ți ne 
•~ * toc greu. O carte cce nu se mai geseste in librării, 
d-z este ce*ută. iți reduce din impactul fotă de conștiința 
oeb cc, ți aici nu avem de-a foce numoi cu trufia autorului, 
care vrea să aibă succes, ci cu un mecanism social neglijat. 
Din punct de vedere al instituției economice este vorba de 
ba- de faptul ca se poate cîștiga, desigur, și nu se intimplă 
osa, fiindcă cineva nu consideră ciștig decit ceea ce intră 
in buzunarul său. Cartea este obiect de comerț, scriitorul 
insuși vrea să vindă obiectul muncii sale și să trăiască din suc
cesul său, mecanismul economic îl stimulează și pe el, și de
vine moi sensibil la cererea publicului, dacă este pus in 
contact direct cu succesele și insuccesele sale, prin mijlocirea 
unor tiraje mai libere, cu o publicitate adecvată și o politică 
economică inteligentă. Nu este deloc degradant pentru un 
scriitor de a ține seamă de publicul său, și fiindcă el plă
tește. Trebuie să fie insă convins de justețea reacțiilor aces
tuia si de faptul că nu sint traduse pentru el de cine știe 
ce funcționar neconștiincios. Poezia politică și patriotică a lui 
Adrian Păunescu, de pildă, de un comunism intransigent și 
nobil, este citită cu mai multă aviditate decit experimentalis- 
mul confuz ol nu știu cui. Putem avea încredere in publicul 
nostru. Ceea ce s-ar cuveni este însă deschiderea ferestrelor 
acolo unde trebuie I
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*
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tingă binele de rău Teatrul de 
păpuși (bun) e un gen poetic, 
așezat pe o temelie etică. Tea
trul de păpuși (modern), fără 
a abandona tărîmul de mi
raj al basmului, nu pier
de legătura cu realitatea, pe 
teme profund umane și con
temporane. „Țăndărică" e un 
astfel de teatru — și bun și 
modern — care nu s-a sfiit să 
propună pe scena liliput sinteze 
poetice și filozofice. Cițiva 
scriitori talentați, poeți sau dra
maturgi, au contribuit la această 
inițiativă : Gellu Naum — 
„Cartea cu Apolodor", Alexan
dru Popescu — „Iarmarocul pi
ticului Clip". Temele lor, rea
lizarea umană în relație cu 
timpul, temeiul solidarității și 
altele. Sigur că enunțate așa, 
ele par pretențioase, dar „Țăn
dărică" n-are numai colabora
tori inspirați, ci și realizatori 
în stare să clarifice artistic 
chiar și sensuri abstracte. Ast
fel, copiii sint puși in față cu 
idei profund umane și mereu 
contemporane, părinții se des
fată inteligent. Așa se intimplă 
și cu premiera acestei stagiuni, 
„Ariciul albastru", piesă scrisă 
tot de Alexandru Popescu, caș* 
vorbește tuturor despre nevoi? 
de prietenie, despre legile ei a- 
devărate. Un mic animal țepos, 
singur și ocolit de toți, iese la 
drumul mare să-și caute un 
prieten. El nu găsește decit un 
nor care-și dă seama că ariciul 
îi cunoaște pe toți cei din jur, 
dar nu pe sine. Neștiutor, ari
ciul albastru pleacă totuși, plin 
de iluzii, in lume. Respins de 
flori, de păsări sau animale 
frumoase, ori cu însușiri alese, 
naivul nostru țepos invață că 
nici înfățișarea, nici talentul 
nu-s de-ajuns pentru o prietenie. 
Norul și înțeleptul corb — care 
le văd pe toate mai bine de 
sus 1 — descoperă un arici roș
cat, dornic și el să aibă un 
prieten. Dar cind ii fac să se 
întilnească, cei doi — semănind 
— se resping. Ariciul albastru 
tot nu s-a învățat minte, egalii 
săi nu-i plac și nu-i acceptă, 
într-o impr<urare gravă fie
care descoperă insă că celălalt 
e curajos, brav, solidar, adevă
rate virtuți pentru o 
Firește, una bine 
meritată. Bucuria 
acum toți vor să-i 
tent ei nemaifiind 
poși singuratici și r______ T_
Istorisită, piesa lui Al. Popescu 
e secătuită și de înțelepciune și 
de farmec, sensul ei e minima
lizat. Povestea „Ariciului Albas
tru" lsi valorifică întreaga sem
nificație numai prin transpu
nerea scenică. Un artist experi
mentat, Ștefan Lenkisch a rea
lizat o versiune adecvat? și, 
totodată, a Indrumat-o pe regi
zoarea spectacolului, Mona Viig, 
din Norvegia. După ce a studiat 
la „Țăndărică" arta păpușe- 
rească, tinăra regizoare norve
giană a montat piesa și a dese
nat păpușile „Ariciuiui albas
tru", lucrarea sa de diplo
mă. Cu tot ajutorul primit, ta
lentul, finețea și sensibilitatea 
Monei Viig și-au pus amprenta 
de originalitate pe acest specta
col, la a cărui reușită contri
buie și scenografia spirituală a 
Mioarei Buescu și muzica lui 
Paul Urmuzescu. Ariciul albas
tru a fost excelent interpretat 
de Alexandrina Halic. norul de 
Silviu Stănculescu, iar corbul da. 
Ion Lucian. Celelalte roluri -efK 
fost încredințate mînuitori’or. 
toți la înălțime și ca actori — 
Ștefan Săndulescu, Melania 
Toma, Sonia Giba, Ileana Ka- 
ffe,_ G. Fundătură. Categoric, 
însă, cea mai inspirată s-a dove
dit Rita Stoian, minuitoarea 
„protagonistului" (o păpușă 
foarte expresivă) ; ca de obicei, 
Rita Stoian a izbutit o sincro
nizare perfectă între cuvint, 
„starea de spirit" a înduioșăto
rului personaj și mișcarea lui 
în scenă.

...Cine crede că toți acești ar
tiști depun atîta muncă și ta
lent numai pentru a-i distra pe 
cei de-o șchioapă se înșeală. Si
gur că întîi vor să-i învețe, să-i 
educe, pe cei mici, fără ca ni
meni să se încrunte. Dar ..Țăn
dărică" mai poate să-i învețe 
cite ceva și pe cei mari, tot la 
fel, zimbind. „Ariciul albastru" 
este o nouă invitație pentru 
toate vîrstele : nimeni nu va 
regreta dacă într-o după-amiază 
va trece pragul acestui teatru. 
Poate doar cei care au imbă- 
trînit atit de rău, incit nu mai 
dau doi bani pe prietenie...

VIORICA TĂNASESCU

prietenie. 
aleasă și 
e mare, 
aibă prie- 

doi țe
pii ngăreți.

VICTOR
CONSTANTINES CU

condusăcompletat darea de seamă bobinatoarele din echipa 
de Florina Anghel)

„Noi sîntem fruntașele !“ (au

ție singurul concurs profesio
nal organizat, fusese cel pen
tru... strungari. Pentru me
seriile de profil — bobinator 
și electrician — nu luase ni
meni nici o inițiativă, mă
car la nivelul secției. Chiar 
și pentru rămînerea la faza 
pe secție a „olimpiadei 
strungarului", nu Simona 
Stoica era singurul vinovat, 
căci organizația U.T.C. de la 
„asincrone" avea la rîndul 
său reprezentanți în comite
tul U.T.C. pe fabrică și avea 
un responsabil 
le profesionale 
comitet.

„în privința 
rilor generale,
nizațiile „bobinaj I1 
binaj 11“ s-au desfășurat lu
nar, nu același lucru putem 
spune despre organizațiile 
„prelucrări I“. „prelucrări II" 
și „bobinaj + prelucrări — 
schimb III", datorită inacti
vității birourilor și in spe
cial a secretarilor Grigore

cu probleme- 
in propriul ei

tinerii adună- 
dacă la orga- 

și „bO-

Ion. Ogradă Nicolae si Ră- 
dulescu Ion. care nu și-au 
dus Ia îndeplinire misiunea 
încredințată de tinerii care 
i-au ales. Mai mult, tovară
șul Grigore Ion și-a permis 
să vină in stare de ebrietate 
și să aibă o atitudine neco
respunzătoare față de șeful 
secției" — arăta darea de 
seamă, fără a spune însă 
totul. Ce măsuri s-au luat 
de către comitetul U.T.C. 
față de asemenea abateri ? 
De ce atîta lipsă de exigen
tă și de promptitudine, incit 
abia la alegeri să se consem
neze critic comportări de ne- 
admis nici la un simplu ute- 
cist, dar la un secretar de 
organizație ? De altfel, chiar 
in ziua aceea, pentru Grigo
re Ion adunarea de alegeri 
hotărîse sancțiunea „mus
trare", calificind totodată ca 
..nesatisfăcătoare" activitatea 
sa de secretar și a biroului 
U.T.C. pe care îl condusese. 
Uteciștii din organizația lui

au remarcat că 
un exemplu și că 
biroului U.T.C. lucrase fără 
răspundere, individualist. E- 
vident, toate acestea nu pu
teau să nu fie prezen
tate și în darea de 
seamă pentru conferința 
organizației U.T.C. pe secție, 
după cum nu trebuiau să 
lipsească toate acele proble
me, fapte și concluzii prin 
care acest document de 
liză are menirea să

să nu 
și în 

pentru

nu fusese 
in fruntea

ana- 
dea 

tonul unor dezbateri deschi
se, combative, cu propuneri 
și concluzii utile perfecțio
nării întregii activități edu
cative de organizație, cu a- 
pel ferm la răspunderile ca
lității de membru al Uniunii 
Tineretului Comunist. Iată 
deci pentru ce darea de sea
mă de la ..asincrone" va 
trebui refăcută și completată 
substanțial.

Foto : AL. PRUNDEANU

OPERA ROMANA
ANUNȚĂ

repertoriul din perioada 15—30 
noiembrie 1972

Miercuri 15 noiembrie, oră
19.30 : GISELLE; Joi 16 noiem
brie. ora 19,30 : TRAVIATA; Vi
neri 17 noiembrie, ora 19,30 : 
BOEMA; Sîmbătă 18 noiembrie, 
ora 19,30: LACUL LEBED? • 
LOR; Duminică 19 noiembrie, 
ora 18,00 : BORIS GODU
NOV ; Marți 21 noiembrie, ora
19.30 ; FLAUTUL FERMECAT: 
Miercuri 22 noiembrie, ora 
19,30; LACUL LEBEDELOR; 
Joi 23 noiembrie, ora 19,30; BO
RIS GODUNOV; Vineri 24 no
iembrie, ora 19,30 : RIGOLE- 
TTO cu GIUSEPPE TADDEI 
(Sala Palatului RS.R.l; Simbă- 
tă 25 noiembrie, ora 19,30 : 
OEDIP Duminică 26 noi-mbrie, 
ora 19.30 : LACUL LEBEDE
LOR; Marți 28 noiembrie, ora
19.30 : TOSCA; Miercuri 29 no
iembrie, ora 19,30: LACUL LE
BEDELOR: Joi 30 noiembrie, 
ora 19,30 : FLAUTUL FERME
CAT.

Biletele se găsesc la casa O- 
perei Române din B-dul C-h. 
Gheorghiu-Dej 70—"2, tei. 
13 18 57 și la agenția ‘ a Calea 
Victoriei 40 (Pasajul Majestic) 
tel. 16 48 20. zilnic între orele 
10—13 și 17—19,30.

70
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275 de ani de la înființarea 
școlii generale din satul natal 

al lui Gheorghe Doja
Elevii și, alături de ei toți cei

lalți locuitori ai satului Dalnic, 
comuna Moacșa, județul Co- 
vasna, locul natal al lui Gheor- 
ghe Doja, conducătorul războiu
lui țărănesc din 1514, au aniver
sat împlinirea a 275 de ani de 
la înființarea școlii lor generale. 
Evenimentul a constituit pentru 
locuitorii acestei așezări un nou 
prilej de a-și manifesta atașa
mentul față de politica partidu
lui și statului nostru, dragostea 
și stima față de secretarul ge
neral al partidului.

Dînd glas acestor sentimente, 
în telegrama adresată cu acest

prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se spu
ne : Sîntem hotăriți să nu pre
cupețim nici un efort pentru 
aplicarea în viață a programu
lui partidului de educare socia
listă a maselor, de cultivare a 
sentimentelor de dragoste față 
de partid, patrie și popor, de 
întărire a unității și frăției din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, pentru dez
voltarea continuă a Invățătnln- 
tului, pentru a contribui astfel 
la înflorirea patriei 
scumpe — Republica 
România.

La invitația C.C. al P.C.R. a 
sosit marți o delegație a revis
tei „Probleme ale Păcii șl So
cialismului" formată din repre
zentanți ai unor partide comu
niste frățești. Delegația va stu
dia experiența P.C.R. în dome
niul activității politico-ideolo- 
gice, va vizita obiective indus
triale, social-culturale din Ca
pitală și din țară. Delegația a 
fost întîmpinată la sosire de to
varășii Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Barbu Za- 
harescu, membru al C.C. al 
P.C.R., Ion Zahiu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de alți activiști de partid.

în zilele de 13 și 14 noiem
brie a.c., în Capitală au avut 
Ioc, sub auspiciile Comitetului 

•""■Uniunii sindicatelor din poli
grafie, presă, radioteleviziune și 
edituri și Centralei cărții, lu
crările Consfătuirii pe țară a 
librarilor, manifestare organiza
tă în cadrul acțiunilor prileju
ite de „Anul internațional al 
cărții — 1972".

Documentarul r om In e s e 
„Delta Dunării" — In regia lui 
Ion Bostan — prezentat în ca-
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EVENIMENT LA ZI

Social ir’.â

drul celei de-a 7-a 
Festivalului internațional »’ fil
mului pentru televiriune »: 
filmului documentar, care a a- 
vut loc la Milano, a f-«t dis
tins cu „Al doilea mare premia 
Perla TV 1971". (Premiul I si 
s-a acordat).

CRONICA
U.T.C

Ieri s-a înapoiat la Capi
tală. venind de la Vjeaa. de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășul Nicolae Uagureaaa. 
prim adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C- care a 
participat la 
lea Congres 
Socialist din

La sosire, 
internațional 
peni, delegația a fost salo- 
tată de tovarășul Dan Crw- 
ceru. prim adjunct de <ef de 
sectie la C.C. al U.T.C- de 
activiști ai CC al U.T.C.

1-----------------------------------------------------------------1

cel de-el XIV- 
a) Tineretajwi 
Austria.
pe aeroportul 
Bucures ti -Otp-

ABSENȚA BIROULUI U. T. C. CINE
(Urmare din pag. I)

— Veți realiza planul de 
producție pe acest an ?

— Trebuie să recunoaștem, 
că, nu !

Un răspuns pe care-l repe
tă și tovarășul ing. Gheorghe 
Păcuraru, directorul fabricii.

Desigur, nu organizația 
U.T.C. are vina principală. In 
programul său de activitate fi
gurează multe acțiuni in spri
jinul recuperării restanței. Zeci 
de tineri au fost mobilizați în 
timpul liber la așezarea in 
cuptoare a peste 20 000 de 
produse uscate, !a confecțio
narea a 25 000 blocuri fizice, 
la repararea unor utilaje, la 
pregătirea materialelor și ma
teriilor prime. Dar în același 
timp se înregistrează zilnic 
multe absențe nemotivate de 
la lucru, multe întirzieri, se 
semnalează numeroase defec
țiuni la instalații din pricina 
exploatării lor neraționale. 
Sint acte grave de indiscipli
nă față de care organizația 
U.T.C. manifestă o totală în- 
găduintă.

— Muncim destul de greu 
eu unii tineri, se justifică se
cretarul U.T.C., multi dintre 

jti» ntl răspund la chemările 
•5 'noastre, ba chiar ne întreabă: 

U.T.C.-ul ce ne dă nouă ?
— Și cam ce pretenții au

trneru de la ■'’gamzeta ’
— De pildă. ad le f 

distracții. Dar dacă coganszim 
o seară de dans, bstoedorma 
se termini cu acte huliganice.

De teama citarea fcAșsui 
cere deranjează cctivăcij 
cultural-distractice. dubul dm 
colonia fabricii rimine mai 
mult închis. Este dar că or
ganizației U.T.C. îi lipsește 
inițiativa, preocuparea pentru 
a răspunde cu acțiuni intere
sante. atractive și educative la 
solicitările tinerilor. Nu între
barea lor este greșită ce ne 
oferă organizația U.T C.~ ? ei 
pasivitatea. moleșeai» kw» 
lui în a veni ta btfîmprasrra 
propunerilor. a sC’hrstărdor 
formulate de tineri. Deci eit- 
fel s-ar proceda, ținem ar 
răspunde cu ma: multi saeo- 
flețire la invitatnle orsemzo- 
ției, ar da itn mai mare ran
dament la locurile lor de 
muncă.

— Dincolo de actele de 
indisciplină, consideră tovară
șul director Gheorghe Pice- 
raru. ne aflăm în fata ’mor 
greutăți și mai dificile. Cu O 
luni în urmă s-au p’odui 
inundații care ne-att tmobdr- 
zat cîteva utilaje fi au ficat 
imposibilă erploatavn arpiei 
din carieră, tn altă ord-ne r» 
idei vi rugăm să ei-
teca mari neerunsuri pe cere

I

•-«ert : EMAXVEL TÂNJALA

If, C&aoar — X<e-

oec — 
LJCS-&

apoi.
cri

sesK

e a

INIȚIATIVELE UTECIȘTILOR
(Urmare din pag. I) 

apărut și o inovație care preîn- 
tlmpină pierderile.

„Pînă acum, sudorii lăsau a- 
paratul aprins și mergeau după 
materiale sau plecau cu alte 
treburi de la locul de muncă, 
exemplifica tovarășul Udrea, 
timp în care oxigenul ardea în 
zadar. Inovația constă într-un 
dispozitiv care închide automat 
supapa aparatului în momentul 
în care este așezat în suportul 
său.

Directorul fabricii apreciază 
deosebit de mult aceste acțiuni, 
ceilalți conducători ai procesu
lui de producție, constată și ei 
o simțitoare reducere a consu
mului specific de oxigen care 
se răsfrînge pozitiv asupra 
cheltuielilor generale de pro
ducție.

Pe cele zece luni ale anului, 
colectivul Fabricii de cabluri și 
radiatoare a realizat o produc
ție marfă suplimentară in va
loare de aproape 12 milioane 
lei, mai mult decit prevedea an
gajamentul anual. Au fost li
vrate peste prevederi 500 tone 
de cabluri, sau altfel exprimat, 
peste 600 de km conductori de 
inaltă tensiune, de 220 kilo* 
volți. Este o premisă sigură câ 
planul anual se va încheia cu 
mult înainte de termen și_ șe 
creează condiții pentru pregăti
rea temeinică a producției acu
lui viitor.

— Care sînt modalitățile prin 
care ați obținut această devan
sare a sarcinilor ? — l-am în
trebat pe inginerul șef, tovară
șul Ion Stoica ?

— Trei sînt explicațiile esen
țiale : realizarea ritmică a pla
nului. amplificarea acțiunii de 
autoutiiare și utilizarea mai 
bună a timpului de lucru și a 
mașinilor.

Din nou trebuie să apelăm la 
^lițiativele organizației U.T.C. 
De data aceasta este vorba de 
urmărirea zilnică a modului în 
care fiecare tînăr își îndepli
nește norma și respectiv pro
gramul de muncă, își întreține 
și exploatează utilajele, pentru 
ca ele să funcționeze la întrea
ga capacitate. Ne oprim însă cu 
discuția la cele zece mașini de 
cablat, proiectate de ingineri 
Gh. Tulai, Nicolae Andone, Eric

Eduard Wei- 
de lucrători

Schrabel. tehnician 
bazi și executate 
ca Dumitru Constan tin și Vic
tor Voicu. în cadrul acțiunii de 
autoutiiare.

— Inițial, ne spune inginerul 
șef. se prevăzuse ca ele să 
aduse din import. Xe-ar fi 
rut multă v alută și prețul 
achiziție ar fi fost de două 
mai mare. Dar în afară 
aceasta, clștigul nostru ( 
considerabil pentru că produc
tivitatea celor zece mașini este 
de zece ori mai mare decit a 
mașinilor vechi din dotare, a- 
dică de la 500 tone anual pe o 
mașină am ajuns la 5 000 tone.

Așa se explică în bună mă
sură, producția suplimentară 
obținută la Fabrica de cabluri 
și radiatoare, economiile mari 
la prețul de cost Locțiitorul

fie
ce-

1 de 
ori 
de 

este

secretarului com.tetului U. T. C. 
ne ma: propune Insă. Iscă un 
calcul :

— Indicii de utilizare a ma
șinilor din secțiile de oază, spu
ne el, au crescut printr-o mai 
bună încărcare In cele trei 
schimburi, prin mai atenta ex
ploatare. de la 73 la 82.10. creș
tere. care tot In producție su
plimentară se finalizează. Apoi, 
la capitolul folosirea fondului 
de timp am ajuns la peste 95 
la sută, aproape nici nu mai pu
tem vorbi de absențe nemoti
vate ale tinerilor.

Sint toate argumentele care să 
ne convingă că, Intr-adevăr, co
lectivul fabricii va lucra In luna 
decembrie la nivelul primului 
trimestru al anului viitor. Și a- 
ceasta este condiția temeinică 
a pregătirilor pentru 1973.

• mazical de ia A
Ti»ere<»l«i. prezir.tâ Ir 

fiecare luni ji miere 
Uh, succese ale muzi 

precum și o se- 
e ce tezn*. aspecte din istoria 

: «Istoria blues-ului*, 
«Noi instrumente electronice* 
^.Mustea ușoari și muzica simfo
nici*, medalioane 
(Phoenix, Florin 
George Grigoriu, 
rian). Invitați ai studioului : di
verși soliști de muzică folk, for
mații ce vor prezenta microre 
citaluri.

• Cluburilor de jazz de la ca
sele de cultură bucureștene 
„Petofi Sandor* și „Mihai Emi- 
nescu* li se va adăuga — in 
curînd — un al treilea. Tînărul 
animator A. Kanner, ajutat de 
directorul Modern Clubului, I. 
Chelaru, a înființat „Modern 
Jazz Club*. Cu sprijinul comi
tetului U.T.C. a fost asigurată 
o primă dotare tehnică, astfel 
Incît inaugurarea este anunțată

românești 
Bogardo, 

Mircea FIo-

itt-w

în sfîrșit, un nou
Astăzi, la mijloc de săptămi- 

nă, se desfășoară etapa a Xl-a 
a campionatului categoriei A 
de fotbal. în sflrșit, în Capita
lă, cele două meciuri, Sportul 
Studențesc — Farul (orele 14.45) 
și Steaua — F. C. Argeș (orele 
16,30) vor avea loc, in program 
cuplat, pe stadionul „23 Au
gust", ultimul desfășurîndu-se 
nocturn.

O privire sinoptică peste eta
pă ne sugerează cîteva gînduri, 
cîteva constatări.

Meciul studenților bucureș
teni mi se pare foarte greu 
pentru ei. Constănțenii vin 
după două înfrîngeri consecu
tive (acasă cu Rapidul — și la 
Cluj) și e greu de presupus că 
nu vor face totul pentru obți
nerea măcar a unui draw. Pe 
de altă parte studenții dacă nu 
încearcă, să facă și ei totul, 
pentru evadarea din zona nea
gră a clasamentului, șansele lor 
de supraviețuire in prima cate-

gorie, se diminuiază văzind cu 
ochii și terenul pierdut devine 
tot mai greu recuperabil. Me
ciul se anunță extrem de dispu
tat. Sperăm că disputa, oricîte 
interese ar trebui să servească, 
va fi foarte sportivă.

XI. Avancronica
etapei

Intr-o confruntare interesan
tă se constituie și partida a 
doua a cuplajului. Steaua, în- 
tr-o creștere de formă, nu va 
scăpa, probabil, ocazia să-și 
consolideze poziția de lider, 
pentru că argeșenii nu credem 
să se fi refăcut după oboseala

cuplaj
fizică și uzura morală pricinui
te de confruntarea și eșecul din 

- în cazul
ambiții

„C-C.E.“. Poate numai 
în care cuprinși de 
mari. Vom vedea I

Toate Intîlnirile ce 
desfășura în provincie, 
zlntă ca avînd prima șansă, e- 
chipele gazdă. Din acest punct 
de vedere băcăuanii, la Petro- 
șeni, universitarii craioveni la 
Brașov, mureșenii la Arad, di- 
namoviștii bucureșteni la Cluj, 
nu văd să poată trece de do
rința aprinsă a gazdelor de a 
valorifica la maximum avanta
jul terenului propriu. Și chiar 
studenții de pe Someș la Plo
iești, ori rapidiștii la Reșița, 
vor trebui să evolueze net su
perior, față de etapele prece
dente, să joace ofensiv și com
bativ ca să poată emite preten
ții măcar la vreun punct. Ceea 
ce rămînem cu credința că e

se vor 
ne pre-

pentru miercuri, 6 decembrie 
la ora 19. Vor fi prezentate, In 
cadrul aoului club, atît exem
plificări discografice, cît și con
certe ale unor cunoscuți muzi
cieni (cvintetul „București" 
formația „Roșu și Xegru". etc.).

LA TELEFON 
CORESPONDENTUL 

„ACTVALiTAîir

PRIMUL AUTOMOBIL 
CLUB JUNIOR 

DIN TARA

GHINION
ISI PIERDE 

UN PANTOF

pr**m±

▼

i

d-n co- 
_ _ _ VedoiL
fWBihij si trwsmturi răzbat 
H încăperea de la stra
da. de ande Ihe Dwmitr.
•» ap». dia Tr. Mixa rele» 
muta die lee mobilele. in 
căutarea nane obiecte de 
preț. Ca alte cariate jaf in 
lese—

Ora 12.25 Diadu-si seama 
că alarma a fort dată, cei 
trei încearcă <â fugă. V. 
Bortoroagă este imobilizat 
insă pe loc. Trecind „prin- 
tr-o“ fereastră. V. Buzunar 
M pierde un pantof. Urmă
rirea continuă.

Ora 13.30. Intr-o stație de 
autobuz, undeva spre mar
ginea orașului patrulă 
auto cercetează.

FJSom. jv<_

gata să 
ă se Incaiere cu 
care au avut 

-I privească cu 
el atît de bine 

t și arogant, pe el, care — 
Mțît de băutură ce era — 
zema. la rind, de pereții 
case de pe strada Dr. Riu- 
11 Fiindcă nu am reușit 

4m de vorbă cu el așa cum 
trebuit (motivele sînt ușor 

edus, credem), să știți mă- 
â se numește Iovan Trecuș, 

M de ani nelmpliniți. muncitor 
pe șantierul nr. 2 al întreprin
derii „Construcții Montaj".

• MINISTERUL SĂNĂ
TĂȚII INIȚIAZĂ între 15 
noiembrie și 10 decembrie, 
in întreaga tară, o ACȚIU
NE DE VACCINARE ANTI- 
GRIPALA, în care sint cu
prinși copiii in vîrstă 
pînă la 2 ani. Vaccinul 
administrează pe cale 
tramusculară. Intre 10 și 20 
decembrie, vor fi, de aseme
nea, vaccinate persoanele a- 
dulte care prin specificul 
activității lor profesionale, 
sint mai expuse la gripă. 
Imunizarea acestora va 
efectuată prin picături, 
cale nazală.

Cooperativa „Constructorul" cu sediul în 
Smîrdan Nr. 30. SECTORUL IV, primește 
prin , “ 
virata 
Școlii

•
•

cu durata de 2 ani
Se acordă o bursă lunară de 650 lei în anul I și 150 lei 

in anul II.
Cei din provincie primesc gratuit masa de prînz și cazarea.
Pentru toți tinerii se acordă în mod gratuit haine de 

uzură și materiale de protecție, abonamente la I.T.B. pentru 
deplasările în timpul serviciului și buletin de identitate 
pentru Capitală după absolvirea școlii, pentru ucenicii re
crutați din mediul rural.

Relații suplimentare se pot da zilnic Ia Serviciul Personal 
invățămint între orele 7—15,30 la telefon 13.47.11 interior 8 
iar înscrierile se fac pînă în ziua de 25 noiembrie 1972 la 
sediul cooperativei.

.Ucenicie la locul de muncă", tineri 
de 18 ani in anul 1972 și au absolvit 
Generale, pentru meseriile :
ZIDAR ROSAR TENCUITOR 
MOZAICAR-FAIANȚAR

București, Str. 
spre calificare 
care împlinesc 
8—10 clase ale

greu de realizat. Așa că modi
ficări esențiale nu vedem cum 
va putea să sufere clasamentul 
după desfășurarea celei de a 
Xl-a etape.

Ceea ce dorim, însă, noi, spec
tatorii, este ca, pe timpul 
cesta atît de frumos, să 
un fotbal bun, care să 
cît mai mult cu ceea ce 
gem prin noțiunea de
modern, adică spirit ofensiv, ac
țiuni dinamice, un angajament 
fizic permanent, ardoare și dă
ruire pentru victorie. Numai e- 
chilibrul armonios al acestor a- 
tribute asigură spectacolul fot
balistic pe care ni-1 dorim.

a- 
vedem 
aducă 

înțele- 
fotbal

C. V.

Stațiile noastre de 
vor transmite, 
din jurul orei 
drul emisiunii 
nut cu minut", 
aceste întîlniri,
se va face pe programul I.

radio 
cu începere 

13,55, în ca- 
„Fotbal mi- 

aspecte de la 
Transmisia

— Ti-am adus pantoful 
înapoi ! rostește, calm, unul 
din ofițerii „operativului" 
către un tinăr ce aștepta 
cursa I.T.A. — pentru a 
râs' orașul — intr-un 
cior (!).

Acum huliganii — se 
tilniseră (nici nu e de 
rare 3 și puseseră la 
-lovitura" la bilciul de toam
nă din Slobozia — așteaptă 
răbdători pronunțarea sen
tinței. Sistem siguri că va 
fi pe măsura faptelor co
mise. a intențiilor josnice 
pe care le-au avut.

AȘTEPTĂM 
RĂSPUNSUL SCOLII

Desigur că desele vizite pe 
care • elevă de școală, cu 
matricolă pe braț, le făcea in 
locuința din Calea Victoriei 
12» B. unde era găzduit un 
tnrist. mare amator de dis
tracții. nu i-au putut lăsa 
nepăsători pe cetățeni : au
anunțat organele de miliție. 
Iată surprinzătorul răspuns, 
formulat de mama tinerei 
Mariana Sirbu. elevă la li
ceul -George Coșbuc".

— Știu că se intîlnește, a- 
casă la acesta, cu un turist 
simpatic. E fată tinără, are 
tot dreptul să se distreze : 
ce să-i fac eu—

Drept să spunem, cinis
mul. totala lipsă de respon
sabilitate, cu care familia 
înțelege să tolereze com
portarea tinerei, care a apu
cat-o pe un astfel de drum 
(ce nu poate fi decit cel al 
imoralității și necinstei) ni 
se pare intolerabilă. Aștep
tăm ca școala — care, spe
răm, va afla, măcar din rin- 
durile de față cum se com
portă una din elevele de a 
căror educație răspunde — 
va lua măsurile ce se im
pun. Așteptăm deci răspun
sul său.

AM PRIMIT

O curiozitate — să recunoaș
tem din imaginea prezentată — 
deosebit de decorativă. E vorba 
de o specie de platan pitic, ori
ginar tocmai din ctmpiile Africii 
de Nord, care se împacă însă 
destul de bine cu clima din... 
Bucegii noștri (mai precis sta
țiunea Sinaia) I Această delicată 
imagine a sosit pe adresa „Ac
tualității" de la tînărul foto-ama- 
tor Anton Sergiu.

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

Șyz'

LUCESCU:

MERIDIAN

— Trenul
merge, 
parte...

Desen

ăsta, după cum 
cred că ajunge de-

de M. OPROIU

Continuîndu-și turneul în 
R. P. Chineză, echipa masculi
nă de volei Dinamo București 
a întîlnit, lâ Pekin, selecționa
ta orașului. Voleibaliștii români 
au repurtat o frumoasă și apla
udată victorie, cu scorul de 
3—0. Primul set a prilejuit o 
luptă sportivă spectaculoasă. 
Gazdele au condus la un mo
ment dat cu 11—9, însă volei
baliștii dinamoviști au remon
tat, cîștigînd setul cu 15—12. In 
setul doi, dinamoviștii, în ver
vă, și-au impus jocul, terminînd 
victorioși cu 15—5. Setul trei a 
revenit echipei bucurește.ne cu 
15—8. Din rîndul echipei Dina
mo, o bună impresie au lăsat 
Udișteanu și Tîrlici.

• Astăzi, în sala Dinamo, cu 
începere de la ora 19,30, echi
pa de baschet Steaua intîlnește, 
în meci retur, formația Macca- 
bi Ramat Gan (Israel), într-o 
partidă contînd pentru „Cupa 
cupelor". In primul joc, oaspe
ții au obținut victoria cu 
83—72.

CU MllNlLE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
1»; 21,15), central (ureie »; 11,15; 
13,30; 1b; 18,30; 19(45), Exceisior
(ore.e 9; 11,15, 13,30, H; 18,15; 
25.33», -Meiocua (orele 9; li,15; 
13,30, wr 18,15, 20,-0), uloria (ureie 
a; 11,15. HM», ÎS, 18,15; 20,30).

CHEIA : ruieazâ 1a Lumina (o- 
rele 9; U.15; 13,30; 16; 18,15;
2u,30).

bulevardul romului : ru
ieazâ la București (orele 8,30; 
11, 13,30; 16» 18,30, 21).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,45
16,15; 18,45; 21,15). Capitol (orele 
8; 11,15: 13,30; 16, 18,30; 21), Fa- 
vorjt (orele 9,la; 11,30; 13,45; 16; 
16.15; 20 3©).

AM INCALCAT LEGEA: rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15, 13,30; 
16; 18,30; 21), Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15).

A FOST ODATA UN POLI
ȚIST ; ruieazâ la Feroviar (orele 
“ ............... ......... ........................ 20,30),

15,45: 
11,15;

9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15), Tomis (orele 9; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

ÎMBLINZIREA FOCULUI : 
leazâ la Unirea (orele 15,30;

MAREA HO1NAKEALA .
zâ la Giulești (orele 10; 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 10; 12,30;
15; 17.30; 20).

LIUBOV IAROVA1A : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

FUGA E SANATOASA ; rulea
ză ia Grivița (ore.e y; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 2u,30), Flamura (orele 
V; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT . rulează la Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 15,45).

PETRECEREA : rulează la Doi
na (orele 18; 20,15; la orele 9,45 
Program de desene animate pen
tru copii).

BAMB1 : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15—20,15 în continuare).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA: 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20), SUNETUL MUZICII : (Ora
10.30) .

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează ia Bucegi
20.15) .

O FLOARE ȘI
NARI : rulează la 
12.30; 16; 19,30).

SFÎNTA TEREZA ȘI
LII ; rulează la Cotroceni 
15.30; 18; 20,15).

CREIERUL ; rulează la Cotro
ceni (orele 9; 11; 13).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Flopeasca 
(orele 15,30; 18; 20.15).

AL TREILEA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE ------
rulează la Volga (orele 
13.30; 15,45; 18,15; 20 30).

MANIA GRANDORII : 
la Moșilor (orele 10; 
17,45; 20), Flacăra (orele
20.15) .

NĂSCUT LIBER : 
Popular (orele 15,30;

OPIUL ȘI BlTA :
Cosmos (orele 15,30;

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

VAGABONDUL : rulează la 
tan (orele 9; 12,30).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : 
lează la Munca (orele 15,30; 
20.15).

ANONIMUL VENETIAN : 
ză la Arta (orele 15.30: 18;

MESAGERUL : rulează la 
va (orele 15,30: 18: 20.15).

DACA E MARTI. E BELGIA î 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Laromet (orele 
15.30: 17.30; 19,30).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

MIERCURI, 15 NOIEMBRIE 1972
Opera Română ; GISELLE — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30;: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala CometUa) : CUI 
1-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20; (Sala Stu
dio) ; SĂ NU-ȚI FACI PRĂVĂ
LIE CU SCARA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) :• D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 20; (Sala Studio) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
glieru) : BUNA SEARA DOMNU
LE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
Mic : SIMFONIE PENTRU DES
TINUL MEU — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : PREȚUL — ora 20; 
Teatrul Ciulești : GEAMANDURA 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU — ora 17; (Sala Acade
miei) : RAI și NĂTĂRĂI — ora 
17; Teatrul „Ion Vasilescu" : FE
TELE DIDINEI — ora 19,30; Tea
trul „c. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVINTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 

DRAG — ora 19,30;
.Rapsodia Română" : 

MĂRGĂRITARE — 
Circul București : 

INTERNAȚIONAL

TUL MEU 
Ansamblul 
GHIOCEI... 
ora 19,30;
SPECTACOL .....................
MOSCOVA. ULAN-BATOR. PRA-
GA, BUCUREȘTI — ora -19,30.

MIERCURI, ÎS NOIEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 Reporterii noștri 
peste hotare : Leipzig, orașul lui 
Bach și al lui Goethâ ; La țăr
mul Nevei. 9,25 Prietenii lui Aș- 
chiuțâ — emisiune pentru pre
școlari. 10 00 Curs de limba fran
ceză. Lecția a 29-a. 10,30 Comen
tariu la 40 de steme — județul 
Galați 10,50 Telecinemateca pen
tru tineret : „Triumful lui Tar
zan". 12,20 Prim-plan : Iulian Ca- 
zacu — inginer-șei de concepție 
la Uzinele „Traetorul“-Brașov. 
12,45 Telejurnal. 16,30 Fotbal : 
Steaua F.C. Argeș (Divizia A». 
Transmisiune directă de la sta
dionul „23 August". 18,15 Semni
ficații : Civilizația spirituală a 
socialismului. 18,35 Festivalul 
toamnei — Buzău ’72. 19 00 Timp 
și anotimp în agricultură. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal 20,00 
Teleobiectiv. 20,20 Telecinemate
ca : „Sora Carrie". După romanul 
cu același titlu de Theodore Drei
ser. Cu Laurence Oliver șl Jen
nifer Jones. Regia : William Wy
ler. Premieră pe tară. 22,15 Tele
glob : Același Neapole de Oc
tavian Paler. 22,35 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o 
Robert Mayer 
nia in lume. 
Portativ ’72 — 
soare. 21.50 
Roman foileton : . Elizabeth R‘ 
„Umbră" — partea I.

idee : 
(II). 20,25 Româ-
20,55 Agenda 21,05 
revista muzicii u- 
Cârti și idei. 22,10



peste hotare
FORȚA SOLIDARITĂȚII A. MICULESCU

k evenimente prezentate

de comentatorii noștri

In vestibulul de la hotelul „Rossia" cu 
animația sa nepotolită care ne-a devenit 
familiară, S-â deschis o sugestivă expozi
ție. Panouri montate printre coloanele de 
marmură ne poartă po Terra. Imagini în
registrate pe peliculă în diferite țări ale 
lumii redau aspecte din viața tinerilor 
muncitori. Fotografii venite de la mii de 
kilometri distanță vorbesc în limbajul lor 
direct, fără a fi nevoie să se apeleze la 
translatori, despre ceea ce reprezintă tî- 
nărul muncitor în lumea contemporană, 
despre problemele și aspirațiile lui. Intr-un 
fel, aceste fotografii alcătuiesc o cronică a 
unui tineret ,care are drept trăsături co
mune munca, atașamentul față de idealuri 
generoase, lupta pentru împlinirea 
Revedem pe aceste panouri imagini 
ne sînt binecunoscute : brigadieri de 
Porțile de Fier, linia de montaj de la U- 
zinele de automobile din Pitești, ansamblul 
artistic al U.T.C. și altele. Sînt realitățile 
unei țări despre care a vorbit în cursul 
dimineții, la o conferință de presă, Petre 
Scurtu, comandantul șantierului național 
al tineretului de la Lotru. Intr-una din 
sălile în care se desfășoară Intilnirea mon
dială a tineretului muncitoresc, Centrul 
de presă a organizat o întîlnire cu tineri 
muncitori din țările socialiste. Băieții și 
fetele care se apropiau de microfon — 
și-au povestit modești biografia — o bio
grafie de muncă îndîrjită pentru propăși
rea patriei lor. conștienți de faptul că cu 
cit fiecare țară socialistă este mai puter
nică, cu atît se amplifică forța socialismu
lui pe plan mondial. Tractoristul mongol 
Goncicjavin Altanhuu, distins cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, a relatat des
pre recoltele strînse de pe _ 1
desțelenite ale gospodăriei de stat „l 
Kiss Laszlo a evocat munca intensă 
se desfășoară într-o cetate a 
maghiare : Csepel. Dieter Bernstein, a în
fățișat experiența unei brigăzi de la Uzi
nele din Jena. Petre Scurtu a descris ero
ismul băieților de la Lotru, opera pe care 
ei o realizează cu abnegație. A fost ascul
tat cu interes pentru că — așa cum îmi 
spunea Soglo Blaise, secretar al Mișcării 
Tineretului din Dahomey — „România este 
o țară care și-a cîștigat un deosebit pres
tigiu atît prin ceea ce realizează în con
strucția sa, cit și prin orientarea politicii 
sale". Ideea am regăsit-o în declarația pe

lor. 
care 

la

păminturile 
„Ugtal". 
.ă care 

industriei

Rezoluție a5

a
98

Adunării Generale 
adoptat, marți, cu 
pentru, 8 abțineri și 6 

proiect de

care mi-a făcut-o Michel Poireau, secretar 
al Mișcării Tineretului Socialist Francez : 
„Politica României — politică realistă, spe
cifică — o urmărim cu interes și simpatie”.

Comisiile din cadrul Intîlnirii mondiale 
a tineretului muncitoresc și-au încheiat 
dezbaterile la ora prinzului. Schimburile 
de păreri s-au dovedit folositoare, eviden
țiind multiple probleme ale tinerilor care 
muncesc și preocupările organizațiilor lor. 
Intervențiile au îngăduit nu numai inves
tigarea realităților, ci și afirmarea hotă- 
rîrii comune de a acționa in continuare 
pentru realizarea dezideratelor vitale ale 
tineretului în lupta sa împotriva imperia-

a luptei pentru pace, demoefâ- 
și progres. Tineretul muncitoresc, 

poziția pe care o ocupă in sfera

LA MOSCOVA 
CONTINUĂ LUCRĂRILE 
INTÎLNIRII MONDIALE 

A TINERETULUI MUNCITORESC

lismului, reacțiunii, exploatării, pentru li
bertate, democrație, independență naționa
lă, pace, progres social. Nota dominantă a 
cuvîntărilor rostite a reprezentat-o afir
marea solidarității de luptă, decizia fr i ii 
de a aprofunda cooperarea, unitatea de 
acțiune pe o largă platformă pentru fir 
lidarea frontului forțelor progresiste ale 
tineretului lumii. Dezbaterile au relevat 
— în pofida deosebirilor de păreri exis
tente și care nu pot fi ignorate — că a- 
ceastă cooperare este posibilă. chiar in
dispensabilă, că întărirea ei reprezintă an 
imperativ al prezentului.

In cursul dezbaterilor dia cwaaisâa a tre
ia dedicată solidarității și reopciăiii tine
retului muncitoresc in lupta ânpotrtva im
perialismului, pentru pace, democrație, 
independență națională si progres social a 
luat cuvîntul tovarășul Fraaeisc Toroi. 
membru al Biroului C-C. al U.T.C- Re
prezentantul U.T.C. a subliniat că in can 
dițiile contemporane, ciad ratai Ratări- 
tor in evoluția vieții internaționale 9 
au forțele socialismului, păcii și progre
sului. tineretul se manifestă ca o for
ță importantă a frontului

list, 
tie 
prin ... 
producției materiale, prin forța și comba
tivitatea sa de luptă, prin conștiința pro
priei responsabilități ca factor de înnoire 
și prefaceri social-politice constituie deta
șamentul de bază al tinerei generație Tine
retul. care e in cea mai mare măsură in
teresat in eliminarea războaielor, in rea
lizarea unor profunde schimbări democra
tice. revoluționare, consideră cooperarea 
și solidaritatea internațională nu ca o no
țiune abstractă, ci ca o necesitate obiecti
vă. întărirea solidarității și cooperării ti
neretului muncitoresc nu e numai necesa
ră. dar și posibilă.

Vorbitorul a subliniat că tineretul mun
citoresc al României socialiste, fidel tra
dițiilor internaționaliste ale poporului nos
tru. este profund solidar cu lupta tineri
lor muncitori de pretutindeni împotriva 
imperialismului, pentru pace și democra
ție. pentru independență națională și pro
gres sociaL După ce a exprimat poziția 
U.T.C,. a tineretului român in ceea ce 
privește problemele esențiale ale vieții 
internaționale .ale luptei tineretului. re
prezentantul U.T.C-, a spus: abordind 
problema cooperării intr-un mod construc
tiv. Uniunea Tineretului Comunist face e- 
fnrtnri pentru a dezvolta și diversifica 
cooperarea cu organizații de tineret din 
cele mai diverse, intreținind in prezent 
relații de colaborare și cooperare cu peste 
ta» de organizații si mișcări de tineret po
litice si sindicale de pe toate continentele. 
In încheiere, vorbitorul a arătat: Uniunea 
Tineretului Comunist e hotăritâ să conți- 
ane si să-si intensifice contactele, relațiile 
de cooperare cn organizațiile si mișcările 
de tineret, să inițieze si să participe la ac
țiuni internaționale ale tinerei generații 
in s e de rea realizării unui dialog viu. ac
tiv. permanent si constructiv in mișcarea 
de tineret, intre organizațiile tineretului 
■f itan1 ir. pentru a găsi și pune in va
loare ibitctivele comune care sâ favori- 
irie tatirirea solidarității și realizării ■- 
aărițh de urți—t împotriva imperialismu
lui. neutru pace și democrație, indepen
dență națională și progres sociaL

PRIMIT DE
SAHINSAHULs 1

IRANULUI
Șahinșahul Iranului. Mo

hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, l-a primit în audiență 
pe Angelo Miculescu, minis
trul român al agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, 
care întreprinde o vizită ofi
cială în această țară la invita
ția ministrului iranian al agri
culturii și resurselor naturale, 
Mansour Rouhani.

Cu acest prilej, ministrul 
român a transmis din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceauțescu, 
un mesaj de pneteme și cele 
ma; călduroase urări de sănă
tate șah-nșahuhri Aryamehr, 
ce prosperitate poporului ira
nian. La riadul său, șeful 
statnhzi iranian a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
sincere urări de sănătate și 
succes deplin in activitatea pe 
cere o desfășoară pentru bi
nele poporului român.

Au fost cbscutate probleme 
privmd ertmcerea colaborării 
dintre cele dacă țări în do 
memol agriculturii și indus
tria al una-,tare, prin finali
zarea prosecteior szro-indus
triale. in curs de realizare, 
precum și inițierea unor noi 
acțmni în sectoare economice 
cie interes reciproc.

din Franța>

de 
se 

cu-

O acută tensiune socială e 
semnalată in aceste zile in u- 
nele țâri ale Europei occiden
tale. Printre acestea, un spațiu 
însemnat este rezervat de 
grațiile de presă salului 
acțiuni revendicative ce 
desfășoară in Franța, care
noaste toamna această o recru
descență a conflictelor sociale, 
• puternică înfruntare intre oa
menii muncii și patronat, axată 
in principal pe revendicarea 
majorării salariilor in raport 
ra costul ridicat al viețiL După 
grevele feroviarilor, ale munci
torilor din industriile 
gică. chimică, textilă, 
atracții, alte categorii 
riați încetează lucrul 

La 
fost proclama- 
de acțiune" 
in comun a 

De

metalur- 
de •. con- 
de sala- 

spre a-și 
mijloculsusține cererile, 

lunii octombrie a 
tă o „săplămină 
pentru apărarea 
ansamblului revendicărilor, 
la 20 octombrie. 8 000 de mineri 
de la minele de potasiu 
Alsacia, 
6Mde 
rele de
Marsilia 
dicatele __
rantarea unui salariu minim cu 
5 la sută mai mare decit cel

din 
iar de la 25 octombrie 
muncitori de la șantie- 
reparații navale din 
au fost în grevă, sin- 
respective cerînd ga-

Procese 
semnificative

. privind
portugheze

Plenara 
O.N.U. a 
de voturi 
contra, principalul 
rezoluție supus de 46 de state 
afro-asiatice și socialiste, prin
tre care și România, la punctul 
privind situația din teritoriile 
coloniale ale Portugaliei.

Documentul condamnă cu ho- 
tărîre guvernul de la Lisabona 
pentru refuzul de a transpune 
în viață prevederile rezoluțiilor 
Adunării Generale și Consiliu
lui de Securitate vizind acorda
rea independenței popoarelor 
coloniale, deploră bombardarea 
și distrugerea cu napalm și ar
me chimice a multor sate din 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau de către forțele armate 
colonialiste, precum și violarea 
integrității teritoriale și a su
veranității statelor africane ve
cine acestor teritorii adminis
trate da Portugalia. Totodată, 
documentul condamnă colabora
rea Portugaliei cu Africa de Sud 
și regimul minoritar rasist din 
Rhodesia, menită să perpetueze 
dominația colonială în sudul 
Africii, și intervențiile forțelor 
polițenești și militare ale căpe
teniilor de la Pretoria și Salis
bury împotriva popoarelor din 
teritoriile coloniale portugheze.

Subliniind cu satisfacție 
gresele in lupta pentru 
pendență. și libertate rea 
de mișcările de eliberare na 
nală prin lupta arraa’â și 
gramele de reconstrucție, 
luția reafirmă dreptul inai 
bil al popoarelor din Angola. 
Mozambic și Guineea-Bissau la 
autodeterminare și independe 
ță, subliniază că liderii mișcă: 
lor de eliberare din cele t: 
teritorii sint singurii reprezen
tanți legitimi ai popoarelor pe 
care le conduc efectiv, iar toate 
guvernele interesate, agențiile 
specializate, trebuie să discute 
numai cu aceștia orice proble
me care privesc Guineea-Bls- 
sau. Angola și Mozambic.

Rezoluția subliniază că se im
pune ca un imperativ. Începe
rea unor negocieri directe intre 
guvernul Portugaliei și mișcă
rile de eliberare națională in 
scopul aplicării rapide și dec. - 
ne- a prevederilor Declarației 
Națiunilor Unite privind acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, încetarea 
imediată de către regimul de Ia 
Lisabona a războaielor colonia
le, retragerea tuturor trupelor 
sale din cele trei teritorii.

zentate 60 de filme din 27 de 
țări. Cinematografia româneas
că va fi reprezentată de filmul 
,.Felix și Otilia", realizat de 
regizorul Iulian Mihu.

i TORPILARE"

Luări de poziție 
în apărarea 

bogățiilor naționale 
în America Latină

„Țara noastră nu va mai to
lera nici un fel de măsuri care 
ar însemna amenințare, con- 
stringere sau presiune de oriun
de ar veni acestea, în ce pri
vește exercitarea drepturilor 
naționale asupra propriilor re
surse naturale" — declara marți 
ministrul peruan al minelor și 
energiei, generalul Jorge Fer
nandez Maldonado. El se refe
rea, in special, la conflictul cu 
S.U.A. care refuză să respecte 
stabilirea de către autoritățile 
peruviene (ca și de către alte 
opt țări latino-americane) a li
mitei apelor teritoriale la 200 
de mile marine și, în conformi
tate cu aceasta exercitarea su
veranității asupra resurselor de 
pește existente în această limi
tă (se știe că S.U.A. nu recu
nosc decît o limită de 12 mile 
marine). Condamnînd noua le
gislație adoptată de Washing-

Le Duc Tho
în drum

spre Paris

E
 conomia Rhodesiei
Ț nu se resimte de 
’ pe urma politicii 

de .sancțiuni" — no- 
i tează cotidianul 

•» londonez FINAN
CIAL TIMES ca o 

concluzie la o anchetă întreprin
să de corespondentul său la Sa
lisbury. Anul acesta se așteaptă 
ca exporturile de mărfuri din 
Rhodesia să se ridice Ia nive
lul record pe ultimul deceniu — 
de 172 milioane lire. „Secretul" 
acestui înfloritor comerț exterior 
nu mai e demult un secret : nu
meroase societăți din Europa 
occidentală, S.U.A. și Extremul 
Orient colaborează cu oamenii 
de afaceri rhodesieni la eludarea 
sancțiunilor economice instituite 
de O.N.U. împotriva regimului 
rasist de la Salisbury. In capi
tala rhodesiană funcționează 
„discret" o societate de export 
clandestin denumită „Universal 
Export” și’ condusă de o persoa
nă cunoscută sub numele de 
„domnul M“. Avem de-aface cu 
o adevărată acțiune în stil mare 
a monopolurilor interesate în 
economia rhodesiană și pe care 
presa occidentală o denumește, 
plastic, „operația torpilare" (tor
pilare a sancțiunilor economice 
hotărite la O.N.U.).

FINANCIAL TIMES comerțul 
clandestin rhodesian a permis ca 
exportul de fero-aliaje, de pildă, 
să crească cu aproape 50 la sută 
față de perioada dinaintea sanc
țiunilor, iar cel de tutun cu 20 
la sută.

Drumul ocolit al cuprului

Depozitul de la Freilas
Ziarele britanice au publicat 

fotografia unui depozit uriaș 
destinat adăpostirii tutunului și 
ailor mărfuri importate ilegal 
din Rhodesia. Instalația Freilas, 
la numai cițiva kilometri de Li
sabona, acest depozit adăpostește 
mii de tone de mărfuri rhode
siene a căror desfacere pe piața 
mondială intră sub interdicția 
sancțiunilor adoptate la O.N.U. 
O construcție asemăntăoare se 
află și Ia Las Palmas, ceeace 
demonstrează că Portugalia 
participă activ la sfidarea de că
tre regimul de la Salisbury a 
hotărîrilor O.N.U. Potrivit lui

Cuprul ocupă locul al doilea 
pe lista exporturilor rhodesiene 
de minereuri. Minele de cupru 
de la Mangula sint proprietatea 
unei filiale a societății Messina 
(Transvaal). Developement Co.. 
înregistrată in Africa de Sud 
dar condusă de la Londra. îna
inte de proclamarea așa-zisei 
„independențe" toate exporturile 
de cupru rhodesian (aproximativ 
20 000 de tone anual) erau diri
jate prin intermediul societății 
britanice „M.T.D. Copper Sales 
Ltd". La sfîrșitul anului 1967, 
conducerea acestei societăți s-a 
întrunit la Johannesburg și a 
semnat contracte pe termen lung 
eu nouă rafinării vest-europene 
care au preluat „discret" desfa
cerea întregului export de cupru 
rhodesian. Minereul este rafinat 
acum în Rhodesia, ajunge apoi 
prin Laurențo Marques (Mozam- 
bic) in porturi vest-europene de 
unde este trimis mai departe la 
a doua rafinare. Preparat ast
fel, cuprul rhodesian nu mai 
poate fi deosebit de cel din alte 
țări. Numai anul trecut. Rhode
sia a vîndut (in special in 
S.U.A.) cupru in valoare de 18 
milioane lire sterline.

,,Universal Export"
in acțiune

Principalele tranzacții clan
destine se desfășoară prin inter
mediul societății „Universal Ex
port". Intr o perioadă scurtă, ea 
a ajuns să aibă filialele la Li
sabona, Ziirich și Johannesburg 
iar la Paris are legături cu im-

portante societăți comerciale 
franceze. Prin ..Universal Ex
port” sint procurate 
„certificate* false care stabilesc 
originea mărfurilor rhodesiene 
ca fiind in Mozambic sau Africa 
de Sud. Tot această societate se 
ocupă și de eludarea sancțiunilor 
economice in ce privește impor
turile in Rhodesia. Tehnica este 
extrem de simplă : o firmă rbo- 
desiană care nu are dreptul să 
efectueze comenzi din străinăta
te. plasează comenzile prin in
termediul unni agent din Mo
zambic și le insoteste en • scri
soare de credit din partea unei 
firme portugheze. Portughezii 
fac comanda mărfurilor solici
tate luindu-și angajamentul eă 
ele nu vor fi reexportate in Rho
desia. Un angajament pur for
mal, lucru demonstrat și de fap
tul că exporturile în Rhodesia 
provenind din Portugalia au 
crescut in numai trei ani cu 430 
la sută ! La Mozambic există de 
pildă — un mare depozit de 
automobile importate unde sint 
aduse lunar 700—800 de mașini. 
Toate sint trimise la Salisbury. 
Pe căi similare, ocolite, ajunge 
și petrolul in Rhodesia, furnizat, 
in mare parte de societatea 
„Shell Middle East". Unul din 
principalii cumpărători este ra
finăria din Durban (R.S.A.) con
trolată tot de Shell. Aceasta vin
de produsele petroliere rafinate 
societății... Shell B. P. Marke
ting (South Africa)", „controla
tă" insă, pentru circumstanță, de 
directori sud-africani. Ei vind 
cumpărătorilor „individuali". în 
rindurile cărora se găsesc nume
roși „particulari" rhodesieni. 
Centrala din Londra a compa
niei „Shell" afirmă că „nu are 
nici o legătură cu perfectarea 
unor asemenea tranzacții". Ea 
nu neagă, insă că iși încasează 
partea de profituri care-i revin 
de pe urma lor.

„Operația torpilare" se desfă
șoară, după cum se vede, pe un 
front larg.

• STANE DOLANȚ, secretar 
Biraolni Executiv al Prezi- 

âtatai Uniunii Comuniștilor 
<in iugoslavia, a primit, ia 14 
■eierabrie. la Belgrad delega
ția Consiliului Național al 
I roate lui Unității Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia. condusă de Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.CJt. secretar al Consiliu- 
tai Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Primul satelit 
canadian

se

E. R.

Australia
în campania electorală
• ÎN AUSTRALIA a început 

campania electorală în vederea 
alegerilor parlamentare de la 2 

~ L .ir.i r.intul la
Sydney, liderul opoziției labu- 
riste, Gough Whitlam, a decla
rat că, in cazul unei victorii a 
partidului său, va proceda, in
tre altele, la recunoașterea R.P. 
Chineze și la transferarea am
basadei australiene de la Taipe 
— la Pekin. El a salutat „con- 

-x. • in prezent pen
tru instaurarea unor relații 
normale cu China, pentru solu
ționarea războiului din Viet
nam, pentru instituirea în zonă 
a unei ere a păcii și progresu
lui*.

lor

• KRISTER WICKMAN, mi
nistrul afacerilor externe al 
Suediei, care se află în vizită 
in India, a declarat. în cadrul 
unei conferințe de presă, că au 
fost create condițiile pentru 
convocarea conferinței general 
europene pentru securitate și 
cooperare. O astfel de confe
rință, a adăugat el, va servi 
cauzei destinderii internaționa
le și extinderii colaborării din
tre țările continentului euro
pean.

La 10 decembrie
— alegeri în Japonia

o REUNIT după dizolvarea 
de către împăratul Hirohito a 
Camerei Reprezentanților, gu
vernul japonez a hotărit ca a- 
legerile generale anticipate să 
aibă loc la data de 10 decem
brie a.c. Campania electorală 
urmează să înceapă oficial la 
20 noiembrie.

• LA EDIȚIA DE ANUL 
TRECUT a Festivalului filmu
lui de la Londra vor fi pre-

• „ANIK-1", primul satelit
canadian de telecomunicații, a 
fost orientat luni seara spre or
bita sa definitivă. Motorul sa
telitului a fost acționat, con
form programului, de la cen
trul „Telesat" din capitala ca
nadiană, manevra urmînd să ia 
sfîrșit miercuri sau joi. Atunci, 
„ANIK-1" se va deplasa cu o 
viteză egală celei de rotație a 
Pămîntului, ceea ce va face ca 
el să se mențină aparent, în- 
tr-un pur.ct fix, la 35 000 km. 
deasupra Ecuatorului, 
dotat cu 9 600 circuite 
ce și echipamentul 
transmiterii simultane, 
rect, a zece programe 
viziune în culori.

El este 
telefoni- 
necesare 

în di- 
de tele-

Agenția V.N.A. informează că, 
recent, Statele Unite au pro
pus R. D. Vietnam convoca
rea unei noi întîlniri confi
dențiale între reprezentanții 
celor două părți cu scopul de 
a se ajunge la soluționarea 
problemei semnării Acordului 
referitor la încetarea războiu
lui și reinstaurarea păcii în 
Vietnam. Cu dorința de a ma
nifesta din nou bunăvoință și 
seriozitatea atitudinii sale, 
R. D. Vietnam și-a dat acor
dul față de această propunere 
a părții americane — mențio
nează agenția vietnameză. La 
14 noiembrie, Le Duc Tho, 
consilier special la Conferința 
de la Paris, a plecat spre ca
pitala Franței, pentru a se a- 
lătura ministrului Xuan Thuy, 
conducătorul delegației R. D. 
Vietnam, în vederea desfășu
rării reuniunii cu reprezen
tanții părții americane.

In drum spre Paris, Le 
Duc Tho a sosit marți la 
Pekin. El a avut o întreve
dere cu Ciu En-lai. membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze.

Sesiunea Comisiei mixte
guvernamentale

româno-cehoslovace
La Praga au început, marți, 

lucrările celei de-a 6-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de colabora
re economică și tehnico-științifică.

Delegația română este condusă 
de tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
președintele părții române în Co
misia mixtă, iar delegația ceho
slovacă de Jan Gregor, vicepre
ședinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, președintele părții ceho
slovace în comisie.

In cadrul lucrărilor sesiunii, 
cele două părți ale comisiei ana
lizează activitatea de colaborare

și cooperare economică și tehni- 
co-științifică româno-cehoslovacă, 
desfășurată în perioada ce a tre
cut de la sesiunea precedentă și 
iau în dezbatere măsurile necesa
re pentru lărgirea și adîncirea a- 
cestei activități.

• ÎN CAPITALA UNGARA 
au început lucrările Congresului 
Institutului Dunărean European, 
la care participă reprezentanți a 
400 de firme și întreprinderi de 
comerț din 19 țări, printre care 
și o delegație de specialiști în 
probleme de comerț exterior 
din România.

actual. Incepînd dc marți, tra
ficul feroviar, serviciile poștale 
și alte sectoare ale deservirii 
publice și-au încetat activita
tea ; de asemenea, a fost ini-" 
țiată o grevă pe termen neli
mitat a lucrătorilor de la eclu
zele de pe Meuse, fapt care a 
avut drept consecință paraliza
rea mai multor sute de nave a- 
flate între cele 20 de ecluze ale 
acestui curs de apă și stagna
rea întregului trafic fluvial în
tre Franța și Țările de Jos. In 
ultimele zile au recurs la gre
vă și funcționarii publici, cor
pul didactic din învățămîntul 
tehnic. Pentru miercuri sînt 
chemați să înceteze lucrul sala- 
riații Asistenței publice și per
sonalul sanitar din spitale. 
Probabil că în zilele următoare 
această listă se va lărgi, deoa
rece mase largi de muncitori 
sint afectate de refuzul de ma
jorare a salariilor. Luna noiem
brie pare, de altfel, că repre
zintă un punct culminant în 
lanțul conflictelor de muncă, 
totul desfășurindu-se pe funda
lul incertitudinilor de ordin e- 
conomic resimțite de largi sec
toare ale opiniei publice. De- 
clanșînd aceste greve succesive, 
„articulate", oamenii muncii cer 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai, rezolvarea u- 
nor probleme specifice tinerilor 
muncitori, îndeosebi în ce pri
vește pregătirea lor profesiona
lă. mărirea salariilor și a pen
siilor, asigurarea de locuri de 
muncă (în ceea ce privește fo
losirea miinii de lucru, sînt în
registrați oficial peste 500 000

de șomeri, printre care foarte 
mulți tineri).

Lanțul de greve ce au luat o 
amploare deosebită în această 
lună, vădește intenția de a 
scoate în evidență, în mod per
severent, acumularea nemulțu
mirilor, de a demonstra că ne
mulțumirile există nu numai în 
unele compartimente sociale 
restrînse, ci dăinuie ca o stare 
de spirit generală. In acest con
text trebuie arătat că conflic
tele sociale din ultimii ani au 
cunoscut o considerabilă „în- 
fierbîntare", numărul grevelor 
— în ansamblul economiei fran
ceze in 1971 ■— fiind de 4 350 
față de aproape 3 000 din anul 
precedent. Majoritatea acestor 
acțiuni se desfășoară sub con
ducerea comună a principalelor 
centrale sindicale franceze — 
Confederația generală a Muncii 
(C.G.T.) și Confederația Fran
ceză Democratică a Muncitori
lor (C.F.D.T.) 
fiind unul 
dului ce a survenit în luna sep
tembrie a 
cele două , ___ ,
în urma căruia a fost elabora
tă o platformă comună cu pri
vire la extinderea acțiunilor re
vendicative. Intr-un comunicat 
comun al celor două centrale 
sindicale se arată hotărîrea dc 
„a continua ofensiva sub toate 
formele pentru a impune o re
glementare pozitivă a revendi
cărilor generale, comune clasei 
muncitoare in ansamblul său".

— acest fapt 
din rezultatele acor-

anului trecut între 
formațiuni sindicale,

RODICA ȚEPEȘ

ton pentru exercitarea de pre
siuni în „conflictul celor 200 
de mile", ministrul peruan sub
linia că „apărarea resurselor 
naturale ale țării este piatra 
de temelie pe care se edifică 
economia națională". Rămîne să 
adăugăm că aceste luări ferme 
de poziție au fost exprimate la 
numai cîteva ore după încheie
rea unei vaste acțiuni pe plan 
național, „Săptămîna de acțiu
ne pentru respingerea agresiu
nii împotriva țării și a suvera
nității sale cu privire la limita 
de 200 de mile marine a apelor 
teritoriale". în cadrul acestei 
vaste acțiuni, inițiată de orga
nizațiile de tineret din Peru, 
muncitori, țărani, cadre didac
tice și alte pături ale populației 
au participat la puternice ma
nifestații cerînd S.U.A. să res
pecte măsurile adoptate de gu
vernele latino-americane în ve
derea apărării resurselor pisci
cole.

In același flux de informație, 
telexurile ne-au adus tot ieri, 
alte informații ale agențiilor de 
presă care ilustrează aceeași 
preocupare a popoarelor sud-a- 
mericane pentru apărarea 
gățiilor naționale. 
FRANCE PRESSE, 
astfel, din Quito 
țile maritime de 
Ecuador au reținut 
vase de pescuit nord-ame- 
ricane surprinse fără permis în 
interiorul celor 200 de mile nia-

bo-
Agenția 

transmitea, 
că autorită- 

coastă din 
patru

rine pe care această țară l-a fi
xat ca limită apelor sale teri
toriale. O telegramă de presă, 
parvenită din Caracas relevă că 
în curînd va fi prezentat parla
mentului un proiect de lege 
care va lărgi prerogativele con
trolului exercitat de Corporația 
venezueleană de petrol asupra 
activității de forare și exploa
tare a societăților petroliere 
străine și va asigura controlul 
exclusiv al statului venezuelean 
asupra pieții interne de deriva
te petroliere.

Semnificația majoră a tuturor 
acestor fapte și luări de poziție 
semnalate în cursul a numai 24 
de ore la sud de Rio Grande 
constă în aceea că ele se înse
rează într-un proces amplu, cu 
profunde repercusiuni. Este vor
ba de procesul apărării și recu
perării bogățiilor naționale, ca 
o parte esențială, inseparabilă a 
afirmării ferme a independen
ței și suveranității naționale. 
Măsurile întreprinse de o serie 
de guverne latino-americane pe 
linia apărării și recuperării bo
gățiilor naționale se constituie, 
fără îndoială, ca o etapă impor
tantă în cadrul procesului de 
desprindere de sub dominația 
monopolurilor străine, de pro
movare a intereselor naționale 
vitale, de exercitare a dreptu
lui suveran al popoarelor con
tinentului latino-american de 
a fi stăpîne ale propriilor lor 
destine. EM RUCAR

Congresul Sindicatelor
din R. P. Polonă

Cuvîntarea
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la Congresul Sin
dicatelor din R. P. Polonă, Ed
ward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., după ce a a- 
mintit că programul adoptat la 
cel de-al șaselea congres al 
P.M.U.P. schițează linia politicii 
social-economice corespunzător 
necesităților sociale și cerințelor 
etapei actuale de construire a so
cialismului, a relevat că, în ul
timii doi ani, au fost obținute 
rezultate pozitive.

Vorbitorul a arătat că trebuie 
folosite în mod rațional toate re
zervele și posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea țării. Nu ne 
putem declara satisfăcuți cu suc
cesele înregistrate în nici un do
meniu, a declarat E. Gierek, nici 
în tehnică, nici în activitatea de 
stat și .socială. Iată pentru ce in
sistăm asupra perfecționării ac
tivității partidului nostru, statu
lui nostru, sindicatelor, tuturor 
organizațiilor sociale.

„Partidul este conducătorul și 
garanția procesului construcției

lui E. Gierek
socialismului. Fără rolul condu
cător al partidului în societatea 
socialistă s-ar fi produs dezinte
grarea, iar succesele ar fi fost 
reduse la zero. Nu ne precupe
țim eforturile pentru ca P.M.U.P. 
să-și îndeplinească tot mai bina 
misiunea sa plină de responsabi
litate de conducător al poporu-* * 
Iui“, a subliniat vorbitorul.

O PARALEL CU DEZBATE
RILE deschise luni în Came • 
ra Comunelor pe marginea 
„Cărții verzi" a guvernului de 
la Londra asupra viitorului Ir
landei de Nord, partidul unio
nist din această provincie —• 
grupare politică de guvernă- 
mint pînă la dizolvarea Stor- 
montului nord-irlandez — a dat 
publicității o declarație. Docu
mentul formulează cererea or
ganizării unor alegeri generale 
în provincie, pentru a permite 
locuitorilor Ulsterului să-și ex
prime 
mente 
agenția

„adevăratele lor senti- 
și opțiuni" — relatează 
France Presse.

Numeroase victime si daune
provocate de furtuni 

in diverse state ale Europei
• O puternică furtună a cu

prins, luni, aproape întregul te
ritoriu al Republicii Democrate 
Germane, provocînd moartea a 
18 persoane și rănirea altor 
140, informează agenția A.D.N. 
In mai multe regiuni ale țării, 
au fost întrerupte parțial cir
culația trenurilor și aprovizio
narea eu energie electrică, 
transportul cărbunelui spre 
consumatori.

• Agenția P.A.P. informează 
că, la 13 noiembrie, un uragan 
deosebit de puternic s-a abătut 
asupra regiunilor sud-vestice 
ale Poloniei. Viteza vîntului a 
atins pînă la 25—30 metri pe 
secundă. în numeroase locali
tăți, . vîntul a smuls acoperișu
rile de pe case, iar în aprovi
zionarea cu energie electrică 
s-au produs perturbări.

• Furtuna care s-a abătut, 
cu începere de duminică seara, 
asupra nordului și vestului Eu
ropei a provocat pagube consi
derabile și a făcut numeroase 
victime omenești, țara cel mai 
intens afectată fiind Republica 
Federală a Germaniei, unde,
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potrivit ultimului bilanț, s-au 
înregistrat 29 morți și peste 50 
de răniți.

In R. F. a Germaniei, princi. 
palele regiuni care au avut de 
suferit sînt Saxonia inferioară 
și Renania-Westfalia, unde 
vîntul a atins viteze de 200 ki
lometri pe oră.

• în Olanda, uraganul a pro
vocat moartea a 7 persoane si 
rănirea unui mare număr de 
cetățeni. Traficul maritim în 
portul Rotterdam a fost serios 
perturbat, ca urmare a eșuării 
mai multor nave ancorate in 
rada portului.

• Importante daune materiale 
sînt semnalate și în Anglia, 
unde furtuna a provocat inun
dații și a dus la suspendarea 
traficului rutier în aproape în
treaga parte sudică a țării.

• In Franța, vîntul a cărui 
viteză a atins pe alocuri — mai 
ales în Bretania, Normandia și 
în regiunea pariziană — viteza 
de peste 120 kilometri pe orâ, 
a provocat moartea mai multor 
persoane.
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