
Proletari din toate țările, uniți-vă I
Pagina a 2-a

• Noi și organizația 
noastră

• Accente

• Ora de audiență 
a „Scînteii tinere
tului'

• însemnări

Pagina a 3-a

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVIII, SERIA II, Nr. 7310 4 PAGINI —30 BANI I VINERI 17 NOIEMBRIE 1972

• Actualitatea pen
tru tineret

• Sport

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Ezekias Papaioannu

RĂSPUNDERI 
MARI.
PE MĂSURA 
ÎNCREDERII 
ACORDATE

Procesul instructiv-educativ din universitate 
concentrează, asemenea unui focar, relațiile 
sociale, interiorizindu-le în mod specific. De 
pe pozițiile acestui dialog activ universitate- 
societate, pregătirea de specialitate nu poate 
fi concepută fără ca mintea și sensibilitatea 
tinărului să nu se hrănească permanent din 
tezaurul gîndirii materialist-dialectice. Și este 
firesc să fie așa, intr-un cadru în care uni
versitatea își inscrie multiplele sale preocu
pări în cîmpul larg al activității pe care o des
fășoară întreaga noastră societate, studentul 
găsindu-se mereu în centrul evenimentelor so- 
cial-politice, în raport de care descifrează în
țelesul statutului profesiei pentru care se pregă
tește.

Este clar, prin urmare, ce rol dețin științele 
sociale în procesul de formare a viitorilor spe
cialiști. Eforturile se cer deci concentrate nu 
atit pentru a-i lămuri pe studenți de ce tre
buie să învețe fllosofie sau economie politică, 
cit pentru a-i determina efectiv să se pregă
tească cu sîrguință la aceste discipline. Toto
dată, sînt necesare eforturi pentru _ perfecțio
narea predării științelor sociale în învățămîn- 
tul superior. lri această privință contribuția 
tinerilor poate fi deosebit de prețioasă. „Să nu 
desconsiderăm părerea reprezentanților studen- 
țimii — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la 'consfătuirea cu cadrele 
didactice care predau științele sociale în învă
țămîntul superior. întotdeauna, chiar in con
dițiile luptei noastre ilegale, tinerii au avut 
păreri bune. Și acum au păreri foarte bune. 
Consultați-vă cu ei cu spirit de răspundere și 
veți găsi cele mai bune căi pentru desfășura
rea activității și în domeniul predării științe
lor sociale".

Din îndemnul adresat de secretarul general 
al partidului studenții au înțeles că lor, în pri
mul rînd, la revin răspunderi mari. Studenții, 
reprezentanții asociațiilor pot asigura premisele 
unei colaborări reale prin dovedirea unui inte
res sporit față de însușirea științelor sociale. 
Măsurile preconizate de consiliile asociațiilor 
studențești începînd chiar din ziua în care a 
fost publicată în presă cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vizează îndeosebi o pre
zență bună la cursuri, participare activă la se- 
minarii, la consultații, la cercuri de speciali
tate, precum și crearea unui climat care să 
contribuie la așezarea științelor sociale pe a- 
celași plan de importanță cu disciplinele de 
specialitate. Numai de pe asemenea poziții — 
sînt de părere reprezentanții asociațiilor — 
cuvîntul studențimii se va impune, va avea o 
mai mare greutate.

Răspunderi' deosebite revin reprezentanților 
asociațiilor studențești în forurile universi
tare. Lor li se cere să fie nu numai „purtători 
de cuvînt" ai studenților, să se facă ecoul 
punctului lor de vedere, ci să. devină realmen
te coparticipanți la bunul mers al predării știin
țelor sociale. Desigur, în fiecare institut, în fie
care facultate, reprezentanții asociațiilor in se
nate și consilii profesorale trebuie să-și con
sulte colegii, să se străduiască să le cunoască 
temeinic opiniile, să le poată evalua cu spirit 
critic și în mod realist. Ceea ce nu înseamnă 
că rolul lor se redilce la a fi simpli „purtători 
de cuvînt". Ei, sînt datori să-și asume responsa
bilități concrete, să fie ei înșiși exemple de con-

(Continuare în pag. a ll-a)

„Broderie metalică" pe Olt

TINERII UZINEI 

DE UTILAJ CHIMIC 
Șl FORJĂ DIN 

RM. VÎLCEA AFIRMĂ 

CU MÎNDRIE:

SÎNIEM 
ÎN IULIE 
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La Rimr-icu VRcea și-a îr.ce-

ve industriale prevăzute să se 
construiască în actualul cinci
nal. Este vorba de Uzina de 
utilaj chimic si forjă care în 
viitorii ani va ocupa un loc 
de frunte între producătoarele 
de utilaj chimie din țară.

Luni, 6 noiembrie, puțin îna
inte de ora 7 dimineața tinerii 
de la secția prelucrări mecanice 
și-au dezvelit strungurile aco
perite cu grijă, tot de ei. pentru 
a nu le pătrunde praful — In

IUSTIN MORARU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
joi, 16 noiembrie, cu tovarășul 
Ezekias Papaioannu, secretar 
general al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, sef de secție la 
C.C. ăl P.C.R.

Tovarășul Ezekias Papaioannu 
a transmis, din partea C.C. al 
Partidului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru, un salut 
călduros Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, șl a expri
mat profunde mulțumiri pentru 
sprijinul acordat activității și 
luptei desfășurate de A.K.E.L. 
în apărarea drepturilor națio
nale ale poporului cipriot.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru sa
lutul și sentimentele exprimate 
de oaspete la adresa Partidului 
Comunist Român și a transmis, 
la rîndul său, Comitetului Cen
tral al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru, 
din partea C.C. al P.C.R. și a 
sa personal, un salut frățesc și 
călduroase urări de succes în 
activitatea A.K.E.L., în realiza
rea programului său de acțiu
ne. a luptei pe care o poartă în 
sprijinul intereselor fundamen
tale ale poporului cipriot.'

In cursul întrevederii, s-a 
procedat la o informare reci
procă în legătură cu activitatea 
și preocupările actuale ale Par
tidului Comunist Român și Par- 
tidului Progresist al Oamenilor 
Mu-. ii ci.-. Cioru. subliniindu- 
s“ cu .satisfacție bunele relații 
și colaborarea strînsă dintre 
cele două partide, bazate pe sti
ma și respect reciproc, egalitate 
în drepturi, solidaritate inter
nationalists. A fost reafirmată 
hotărîrea comună de a extinde 
și dezvolta colaborarea în toate 
domeniile de activitate dintre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Progresist al Oameni

lor Muncii din Cipru, în 
interesul întăririi prieteniei 
dintre cele două țări și popoare, 
al cauzei colaborării și unității 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Apreciindu-se evoluția poziti
vă a raporturilor interstatale 
dintre România și Cipru, s-a 
exprimat, deopotrivă, dorința 
celor două partide de a acționa, 
în continuare, pentru promova
rea și diversificarea pe mai de
parte a colaborării româno-ci- 
priote pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, în 
folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Reprezentanții celor două 
partide au reafirmat atașamen
tul lor față de dreptul impres
criptibil al fiecărui popor de 
a-și hotărî nestînjenit destinele, 
fără ingerințe din exterior. în 
acest cadru, s-a subliniat drep
tul poporului cipriot de a deci
de singur calea dezvoltării vii
toare, conform dorinței și aspi
rațiilor proprii, pe baza asigu
rării independenței și suverani
tății Ciprului, în interesul în
tregului popor cipriot.

Intîlnirea dintre secretarii ge
nerali ai celor două partide a 
prilejuit, totodată, un schimb

de păreri asupra unor probleme 
actuale ale vieții internaționale. 
S-a apreciat pozitiv faptul că în 
curînd vor- începe lucrările pre
gătitoare ale .conferinței euro
pene pentru securitate și s-a 
evidențiat rolul pe care tre
buie să-l joace conferința în 
așezarea pel baze noi a relații
lor dintre statele europene, 
care să excludă folosirea for
ței sau amenințarea cu for
ța, să deschidă calea colabo
rării nestingherite între na
țiuni, în spiritul respectului in
dependenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Cele două 
părți s-au pronunțat pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți, și 
colaborării rodnice între toate 
statele.

P.C.R. și A.K.E.L. au reafir
mat hotărîrea de a intensifica 
eforturile pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, 
contribuind astfel la triumful 
luptei împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, a cauzei libertății, 
democrației,^progresului social și 
păcii în lume.

întîlnjrea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie to
vărășească și de înțelegere re
ciprocă.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe ziaristul egiptean 

Ibrahim Nawar
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
la 16 noiembrie, pe Ibrahim 
Nawar, redactor-șef al ziarului 
„Al-Gomhouriya“, din Republi
ca Arabă Egipt.

La primire ‘au fost de față to-

varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Mitea, consilier al 
președintefui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului egiptean.

Foto: PAVEL TANJALA

Un imperativ al cercetării și proiectării

Economia de materiale
Reducerea normelor de consum a metalului consti

tuie o preocupare centrală a industriei moderne. Daca 
intr-o primă etapă se putea accepta ideea executării 
unui produs indiferent de cantitatea de materie primă 
folosită, door pentru a-i asigura funcționalitatea, in 
prezent reducerea dimensională este unul dintre fac
torii care fac competitiv produsul respectiv. Astfel se 
și explică preocupările sectoarelor de concepție de pre

tutindeni, de a elabora produse noi ce presupun, prin
tre altele, ți consumuri reduse de metal.

Pentru industria noastră, așa cum au subliniat și do
cumentele Conferinței Naționale a partidului, această 
problemă are, in etapa actuală, o importanță deose
bită. lată de ce am propus, ca subiect al discuției 
noastre, problema reducerii consumului de metal unor 
conducători de colective de cercetare și proiectare.

Ce întreprindeți pentru reducerea consumului 
de metal ? răspund astâzi:

Dr. ing. DANTE COSMA
director adjunct științific 

al Institutului 
de Cercetări Metalurgice

Br.ing.FLORINTÂNĂSESCU
directorul Institutului 

de Cercetări și Proiectări 
pentru Industria Electrotehnică

Ing. MARCEL GAVRILESCU
director tehnic 

al Institutului de Proiectări 
pentru Construcția de Mașini

Citiți în pag. a lll-a opiniile celor trei interlocutori

Pentru înfăptuirea 

acestui obiectiv,

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DIN JUDEȚ
9 1

VA FI REGÎNDIT POTRIVIT
NEVOILOR DE PERSPECTIVĂ
Pentru învățămînt, anul pe 

care îl parcurgem se remarcă 
prin consolidarea unor lu
cruri începute mai de mult, 
verificate de practică ca fiind 
viabile. Asta ne dă răgazul să 
gindim asupra experienței a- 
dunate, asupra a ceea ce avem 
de făcut în perspectivă pentru 
a lega mai strîns școala de 
viață, pentru a o face mai pre
zentă în contextul mersului 
nostru general înainte. Din a- 
cest punct de vedere și ținînd 
seama de specificul județului 
nostru, de evoluția sa econo
mică și socială în următorii ani 
avem de rezolvat două mari 
probleme :

1) Extinderea invățămintuiui 
profesional și de specialitate ; 
2) finalitatea învătămintului de 
cultură generală.

în legătură cu prima proble
mă. situația concretă din județ 
impune ca un obiectiv imperios 
necesar, extinderea pe mai de
parte a rețelei școlare, mărirea 
pBmului de școlarizare la a- 
ceastă formă de învățămînt 
Orientarea absolvenților școlii 
generale de 8 ani — seria 
1971—1972 este concludentă în 
acest sens : din cei 11634 ab
solvenți, 1773 au fost cuprinși 
in licee de cultură generală, 
935 in licee de specialitate, 
3 583 de școli profesionale, 
2 214 la ucenicie și 3129 (din
tre care 2 443 fete) au rămas

pentru clasa IX-a a școlii de 
10 ani. Putem afirma că situa
ția cuprinderii tinerilor în școli 
profesionale și licee de specia
litate este superioară anilor 
precedenți ; totuși, este nesatis
făcătoare față de cerințele for
ței de muncă, față de nevoia 
integrării profesionale a absol
venților școlii generale. Deși ir» 
județul nostru procentul de cu
prindere a elevilor în liceele

de cultură generală se află sub 
media pe țară, calea principală 
de creștere a ponderii elevilor 
cuprinși în . învățămîntul liceal 
de specialitate este dezvoltarea

Prof. MARIA VICOL, 
inspector general al Inspec

toratului școlar județean
Bacău

(Continuare în pag. a IlI-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CE SE INTIMPLA
PE PLANETA VASILAȚI ?

Studenții din anul V al Facultății de horticultura a Universității 
din Craiova în practică la I.A.S. Ișdlnița, județul Dolj

Pare incredibil și totuși lucru
rile așa se prezintă. Le-am aflat 
și m-a cuprins revolta la gîndul 
că cei ce ar trebui să curme 
răul din rădăcini se m 
doar cu indiferența și 
deja ! — al unei formi 
auzite: „noi acționăm în lumi
na legii". Parcurg însemnările 
din bloc-notes: discuții cu auto
ritățile comunei, cu unii dintre 
cei care — la vîrstă fragedă — 
15—20 sau cel mult 30 de ani 
— și-au arborat blazonul de al
coolici și cuțitari și încă mai am

mese

îndoială asupra locului unde 
i-am întîlnit. Dar Vasilații ss află 
la numai 37 de kilometri de 
București. Succint, lucrurile se 
prezintă astfel: anul acesta, 56 
de internări în spitale 
scandalurilor, cîteca 
spargeri, un incendiu 
21 de urmăriți pentru 
rea vecinilor, a celor ce au cu
tezat să le dea chiar ți un sfat 
spre corectare: cîteca descinderi 
la școală urmate de focuri aprin
se ji întreținute cu perdele, 
draperii, cataloage, bănci și co-

șuri de hirtie; geamuri de tren 
pietre; recepționarea 

săteni, din ce în ce 
a anunțului Jxindâ 
ca vizita; pregătește

din cauza 
zeci de 
provocat, 

amenința-

țintite cu 
de către 
mai des, 
vipera te 
bani"; cai furați din grajduri
le cooperativelor agricole, o im
presionant de mare colecție de cu
țite confiscate de la flăcăii satu
lui în serile c uprogram la cămi
nul cultural. Și, aproape fără ex
cepție. în procesele verbale de 
anchetă ale miliției se află scrise 
și cuvintele: „făptașul se afla 
sub influența alcoolului".

— Chiar așa ?
— Nici o exagerare, ne încre

dințează subofițerul Nica, de mai 
mulți ani comandantul postului 
de miliție al comunei. Pentru e- 
dificare iată cîteca cazuri.

„Cu o seară înainte (dumi
nică 12 noiembrie a.c.) mașina 
salvării a transportat la Spitalul 
de urgență patru trupuri în a-

GH. FECIORU

(Continuare în peg. a ll-a)

SENTIMENTUL
DATORIEI

La cei 19 ani ai ei, Elena 
Stoleru. muncitoare la Fa
brica de confecții Bacău, a 
fost primită în U.T.C. Eve
nimentul a venit firesc, ca o 
creștere, ca un semn al ma
turității.

„Am intrat in fabrică a- 
cum doi' ani — mărturisește 
ea. Terminasem școala ge
nerală, nu reușisem la liceu, 
iar la școala profesională de 
confecții am dat examen mai 
mult de ochii părinților. Anul 
următor am repetat încerca
rea la liceu, și. nereușind, am 
venit aici, în fabrică,’ spre a 
mă califica la locul de mun
că... Astăzi, cu toată sinceri
tatea o spun, nu îmi pare 
rău că n-am reușit atunci 
la liceu. De făcut tot îl voi 
face, sînt hotărîtă, dar între 
timp mi-am făcut rost, mi-am 
găsit un loc al meu în socie
tate...".

Elena Stoleru nu s-a hotâ-

mereu invitată și la adună
rile U.T.C. Eram însă singu
ra neutecistă. Eram prietene, 
ne distram, discutam, eram

împreună și totuși ele, tova
rășele mele, erau cumva alt
fel decît mine... Mi-am dat 
seama că uteciștii. au mai 
multe îndatoriri si de aceea 
înțeleg mai bine ceea ce tre
buie să înțeleagă... De aceea 
am cerut să fiu primită în 
U.T.C...
. — Ce moment al adunării 
in care ai fost primită, ți-a 
rămas mai bine întipărit în 
memorie? — am între
bat-o.

— Nu un moment propriu- 
zis — întreaga desfășurare a 
adunării constituie ’ pentru 
mine un eveniment — ci un 
sentiment pe care l-am păs
trat ! sentimentul înțelege
rii. Am primit o sarcină con
cretă — aceea de a-mi ajuta 
colegele mai noi pentru în
sușirea meseriei. Modul în 
care secretarul organizației, 
Emil Chelaru. mi-a trasat 
această sarcină m-a impre
sionat i „Să ajuți cu plăcere, 
cu pasiune, și nu numai din 
datorie" — spunea. Am înțe
les că a fi tînăr comunist 
înseamnă. în primul rînd, 
pasiune...

MARIAN GRIGORE

Un tînăr a devenit utecist

rît brusc să ceară primirea 
în organizație. Nici tovară
șele sale de muncă nu au 
votat-o decit în urma unei 
îndelungate și stăruitoare 
apropieri.

..Mergeam adesea la acțiu
nile organizației — continuă 
Elena Stoleru — chiar pe cînd 
nu eram utecistă. Eram în 
echipa de dansuri, discutam 
împreună problemele noas
tre, împreună analizam acti
vitatea noastră în producție. 
De vreun an de zile am fost
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ȘTAFETA SE AFLA
ÎNCREDERE

Am în față, într-o elegantă 
copertă, o broșură : „I.P.A. de-
la A la Z..." Constituie ghidul' 
pe care, pentru început, organi
zația U.T.C. de aici mi l-a pus- 
la indemînă. așa cum îl pune.: 
de fiecare dată. în miinile ti
nerilor ingineri repartizați să-și 
facă stagiul la Institutul de cer
cetări și proiectări automatizări 
Si proiectări uzine și instalații 
pentru industria electrotehnică 
— nume lung Si complicat, dar 
pe care limbajul inițialelor îl 
prescurtează aproape 
„I.P.A.".

— Ghidul acesta a 
poate de bine venit, ca să nu 
mai vorbesc de primlirea care 
ni s-a făcut — mărtuuisește Mi
hail Vasilian unul dintre noii 
absolvenți — mai ales datorită 
faptului că activitatea institutu
lui este destul de divmrsă. în 
ciuda profilului unitar. ,Am avut 
ocazia să ne orientăm' din pri
mele zile în institut. «să luăm 
cunoștință de profilul laboratoa
relor și al atelierelor cile pro
iectare, astfel incit să '■ putem 
opta Si asupra problemelor că
rora doream să ne dedică m în 
institut. A fost. aici, o adevă
rată „a doua repartizare*', in 
așa fel ca fiecare să-și peștă 
continua preocupările de speaja- 
litate pe care le avea încă c\in 
facultate".

„Deja ne puneam problemă 
specificului locului de muncă — 
completează Dumitru Ionescu. 
alt coleg de promoție — așa că 
neliniștile de nou venit și-au gă
sit rezolvarea mai curînd și mai 
simplu decît credeam... Se spu
ne că integrarea profesională se 
face greu, dar noi am reușit 
aici ca după trei săptămîni să 
facem deja parte integrantă din 
colectivele de lucru și să avem 
sarcini concrete. E o urmare fi
rească a ajutorului 
discret, al colegilor, 
pentru noi, pentru 
rea noastră, a c_._ 
faptul câ am fost primiți de la 
inceput in calitate de colegi, cu 
drepturi depline...".

tntr-ădevăr. vorbind 
rii, interesîndu-ne de 
țile organizației. am 
dincolo de fapte, spiritul acestor 
locuri, al acestui colectiv : soli
daritatea și camaraderia, suflul 
tineresc al tuturor acțiunilor ce 
se întreprind în organizația 
U.T.C. a institutului, organiza
ție care anul acesta sărbăto
rește 10 ani de existentă.

„Am predat ștafeta_ in miini 
bune — spunea 
tolescu. șef de 
Institut în 1963. 
acum diferă 
care eram. Nu 
terii de muncă, 
nu ne putem

afectuos :

fost cit se

„nevăzut", 
în plus, 
încrede- 

contat mult și

cu tine- 
activîtă- 
desorins.

ing. Dan Apos- 
atelier. venit la
Cei care sosesc 
oarecum de cei 
în privința nu
de asta nici noi 

.._ _  ,_____ plînge. dar sînt
parcă mai veseli, mai liberi în 
gindire și in acțiune, mai supli 
și mai variați în initiative. îi 
interesează totul, vor să știe to
tul... Există la noi două gazete 
ale tineretului : „11—23“ —
nume ciudat pentru un neinițiat, 
dar sugerind imediat localnicu
lui numerotația atelierelor de 
proiectare — și „Semnal" — ga
zeta celor de la 
Mărturisesc că nu trec 
dată pe lîngă ele fără să mă 
opresc. Sînt mereu la zi cu tot 
ce se intîmplă in institut, au o 
mare varietate tematică și au, 
în plus, incisivitatea relatării

..cercetare", 
nicio-

faptului imediat, la obiect. Mer
geau prost telefoanele ? Se în
registrau întîrzieri ? Erau u- 
nele formalități inutile pe la 
personal ? Imediat interveneau 
gazetele uteciștilor... Par lu
cruri mărunte, dar ce economie 
de timp cîștigăm astfel pentru 
producție !...“.

Inginerul Mihai Savilo, secre
tarul actualului comitet U.T.C. 
din institut, un tînăr cu nici trei 
ani vechime, dar îndeplinește 
deja funcția de șef al unui co
lectiv de specialiști. îmi vorbea

Ploiești, relațiile de colabo
rare cu Școala nr. 24, asigurînd 
practica elevilor de la clasa spe
cială de matematică și accesul 
lor la calculatoare, sub condu
cerea a cinci uteciști din insti
tut. Ca și alte acțiuni de aceeași 
anvergură, toate legate de preo
cuparea constantă pentru for
marea tinerelor cadre, pentru 
dezvoltarea lor profesională pe 
cit mai multe planuri.

„Sînt aici din anul 1965 —
spune ing. Dan Dobrescu. fost 
secretar al organizației U.T.C.

NOI Șl ORGANIZAȚIA NOASTRĂ
despre inițiativele organizației, 
despre tradițiile ei... Numai a- 
nul acesta organizația U.T.C. a 
inițiat o serie bogată de ac
țiuni cu caracter profesional, 
de o eficientă deosebită : 
cursul de reciclare, de care se 
ocupă în mod direct 
zatia. a cuprins teme privind 
metodica proiectării, normele 
de proiectare. estetică indus
trială. expuneri urmate de vi
zite pe teren pentru a urmări 
modul de comportare al insta
lațiilor de automatizare: cursuri 
de limbi străine cu specific teh
nic ; concursul „Cine știe, cîști- 
gă ‘ cu tema „Realizări și pers
pective în industria electronică 
și electrotehnică", la care au 
concurat două echipe de la 
I.P.A. și de Ia „Electrouzin"-

organi-

și actualmente locțiitor al secre
tarului organizației de partid 
din institut. Practic, am crescut 
o dată cu acest institut... Gîn- 
dind retrospectiv, îmi dau sea
ma că cei care am venit atunci 
In institut formam o echipă în 
sensul cel mai bun al cuvintu- 
lui. Actuala conducere adminis
trativă și politică a institutului 
nu s-a născut peste noapte, ci a 
crescut în această 
țualul secretar de partid. Tra
ian Sachelarie. ca și președin
tele de sindicat. Mihai Antones
cu. spre exemplu, au fost mai 
înainte secretari ai organizației 
U.T.C. Asta nu este deloc o în- 
tîmplare... Exemple de acest 
gen putem da mult mai multe. 
Important rămine faptul că s-a 
păstrat acest spirit de echipă.

deși azi problemele 
mult mai complexe.

— Institutul nostru 
rămas tînăr. tocmai 
noi ne-am simțit
— sublinia ing. Traian Sache- 
larie. secretarul organizației de 
partid. Caracterizați de setea de 
noutate, tinerii au imprimat si 
rezultatelor muncii lor ampren
ta noului. Intr-un institut ca al 
nostru, legat de ultimele reali
zări tehnologice și științifice, a- 
cest lucru este deosebit de im
portant...

Opinia aceasta am găsit-o în
tărită semnificativ de rezulta
tele obținute de colectivul de 
aici, printre altele cele de la ul
tima ediție a Tîrgului interna
țional București, unde, printre 
exponate, multe purtau semnă
tura unor tineri uteciști ca Bu
toi Dragoș. Cornel Nicolicescu. 
Mihai Savilo. Nicolae Marines
cu, Stefan Frfistfik, Dan Code- 
liu, Vladimir Weintraub și alții, 
ale căror rezultate vor fi. de 
acum, cunoscute și peste hotare. 
A fost și acest merit al acestui 
tînăr colectiv, un mod 
cinsti cea de a zecea

echipă. Ac-

LUCRARE
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D. MATALA

de inovații, n-are 
astimpăr, nici cu 

cu mintea. Despre 
să scrieți. Iar dacă 
stați de vorbă cu

tineri. Pe cel mal mulțl 
ei am reușit să mi-i a- 
fără prea mare greuta- 
cîțiva, nu reușeam deloc 
Înțeleg. Foarte buni pro-

de <■ 
ci

Inciden
ts înche- 
indoială. 
l-am au-

să 
pe
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Omul 
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fa
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gindir. 
am ascul-

O strîngere de mină care marchează un eveniment al vîrstei 
tinere : elevul Anca Tiberiu, de la Liceul „C. A. Rosetti", pri

mește carnetul de utecist

indiferent...

ACCENTE

a fost și a 
pentru că 

mereu tineri

de a 
aniver

sare a existenței sale. Tinerii, 
utecistii. pot raporta cu mîn- 
drie ca și generațiile de specia
liști care, la vremea respectivă 
le urau un cald „bun venit" : 
ne-am respectat și ne vom res
pecta și în viitor condiția de in
telectuali comuniști.

MARIAN GRIGORE

RĂSPUNDERI MARI
(Urmare din pag. I)

știinctozitate și sîrguință in pregătirea la știin
țele sociale. Pentru că uneori se petrece un fapt 
nefiresc : reprezentanții asociațiilor exoun 
punctul de .vedere al studenților, dar cînd pre
zența la «cursuri și seminarii este slabă, nu ma
nifestă spirit critic, miișamalizează faptul câ nu 
se pun absențe, găsesc fel de tel de justificări 
colegilor care nu se pregătesc la științele so
ciale.

In ceea ce privește consultarea studenților, 
considerăm că ar fi util chiar să reanalizeze 
unele din propunerile făcute cu prilejul coloc
viilor naționale studențești. Este cunosrut faptul 
că în ultimii doi ani, ca urmare a preocupărilor 
partidului qenhru îmbunătățirea generală a ac
tivității în învățămînt, or «■darea științele- so
ciale a înregistrat însemnate progrese. M .'•» 
din realizările bune In acest domeniu poartă 
pecetea opiniilor exprimate de studenți în ca
drul dezbaterilor mai sus amintite Este nota
bil îndeosebi faptul că atf in colegiul Minis‘e- 
rului Educației și lnvățămîntului cit și I- se
nate sau consilii profesorale, reprezentanții a- 
sociațiilor studențești au militat eu consec
vență pentru a se asigura o proporționa’;’=te 
optimă în procesul de pregătire a stude-tuîul 
ca viitor specialist și ca viitor intelectual. 
Propunerile exprimate au vizat îndeosebi in
troducerea în multe facultăți a unor cursuri 
de istorie a filosofiei, de logică, de sociologie 
industrială, de psihologie so'ială. de ergono- 

ales 
d's- 
du-

mie, de legislație economică, dar mat 
realizarea unei continuități în predarea 
ciplinelor filosofice și umaniste pe toată 
rata studiilor universitare

Am consemnat aici această problemă nu 
pentru a argumenta valoarea propunerilor

atît 
stu-

dențești cit pentru a semnala că stenogramele 
păstrează propuneri realmente valoroase care 
nu și-au găsit încă rezolvarea. în martie 1970 
s-a desfășurat la Iași Colocviul național stu
dențesc cu tema „Rolul filnsofiei marxiste și 
al culturii umaniste in formarea viitorului 
specialist". Numeioși studenți care au luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor au semnalat o 
inadmisibilă ruptură între pregătirea de spe
cialitate și predarea științelor sociale. Inad
misibilă — argumentau ei — pentru că viito
rul specialist nu are nevoie de științe sociale 
numai pentru a medita asupra vieții, cit mai 
ales pentru a rezolva probleme concrete ale 
profesiei sale și ale practicii social-politice, 
pentru a rezolva bine aceste probleme. In con
dițiile cînd fiecare știință a'unge la probleme 
teoretice generale care sînt șt probleme filoso
fice sau determină adinei implicații filosofice, 
studiul științelor sociale nu poate rămine la 
un stadiu de generalitate ; el se cere ancorat 
în realitățile fiecărei profesii. Științele sociale 
trebuie să-l orienteze pe viitorul specialist 
către realizarea optimală a problemelor teo
retice și practice ale profesiei sale, să-l ajute 
să înțeleagă problematica științifică a socie
tății din care face parte și a vremii în care 
trăiește, să înțeleagă mai ales conținutul rela
ției dintre revoluția științifică și revoluția so
cială. Iată motivele pentru care studenții au 
propus structurarea prelegerilor de științe so
ciale In cadrul unor cursurj de natură să 
treneze plenar cunoștințele de specialitate.

Se impune ca asemenea probleme 
fost deja ridicate de 
fost încă soluționate, 
neri să fie analizate 
asociațiile studențești 
forurilor universitare.

care au 
către studenți și nu au 
precum și noile propu- 
cu toată răspunderea în 
și supuse dezbaterilor

...Mă numesc Panea Elena, in
gineră la Centrul de cercetare 
și prelucrare a maselor plasti
ce. Iertați-mă că nu vă dau 
mina, dar vin din secție, unde 
am demontat capul unui extru
der și n-am mai apucat să trec 
pe la spălător.

— Am înțeles că lucrați în 
cercetare...

— ...și vreți să vă spun că 
nu se poate face așa ceva fără 
să atingi mașina care îți va 
executa în cele din urmă tema 
de lucru. Vă spun asta și încă 
ceva pe deasupra i că cel mai 
mult am avut de învățat de la 
oamenii din secția productivă. 
De la mecanicul Ion Vasilescu, 
care m-a inițiat în toate taine
le extruderului de suflate, de 
exemplu. Știți ce om e ? A fă
cut o serie 
nici o clipă 
miinile, nici 
el ar trebui 
ați dorit să 
cineva care lucrează în cerceta
re, pot să vă spun că numai în 
același laborator cu mine, mai 
sînt încă șapte Ingineri din a- 
ceeasi promoție i mecanici, elec- 
tronisti sau chimiști.

— De ce credeți că secreta
rul U.T.C- v-a recomandat toc
mai pe dumneavoastră pentru 
a purta această discuție

— Poate pentru că eu am 
fost si secretara organizației de 
la secția de suflate. Iar această 
muncă a fost pentru mine o 
experiență la fel de pasionan
tă ca cea pe care o trăiesc zil
nic în munca de cercetare, 
dică. tot un fel de sondaj 
necunoscut. Vedeți, noi în 
cultate învățăm o mulțime 
lucruri, cu excepția unuia care 
e, poate, cel mai important i 
secretul apropierii de ceilalți 
oameni, tainele muncii cu fie
care din ei și cu toți laolaltă. 
Asta nu se poate deprinde de- 
cît prin „studiu individual".

— Și la ce „capitol" ați ajuns 
după un an de muncă ?

— N-am învățat decît foarte 
puțin t unul sau două adevă
ruri, pe care ar fi mai bine 
să nu vi le mai numesc, pen
tru că nu sînt deloc niște nou
tăți. Teoretic, de altfel, le cu
noșteam și eu. dar practic 
le-am înțeles abia după ce am 
avut cîteva necazuri. A, nu vă 
gîndiți la cine știe ce. dar ve
deți în organizația noastră sînt

DE CONTROL

Ora de audiența a
SCÎNTEII TINERETULUI

schimbul maistrului Rafila și

NICI ȘCOALA,
NICI INTRE
PRINDEREA

schimbul maistrulu: Rafila și al 
lui Alexandru Szabo elevii sînt 
puși să măture hala și curtea, 
sînt folosiți, prin rotație, la o 
betonieră. Au fost elevi care 
s-au indeletnicit cu montarea 
si demontarea roților. Chiar 
clacă astfel de abateri nu au un 

’.Caracter permanent, ele trebuie 
sancționate ea atare, consti
tuind practici de mult apuse, 
Izvorîte dintr-o mentalitate re
trogradă potrivit căreia „mese
ria se fură". Pentru această sta
re de lucruri principala vino
vată este conducerea autobazei

■ care, inițial, a' luat măsuri 
bune, dar practic nu a urmărit 
modul în care ele sînt realizate.

" Dar, nu putem absolvi de ace
eași răspundere conducerea șco
lii.' Intr-un sens, și ne vom ex- 

’ plica mai jos, ea este princi
pala vinovată. Cum este posi- 

_ ’ J? doi ani,
■ timpul de cînd elevii fac prac-
i tică la Baia Mare, nimeni din 
. partea școlii să nu se intere

seze la fața locului de modul 
cum lucrează ei, cum se com
portă, ce condiții le-au fost a- 
sigurate ? Lipsa de supraveghe
re, de control a facilitat exis
tența unor grave neajunsuri 
care prejudiciază procesul de 
formare a viitoarelor cadre. Noi 
ațn primit asigurări că neajun
surile se vor remedia. Dar
pentru că ele au dăinuit atîta 
vreme cineva trebuie să răs
pundă. Așteptăm, în consecin
ță, să cunoaștem măsurile pe 
care forurile tutelare au găsit 
de cuviință să le ia.

Că meseria se Învață ■ lucrînd 
efectiv, acest lucru 11 știe. Mag 
și conducerea: Școlii profesio
nale căi ferate din Satu Mare, 
câre școlarizează ucenici la..'JB- 
cul de muncă. Dar, una este să 
știi și alta este s-u faci. Atunci 
cînd între aceste riouă cefînțe 
nu există o trăsătură .de .unire 
lucrurile se vor ,lnț.împla ea in 
situația de care ne vom ocupă., gj] ca j decurs de 
acum. Se știe că art. 208 al reț . ■ - ...
gulamentului pentru . organiza
rea și funcționarea șeolilor pro
fesionale stipulează PWlgativi- 
tatea că întreprinderea să asi
gure condiții bune pentru în
sușirea meseriei. Cum este însă 
înțeles acest lUcru la autoba
za din Baia Mare, unde fac 
practică 25 de elevi ai școlii a- 
mintite mai sus ? Pentru edifi- 
carfe reproducem cîteva pasaje 
dintr-o scrisoare sosită de cu
rind la redacție i .... Am intrat
in anul III și la anul vom sus
ține examenul de diplomă. Șap
te dintre noi (elevii n.n.) lucrăm 
in schimbul tovarășului mais
tru Aurel Rafila. După dînșul 
noi ar cam trebui să furăm 
meseria pentru că sintem puși 
să măturăm hala și curtea au
tobazei, să montăm și să de
montăm roțile la mașini în locul 
șoferilor de schimb. Am ridicat 
problema în fața tovarășului 
maistru dar nu s-a rezolvat 
nimic. De aceea, vă rugăm pe 
dv. de la redacție să interve- 
niți ca să fim ajutați să învă
țăm meserie..." Că lucrurile 
stau așa o confirmă ancheta pe 
care, la solicitarea ziarului, a 
Intreprins-o Comitetul munici
pal Baia Mare al U.T.C. Este 
un lucru bun, in spiritul tutu
ror indicațiilor date de partid 
cu privire la formarea noilor 
muncitori, că elevii practicanți 
au fost repartizați la cei mai 
buni muncitori, că prin rotație 
trec de la un sector la altul, 
ă.sigurîndu-se astfel posibilita
tea unei pregătiri multilaterale.. 
Dincolo de aceste măsuri și-au 
făcut loc și practici care preju
diciază procesul de instruire. Iii

ani (agricolă, horticolă, veteri
nară șl contabilitate agricolă) 
înființate în baza H.C.M. nr. 
428/1962 și ai școlilor tehnice 
de maiștri cu durata de 3 ani.

Andrei Bandurovschi, Vîfceai 
Verificînd sesizarea dv. am 
constatat că In realitate lucru
rile nu se prezintă așa cum 
le-ați expus. Dumitru Duță a 
fost încadrat fără transfer Ia 
întreprinderea de gospodărie o- 
răsenească și locativă din Că- 
limănești la data de 22 martie 
1971, conform deciziei nr. 34/ 
1971 dar nu a prezentat nici un 
act de calificare după care să 
se stabilească salariul. El a fost 
plătit, așa cum este firesc, po
trivit legislației în vigoare. în
treprinderea nu »ste obligată 
să-i plătească gazda : ea i-a a- 
sigurat cazare In dormitorul 
c« mun. în plus o dată la 45 de 
zile fi plătește transportul de 
ia Călimănești la domiciliu.

Maria Nibi, Medgidia, județul 
Constanta i Dincolo de tonul 
ireverențios pe care l-ați folo
sit in scrisoare am reținut că 
ați fost nedreptățită la exame
nul de admitere în Școala post-

liceală de biblioteconomie. în
tre altele scrieți i „Punctul cul
minant care constituie obiectul 
acestei contestații a fost atins 
prin anularea lucrării la isto
rie pentru motivul că prin col
țul îndoit al lucrării s-ar fi ză
rit, în interior, numele". în le
gătură cu scrisoarea dv. Direc
ția învățămînt și personal din 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste ne răspunde : „Lu
crarea tov Nibi F Maria n-a 
fost anulată, ea a fost notată 
cu 4 pentru nivelul la care a 
tratat subiectul* De altfel ați 
obținut nota 5 la limba română 
— scris ; nota 4 la limba ro
mână la testul care 
cuia examenul oral. Cu ____
de calificative trebuie să recu
noașteți că nu puteți cîștiga un 
concurs. La a doua sesiune, 
pentru completarea locurilor 
neocupate nu v-ați mai prezen
tat. Iată dar că nu aveți moti
ve să vă socotiți nedreptățită.

Pîrvu Florea, București : Ați 
dorit să cunoașteți condițiile 
pe care trebuie să le îndepli
nească un tînăr pentru a deve
ni elev la școlile de subofițeri

(Urmare din pag. I)

tnlo- 
astfel

și ofițeri de miliție. Serviciul 
perso'nal și învățămînt din ca
drul I.G.M. ne-a dat relațiile 
respective. Selecționarea se face 
anual, prin organele miliției. 
Tinerii care urmează să susți
nă examenul de admitere la 
școlile de subofițeri trebuie să 
fie absolvenți ai 8 (7) clase ge
nerale, cu stagiul militar satis
făcut, să aibă cel puțin gradul 
de caporal și vîrsta pînă la 25 
de ani. Pot avea și o școală 
profesională dar să nu existe 
obligația contractuală cu alte 
întreprinderi sau instituții. Se 
au în vedere comportarea civi
lizată în serviciu, familie, socie
tate, starea medicală, înălți
mea (1,70 m-j.

Pentru școlile de ofițeri, în 
afară de condițiile enumerate 
mai sus, candidații trebuie să 
fie absolvenți de liceu cu exa- 
ment de bacalaureat, sau ai al
tor școli echivalente, cu un sta
giu de 1 an în producție ca 
muncitor. în acest caz nu se 
mai pune condiția de a avea 
stagiul militar satisfăcut.

Redactorul rubricii : 
LIDIA POPESCU

50 de 
dintre 
propii 
te. Cu 
să mă 
fesioniști, dar cînd era vorba 
de făcut ceva pe linie de or
ganizație, deveneau surzi și 
orbi. De fapt „recalcitranța" lor 
venea dintr-o foarte discutabi
lă mentalitate, care mai dom
nește încă la noi în uzină. In
ginerii deoparte, tehnicienii de 
alta, muncitorii de alta. Spiritul 
ăsta de „castă", absolut ciudat 
de altfel îi făcuse să mă pri
vească cu neîncredere. Și m-a 
jignit de două ori această ati
tudine : odată pentru că și eu 
vin dintr-o familie de munci
tori, și acolo de fapt, de la ta
tăl meu, am învățat ce e munca 
și ce ii datorez, iar a doua oară, 
pentru că, amintiți-vă ce vă spu
neam la început, de la fiecare 
din muncitorii noștri un ingi
ner are de învățat o ' sumede
nie de lucruri.

— Dacă ar fi să echivalați la 
fel de exact și capitolul la care 
ați ajuns în munca de cerce
tare... ?

— E ceva mai simplu i pri
ma mea lucrare se numea 
„Forma rotațională". Asta în
seamnă obținerea unor reci
piente, pe baza unor matrițe în 
care materialul plastic este tra
tat la cald. Cînd au fost 
gata, mereu dădeam o fugă în 
secție și le mîngîiam cu mina. 
E nițel cam pueril, dar nu cred 
că am să mă pot dezbăra vreo
dată de senzația aceea pe care 
cred că o încearcă fiecare In 
fața întregului la care a con
tribuit si el cu o părticică. De 
altfel, chiar dacă o să rîdeți de 
mine tot am să vă spun că di
mineața, cînd plec la lucru și 
văd laptele ambalat în pungi 
de material plastic, incerc o 
senzație similară. Foliile acelea 
de ambalaj au fost a doua mea 
temă de cercetare, realizată 
sub îndrumarea șefului meu de 
laborator. Poate vi se par lu
cruri mărunte, dar dumnea
voastră știți că noi importam 
pînă acum, cu bani grei toate 
acestea ? Or, o asemenea risipă 
nu te poate lăsa indiferent...

— Ce alte lucruri nu vă lasă 
indiferentă ? •

— Sînt atîtea... Tot aici în U- 
zină, am mai învățat să nu trec 
indiferentă pe lîngă ce se în- 
timolă în afara ei. De observat 
le observam și înainte, dar nu 
interveneam niciodată. Acum, 
pur și simplu, nu pot să stau 
deoparte. Știți cînd mi-am dat 
seama de aceasta ? Eram într-o 
zi In tramvai, locuri libere su
ficiente, ca niciodată. în fața 
mea stătea un tînăr, care ador
mise pe scaun. Cînd, văd că se 
urcă la o stație un cetățean 
mai în vîrstă, mirosind a bău
tură de la o poștă și începe 
să-l scuture de umeri pe tînăr 
să vocifereze, să-l jignească. 
Băiatul a deschis ochii și i-a 
explicat că a fost în tura de 
noapte, că e obosit, dar n-a 
ezitat să-i ofere locul. N-am 
mai putut să rabd, mai ales că 
lumea din jur tăcea ca la spec
tacol. I-am spus politicos cîte- 
va cuvinte scandalagiului iar 
cei care tăcuseră plnă atunci 
mi-au devenit imediat aliați. 
Acum n-aș vrea să filozofez, 
dar m-am gîndit atunci și con
tinui să cred că dacă în fie
care situație s-ar găsi cineva 
dispus să se transforme din 
spectator în protagonist, poate 
am avea mai puține puncte ne
gre pe fața străzii.

Aveam lucra
re de control la 
o clasă de maiștri, 
a început priete
nul meu, profesor 
la un grup școlar 
profesional. Maiș
trii aceștia nu sint 
numai elevi sau, 
dacă vrei, sînt e- 
levi de 30 și 40 de 
ani, deci 
în toată 
cuvîntului. 
lucrare de 
ca oricare 
dică nimic 
mult decît un ex
temporal, cum îi 
ziceam pe vremea 
cînd eram noi e- 
levi. Am dat te
ma și am anunțat 
termenul: pînă la 
sfîrșitul orei. A- 
poi m-am așezat 
liniștit la catedră. 
De undeva, de la 
mijlocul clasei am 
auzit însă o voce, 
jumătate agresivă, 
jumătate îngrijo
rată, dar îngrijo
rată ca de soarta 
unui alt Waterloo :

— Subiectul e 
prea pretențios. 
Dacă n-o să ne 
ajungă numai o 
oră ?

Nu știu al cîțe- 
lea simț m-a a- 
vertizat că ceva 
nu-i în regulă. In
tervenția voia să 
sugereze un inte
res acut 
reușita 
dorința 
de a nu 
subiectul 
sesia crizei 
timp, însă sunetul 
neplăcut al cîtor- 
va silabe m-a fă
cut să bănuiesc 
că direcția spre 
care sint împins e 
falsă. M-am 
cat rapid 
catedră și 
ceput să 
printre 
Intr-adevăr.

ridicindu-se zgo
motos și adresin- 
du-mi-se pe ace
lași ton agresiv : 

spuneți 
de ce 

cons-

SOFIA SCOKfARU

A

oameni 
puterea 
Era o 
control 
altă, a- 

mai

pentru 
lucrării, 
exigentă 
expedia 

sub ob- 
de

ridi- 
de la 
am în- 
umblu 

rînduri.
unul 

elevi, deci un 
în toată firea, 
care vorbise, 
așezase deja 

caietul de notițe 
pe bancă, deschis 
bineînțeles la te
ma lucrării, si se 
pregătea probabil 
s-o transcrie pe 
curat. I l-am luat 
din față zîmbind, 
l-am răsfoit puțin 
și am plecat mai 
departe, 
tul s-ar 
iat. fără 
aici însă 
zit în spatele meu,

— Îmi 
și mie 
mi-ați luat 
pectele ?

— Îmi spui 
mie ce căutau pe 
banca dumitale ?, 
l-am întrebat și 

tot zîmbind. 
Odată ce 

sînt ale mele, nu 
puteau fi în altă 
parte.

— De acord, dar 
de ce sus, pe ban
că ?

— Pentru că 
pur și simplu le 
consultam. E ceva 
rău în asta-?

Mărturisesc 
întorsătura pe ca
re o luau lucruri
le m-a cam 
cumpănit, 
încerca 
scoată 
vinovat. Întreaga 
clasă amuțise în 
fața unei aseme
nea obrăznicii.

— Și cum se 
numește, după pă
rerea dumitale, 
consultarea con
spectelor în ora 
în care dai lucra
re de control ?

— Cum să 
numească ? 
vrut să-mi 
verific o dată 
noștințele, să 
le ordonez. In 
școli ai tot drep
tul să apelezi la 
conspectele tale.

Asta întrecea de 
acum limitele bu
nei cuviințe și ale 
răbdării mele, 
l-am răspuns 
eu, supărat :
- Văd că 

umblat prin mul
te școli pînă acum. 
Ar fi fost cazul să 
știi că asta se 
cheamă încercare 
de a copia. Și l-am 
poftit afară 
clasă.

Bineînțeles, 
voia să iasă, 
au început să 
cifereze - ceilalți, 
cerîndu-i să nu le 
fure și timpul lor 
de lucru și a ple
cat, în cele din 
urmă, bombănind 
mereu că el este 
om serios și că nu 
i s-a mai întim- 
plat așa ceva.

Restul orei 
scurs fără alte 
cidente, insă 
ieșire, pe coridor,

se 
Am 
mai 
cu- 
mi 

alte

vo-

omul meu mă aș
tepta cu încăpățî- 
nare. Atitudinea 
lui m-a surprins 
din nou, încă o 
dată. Nu mai avea 
nimic din agresi
vitatea de la ince
put, îi dispăruse 
orice urmă de a- 
roganță și acum 
era, dimpotrivă, 
umil, spășit, lin
gușitor. Mă ruga 
să nu dau nici un 
curs faptului, să 
nu-i pun cumva 
vreo notă că îmi 
va rămine veșnic 
recunoscător șt 
așa mai departe. 
Iar corpul său, 
deși rămăsese în 
continuare drept, 
chiar țeapăn, mie 
mi se părea că se 
încovoia puțin cî
te puțin, ca și cum 
m-ar fi invitat să 
mă urc în cocoa
șa lui.

Am refuzat și 
această tentativă 
de compromis. 
Dar, dacă prima 
lui atitudine mă 
revoltase, cea de 
acum îmi dădea 
o senzație de grea
ță. Mi-am dat sea
ma că omul din 
fata mea nu este 
numai imperti
nent și lipsit 
bunăcuviințâ, 
și tot atit de pri
mejdios. Literarei 
de control pe ca
re o ținusem pen
tru a verifica doar 
anumite cunoștin
țe. îmi dădf'se po
sibilitatea de a e- 
xamina 
racter".

M-am 
după ce 
tat intimvlarea a- 
ceasta, că poate 
n-ar fi rău ca a- 
semenea lucrări 
de control să d*m 
din cînd în cînd 
si dincolo de vîr
sta si de vorțile 
scolii, în viața de 
fiecare zi a dte 
unui colectiv'. De
sigur. fără profe
sor, fără creion si 
hirtie, dar eu in
tenția precisă de a 
verifica nu cunoș
tințele unui om, 
ci caracterul său. 
Ca să-i cunoaștem 
mai bine pe cei a- 
lături de care 
muncim.

1

Noutăți editoriale
După cum informează editurile bucureștene, în curind, se 

vor găsi, în librării, noi scrieri de beletristică, de istorie și 
critică literară, de artă.

Editura „Meridiane" comunică, de exemplu, că, In prezent, 
se află sub tipar o carte așteptată cu interes — „Istoria este
ticii", semnată de doi cunoscuți specialiști î Katherine Everett 
Gilbert și Helmuth Kuhn.

Editura „Eminescu" va fi prezentă cu volumele de poezie 
„Semne pe scut" de Emil Giurciuca și „Alte versuri" de Mir
cea Ivănescu.

Editura „Albatros" oferă tinerilor iubitori de literatură : 
„Eseuri despre cultură și invățămint" de Ion Dodu Bălan, 
„Tehnică și umanism" de Miron Rădoi, culegerea de reportaje 
„Fata cu părul lung" de Traian Coșovei și cea de schițe umo
ristice maghiare „Alo ! Cine-i acolo ?" de Karinthy Frigyes, 
placheta de versuri „Salută viața" de Gheorghe Grigurcu.

Editura „Kriterion" anunță următoarele apropiate apariții, 
in limba maghiară : romanul „Un leagăn pe cer" de Siitb An
dras, roman distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor.

0 SCRISOARE, 
UN RĂSPUNS
Nicolae Constantin, corn. Cio- 

ranli de Jqs, jud. Prahova t 
După cum ne-ați scris copilul 
dv. se află în .întreținerea sta
tului. Potrivit ~ ' 
285, republicat <n anul 1972, în 
acest caz nu aveți dreptul la 
alocația de stat Restituirea su- , 
melor încasate este o măsură 
absolut legală.

Grigore Tănâsoiu, corn. Dur- 
nești, satul Băbiceni, jud. Bo
toșani : In conformitate cu or
dinul nr. 629/1967 al ministru
lui învățămintul'ji pot susține 
examene de diferență la liceele 
agricole absolvenții școlilor teh- . 
nice' agricole cu durata de 4

Decretului nr.

la

gonie. După ce se bucuraseră de 
victoria echipei lor de fotbal, 
Mihai 
nescu, 
Vilciu 
cinstit 
tărie".
si-au amintit — cite amintiri nu 
trezește țuica I — de o discuție 
neîncheiată altădată. Deznodă- 
mîntul: pentru toți „cei patru 
prieteni" doctorii au trebuit să 
lupte din răsputeri ca să-i scoată 
în afara pericolului din cauza 
loviturilor adinei de cuțit ce și 
le-au administrat.

— Cuțite tip, dintre cele con
fecționate de către cei care lu
crează la Uzinele „23 August" 
și „Republica", precizează tovară
șul Nica. Se vînd in sat cu zece 
lei bucata. Am sesizat în scris or
ganele superioare asupra acestui 
lucru, dar se vede treaba că e- 
xigența la amintitele întreprin
deri a rămas cu aceleași „găuri 
de cașcaval". Oare să nu facă 
trebuință metalul, oțelul acesta 
de cea mai bună calitate din 
care sînt confecționate zecile, su
tele de cuțite devenite, nu 
puține ori. arme albe ?

Luăm . din . „colecția"

Ștefănescu, Victor Ivă- 
Georgică Enache fi Tudor 
— prieteni vechi — s-au 
fi cu cite un „pahar de 
Și, din vorbă în vorbă

de.

tor-

mată la postul de miliție prin 
confiscări ultima achiziție. Oțel 
inoxidabil, lungimea lamei: 22 
cm. Chiar în ziua aceea (luni 
13 noiembrie a.c.) se aflase în 
mina tînărulut Radu Dumitru, 
cînd, după ce consumase două 
kilograme de țuică hătrînă (de
clarația lui) îl folosise în amenin
țarea lucrătoarelor de la comple
xul avicol, de unde „s-a servit" 
cu o sută de ouă.

— Am fost beat, vai de capul 
meu. se căinează omul cu ochii 
încă injectați de alcool. Am trei 
copii acasă, iertați-mă, vă rog 1 
Cînd beau nu mai sînt stăpîn pe 
mine...

Și ai înclina să-l crezi, dacă și 
cu o zi și cu două zile mai îna
inte n-ar fi procedat la fel cu 
scopul de a face rost de banii 
cu care și-a procurat eroziva 
băutură, dacă n-ai ști 26
de arși ai săi, a suferit cî-
teva condamnări.

— Am organizat în sat proce
se publice, dezbateri 
parea unor juriști si 
rețeaua Ministerului 
intervine în discuție 
comitetului comunal 
Dar ce folos, dacă 
cinematografului rulează „Vaga
bondul" și alte filme cu suficient

ÎMTÎMPLÂ LA VASILATI?

cu partici- 
cadre din 
de Interne, 

secretarul 
de partid, 
pe ecranul

de multe scene nocive ? Dacă 
rafturile bufetelor sînt mereu 
mai încărcate cu țuică, rom și 
coniac ? Dacă navetiștii aduc cu 
ei aerul golănesc de cartier măr
ginaș al Bucureștiului P Dacă 
unii dintre părinți neglijează e- 
ducarea copiilor p

Cînd tatăl se cinstește la bu
fet cu fiul de 13—14 ani, „îl in
troduce în viață" cum spun ade
sea, nu mai miră faptul că ires
ponsabilul omuleț pleacă apoi el 
singur după băutură. De cele 
mai multe ori săvîtșind ilegalul. 
Cînd. sub privirile îngăduitoare 
ale mai vîrstnicilor — și nu o 
dată la îndemnul lor — băieți 
de 10—15 ani iau la ochi gea
murile trenurilor. Cînd sub te~ 
roarea cuțitului fluturat prin 
fața ochilor conductorilor de 
tren, toți cei ce se află in vagoa
ne pot călători fără grijă chiar 
dacă în buzunar fiu au biletul 
de călătorie. Cînd în sala de ci
nematograf, nu numai că se 
sparg semințe, se rup scaune, 
aar, sub imperiul băuturii, cîte 
unii vin călare pe bicicletă și 
chiar pe cai... Cum să mai mire, 
după ce știi toate acestea. că 
Alexandru Jianu. Horia Popa, 
Ion Lăutărescu și George Dra- 
gom.it „și-au încercat norocul"

sustrăgînd din magazia bufetu
lui din sat trei lăzi conținînd 36 
de sticle de țuică ? Au fost des- 
coperiți în pragul intoxicării... 
Fapta lor a fost judecată, hotă- 
rîrea adoptată viza internarea lor 
la o școală de corecție.

— Fără să analizeze prea pro
fund cazul, fără să consulte pe 
cineva dintre noi, cei care cu
noaștem situația, organele jude
țene au schimbat însă verdictul 
„încredințîndu-i sub supraveghe
re părinților". Cu ce efect edu
cational psupra celor din jur ? se 
întreabă. contrariat, — și pe 
hună dreptate — comandantul 
postului de miliție.

Fără îndoială, cu un efect ne
gativ I In sprijinul afirmației pot 
fi aduse nenumărate dovezi. In 
primul rînd că părinții copiilor 
lucrează la București, lor lipsin- 
du-le posibilitatea unei minime 
munci de educație (cum s-ar pre
tinde). Apoi, pot fi amintite ur
mătoarele acte infracționale să- 
vîrșite, anturajul ce l-au creat 
pentru alți tineri ai satului. Pe 
fondul recidivelor nesancționate 
exemplar a apărut ideea consti
tuirii în bandă a cit or va copii 
nesupravegheați care torturează 
acum viața oamenilor cinstiți ai 
satului și pun în pericol avutul

obftesc. Marin Anton, Constan
tin Toader și Nicolae Radu in 
aplicarea planului lor de „băieți 
isteți" au intrat in casa unui 
vecin de unde au furat bani și 
băutură, au forțat librăria, bu
fetul din Gălbinași, au aprins fo
cul în podul școlii și in clasele 
de curs, au dat foc unei motoci
clete și magaziei în care aceasta 
se afla.

— Acum se află la al treilea 
dosar, ne spunea tovarășul Flo- 
rea Scarlet, secretarul consiliului 
popular comunal. In cazul lor 
noi am întocmit referatul de an
chetă socială, dar comisia jude
țeană a analizat (?!) și a încre
dințat supravegherea copiilor tot 
părinților care 12 ore din zi nu 
se află în sat — timpul fiindu-le. 
ocupat de orele de lucru în uzi
ne sau în fabrici și de depla
sarea pînă la București. Mă în
treb eu, ce trebuie să mai săvâr
șească acești tineri pentru ca cei 
de la județ să fie convinși că ei 
reprezintă intr-adevăr un peri
col social ? Apoi, neaplicarea cu 
consecvență a decretului 153 din 
1970 nu este de natură să con
tribuie la stîrpirea răului

Povestea cu mărul putred... Se 
pune însă întrebarea de ce din
colo de sala de judecată, de

dialogurile din sediul postului de 
miliție, organele de stat locale și 
organizația U.T.C. n-au între
prins mai nimic serios și cu ade
vărat eficient pentru a scoate, la 
iveală toate implicațiile consu
mului exagerat de alcool și ale 
cuțitului mereu înfipt la cingă- 
toarea „bărbaților", nedînd ast
fel răspuns sentimentului firesc 
de îngrijorare manițestat de ma
joritatea covîrșitoare a celor 
11 000 de locuitori ai comunei 
Vasilați ? De ce n-au inițiat for
me mai multe si variate ale ac
țiunii educative care să sporeas
că grija tuturor pentru preveni
rea scandalurilor, pentru creșterea 
unui tineret sănătos, înarmat cu 
dragoste pentru muncă, capabil 
de gînduri și fapte frumoase, u- 
tile ? Este cazul ca, măcar acum 
să se facă ceea ce trebuia făcut 
cu săptămîni, cu luni sau chiar 
cu ani in urmă. Fiindcă apăra
rea avutului obștesc sau al cetă
țeanului, întronarea respectului 
fată de lege și de buna înțele
gere nu 
petența 
justiției.
tlce, sînt răspunderi civice și so
ciale ale fiecăruia și ale tuturor 
la un loc, și cu atît mai mult 
ale organizației U T.C.

sînt chestiuni de corn- 
exclusivă a organelor 
Sînt îndatoriri patrio-
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PENTRU
tineret!

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al P.C.R. 
a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST DIN BELGIA, următoarea telegramă :

Afllnd cu adtncă durere știrea încetării din viață a tovară
șului Marc Drumaux, președintele Partidului Comunist -:r. 
Belgia, militant devotat al mișcării comuniste internațional», 
vă adresez In numele Comitetului Central al Partidului Corr 
nist Român și al meu personal cele mai sincere condolea--,».

Prin dispariția tovarășului Marc Drumaux, partidul dum
neavoastră, mișcarea muncitorească belgiană pierd un luată--* 
neobosit pentru aspirațiile de libertate și progres social s • 
oamenilor muncii belgieni, pentru cauza păcii, democrat;» si 
socialismului.

Vă rugăm să transmiteți familiei defunctului senrirr.e- 
noastre de profundă compasiune.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre«ed’r'»;. 
Federal al Republicii Austria, doctor honoris rausa FRANZ JO
NAS, următoarea telegramă :

M-au bucurat foarte mult urările prietenești adresate de Șl- 
tența Voastră cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a 
pentru care doresc să vă exprim mulțumirile mele cel» —. 
cordiale.

SESIUNE 
TEHNICO-ȘîlINȚIFICA

crările de asistență pentru a- 
plicarea unor alte cercetări ori
ginale. privind valorificarea su
perioară a minereurilor sărace 
in fier, de la exploatarea Lueta, 
ceea ce va permite valorificarea 
integrală a zăcămintelor.

S. D.
MUZICA, BALET

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Re—»- 
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea presedtnt» . 
Republicii Panama, DEMETRIO B. LAKAS, următoarea tele
gramă :

In numele poporului șl guvernului panamez, adresez ”x »- 
lenței Voastre mulțumiri pentru mesajul de felicitare adresat 
cu prilejul aniversării independenței noastre.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, a primit, joi dimineața, 
delegația Ministerului Sănătă
ții din R. S. Cehoslovacă, con
dusă de prof. dr. Emil Mateji- 
cek, ministrul sănătății al R.S. 
Slovace.

In Capitală o delegație parla
mentară din Republica Populară 
Polonă, condusă de Andree; 
Benesz. vicemaresal al Seimu
lui, care va face o vizită In 
țara noastră.

Din laitoma Comitetului 
municipal Bncures*i al U. T. C, 
s-a desfav.rav. La Tehtoe-cLib, 
o sesiune lenio-«tnwțifică pri
vind sudarea aaetalelor. Cele !• 
cocamucdm presendrd • aerie 
de irtvecții ș> taeiepr. aa fast 
susțin-te de tineri cercetători, 
ingineri. ~t bei ritm «a usuncrtori 
din msPtaveLe de cercetare m 
proiectare dan Re .-e»- Se
siunea a t—r~.r in • oca
zie pertr. ari*—area gtnn_—u 
și creației tedatce a merijor 
care lucreaad la aceaată rama
ră. ridicând ioaoducă nTeresse 
probleme de imoonanțâ penzn 
tndastrie. mm s-xt: dezvelea-ea 
la parametri asderul. iibr fi- 
egrea i-oermri a reu-raeioe 
de materri prime, rrescerua pru- 
d-jctzv ităt:. si a cantata pe adu - 
•elor ecc.

CRIZANTEMA 
DE AUR

Lxîre ÎS ti 8 MieflBfrrie va 
desfiMzra La T^rtavicte cea de a 
rRaceti ediție a fetx.taJahai-eaa- 
cwrt ,C rtrate— ■ de Mr*, mi- 
•-fw-are care «s-a d$tă<a: de;a 
-c. decaeb'.'. Pentru
ea pe «eersa Ceatîva^aL^i U b j 
wc* deeft reale tateeae» later- 
preți n terse paaSbC Uți de 
a.'.-uure. la uleie de 19 ti 19 
z jf, va a ea ioc aa eoo-
c'jrt de teLecpe Respeeiett tar ții 
radețeaer ier fl.
inu- vțati 4e eâtre sa jarts 
apectal Var fi jrrrez-
•-a-e s ra-f sjaaâr de roaat- 
țe ia prszA acadcpe.

„Nu avem instructori sportivi44 — se plîng organele județene, in timp ce C.N.EJ.S, ii ține la dosar
La invitația C.C. al P.C.R., 

joi seara, a sosit In Capitală 
delegația partidului Congresul 
^fțiemal African (A.N.C.), din 
Africa de Sud, condusă de Al
fred Nzo, secretar general exe
cutiv, care va face o vizită în 
țara noastră.

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, joi seara, a sosit

SlNTEM 
1N IULIE

19ÎÎ
(Urmare din pag. I)

CRONICA
U.T.C.

Ieri dimineață. tovarășei 
Ion Traian Ștefăaescu. prim 
secretar al C.C. al U.T.C, 
ministru pentru problemele 
tineretului, a avut a discupe 
cu M. Baruti. secretar gene
ral al Ligii Tineretului 
(TANU) din Tanzania, care 
a efectuat o vizită in țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.T.C. In cursul întrevederii 
au fost abordate unele as
pecte ale activității celor 
două organizații, evidențiin- 
du-se dorința reciprocă 
dezvoltare a legăturilor de 
colaborare si prietenie dintre 
tineretul roman și cel tanza- 
nian. dintre organizațiile de 
tineret din cele două țări. 
Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

★

In aceeași zi. secretara! 
general al Ligii Tineretului 
(TANU) din Tanzania a pă
răsit Capitala

MIHAIL L VI_KD

rezuma la afirmații si aprecieri 
care ar p..e<* să para neargu- 
mentaie să reproducem citeva 
eifrw și date concrete.

Ar.ul azesta, încă din iur.a fe- 
braarie. Ministerul Fjrț»lor Ar- 
rr.ț-w trimite Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizic* și 
Spwrt. un tabel cu militarii în 
te rwn care au absolvit cursu
rile de instructori sportivi. 
C.N E.F.S -ului, nu-i rămine de-

■ triaZcegcesl tabel pe ju
dețe (lucru simplu, pentru că 
tabelul este însoțit de absolut 
t-ate datele) și să-l trimită Con
siliilor județene pentru a trece 
ia repartizarea lcr pe asociații 
sportive. O treabă simplă, de 
rutin* funcționărească. N-ar

SPORT 
DE MASĂ

dura mai mult decit 3—4 ore cu 
dacux<rafîere, dat la semnat, 
ștazmpsiat și expediat. Și totuși, 
na se face. Le închide undeva 
totru-ur biblioraft, cu rezoluție 
cu tot. Căci, băr.uim not măcar 
o rezoluție tot ar trebui să aibă. 
_De trei ani de cind lucrez aici 
— ne declara tcv. Marin Pe- 
•--•“szj. vice-președinte al Con- 
•ffinM imitțtun pentru educa
ție fiâc* și sport Galați — ■■ 
•as pr.mit aici un asemenea ta
bel*. Poate na aveți nevoie, la 
c jmoea oastră In județ, de in- 
strjeton sportivi ? încercăm o 
•etzz* pestru organismul cen
tra- _Ba cam si nu. vine răs- 
p-nsul. Este cea mai spinoasă 
graMeaU a sportului de masă 
si totdeauna ne plingem. noi și 
asociațiile, de lipsa unor in-

secție constructorii abia au ter
minat ultimele finisări — și 
le-au pus în funcțiune. La a- 
ceeași oră au început lucrul și 
muncitorii secției cazangerie.

— In acest fel vom putea rea
liza sarcina trasată de tovară
șul Nlcolae Ceaușescu în iulie 
anul trecut, cu ocazia vizitei fă
cute pe șantierul uzinei, de a 
produce încă în acest an 500 
tone de utilaj chimic, ne de
clară tovarășul inginer Victor 
Popa, directorul unității Con
structorul s-a angajat ca pină 
la sfirsitul anului să termine 
toate lucrările de construcție și 
rezistență, inclusiv închiderea 
cazangerie! și a finisărilor de 
interior. Avansul cu care in
trăm in producție ne va per
mite astfel ca în anul viitor să 
producem 3 000 tone de utilaj 
chimic în loc de 1000 tone cit 
se prevedea inițial.

Performanța se datorește In 
primul rind constructorului — 
Șantierul 4 din cadrul Grupului 
de șantiere Rimnicu Vllcea. Ei, 
constructorii, au reușit mun- 
cinj^jără răgaz, indiferent de 
Jiițp, să-și onoreze angajamen
tul asumat anul trecut.

Despre inginerul Gheorghe 
Ciocoiu, șeful Șantierului nr. 4 
ți în general despre maiștrii și 
muncitorii care au ridicat uzi
na, beneficiarul are numai cu
vinte de laudă. „Au muncit 
frumos șl bine, n-avem nici o 
obiecție la calitatea lucrărilor” 
— ne spune directorul uzinei. 
,,Am colaborat foarte bine cu 
beneficiarul, ne-a ajutat mult” 
adaugă tovarășul Constantin 
Bâbalîc, secretarul comitetului 
de partid pe Grupul de șantie
re Rimnicu Vilcea. Și nici una 
din părți nu face declarații de 
complezență. Ne-o arată fapte
le. Ar fi nedrept însă să nu a- 
rătăm fie și numai pe scurt 
ce a făcut beneficiarul pentru 
« grăbi intrarea uzinei in fun
cțiune.

■— Noi am procurat mai re
pede 600 tone de construcții 
metalice necesare pentru aco
perirea câzangeriei, am trimis 
muncitori in București la în
treprinderea furnizoare pentru 
a executa mai repede cele 20 
de celule necesare echipării 
stației de transformare, am 
procurat peste 25 km de ca
bluri in vederea alimentării u- 
Binei cu energie electrică. Cele 
100 de tone construcții pentru 
Instalațiile de încălzire și ali- 
Jnentare cu apă, tot de noi au 
fost aduse, ne spune inginerul 
»ef Vlad Păun.

Dar ajutorul dat de benefi
ciar constructorului nu s-a li
mitat la atît. Tinerii strungari, 
frezori, cazangii și lăcătuși, 
care trăiesc acum primele lor 
zile de muncă la mașinile din 
«loiie secții, au devenit pe par
cursul ultimelor două luni co
laboratori direcți ai construc
torului. Mobilizați de organiza
ția U.T.C., constituită din vre
me, ei au efectuat o serie de 
lucrări mai puțin pretențioase, 
dar fără de care nu se putea 
asigura punerea mașinilor in 
funcțiune.

Echipa de sudori condusă de 
maistrul Ioan Moldovan, de 
exemplu, a executat printre al
tele închiderea magaziei de 
scule, a amenajat vestiarele 
provizorii și a făcut balustrăzi- 
le punților de la podurile ru
lante, fără de care acestea nu 
se puteau pune în funcțiune.

Tinerii muncitori, în majori
tate proaspeți absolvenți ai u- 
eeniciei la locul de muncă pre
gătiți la Uzinele de utilaj chi
mic București, Uzina de utilaj 
petrolier Tirgoviște și Indepen
dența Sibiu, nerăbdători să-și 
înceapă munca la mașini au 
participat la curățirea halelor, 
la aprovizionarea mașinilor cu 
primele materiale, pe scurt, au 
făcut to* ce le-a stat in putință 
pentru a grăbi începerea acti
vității de producție.

INVĂȚĂMINTUL IN JUDEȚ
(Urmare din po®. I)

rețelei acestui tip de aroi'A 
Analizăm această problemă ca 
factori răspunzător pentru a 
putea crea noi unttăn ca defe
rite zor.e aie județulu. In 
nicipiul Bacău, spre »-.-T^ 
se impune si sperăm să se rea
lizeze extinderea pi
Centru profesional de marne 
unelte. Intr-un complex spoiar 
care să cuprindă »: un liceu de 
specialitate. In ■uaecpral 
Gheorghe Gheorgh.j-De- af
ganele locale se orientează sp-e 
organizarea unui liceu apaețl- 
nind Ministerului Coestrpsț::- 
lor Industriale. La Pibin- 
unde funcționează un cunoscut 
centru industria] textil, se shb- 
te nevoia unui liceu de prafB. 
Evident. propunere cor mede 
cu motivațiile co*esppnzătoare 
vor fi prezentate intr-un scud 
care va fi supus organele* ja- 
dețene de partid «1 d* stat spre 
aprobare. Aceiași studiu ra 
conține și propunerile noare 
privind dezvoltarea gortflar 
profesionale, adaptarea nomen
clatorului lor de meser. la ne
voile concrete, prezente *: de 
perspectivă, ale econom ». Ju
dețului.

Finalitatea groiii generala 
de 10 ani și a liceului -«ore' e 
a figurat ca o problemă de 
stringentă actualzta'e in ulti
mele documente de părui

7* •tuturor atiarrjsa ■ cauze 
aduc -vw n tr «ă-* ăaen- 
t SQ Tjes ăt je adjr&e Sesaua 
•raeraA de N anz — » car»

■a ari». 1’ acest scop, rom ac- 
taaea ta dueetza pregă- -J 
worm ee si prar-tce ■ e.erGar 
prtu coreArea pcuriisju ae*- 
EJar eu cerințele p stracriaa 
farței de azuned a a~ titLzat 
mor om re spew care se omen- 
*«azt de otncei abao reutri ria- 
tn-o tocai.tare. Cu ajsrioru! fac- 
torzior râ«puazătar. dza seria 
rul ecoooen c. sosn insbiaa pre 
gât--sa practică In atelierele 
scoală peopri: cu eea neemjjo- 
etă in ur tăpțe procuct-ve ar- 
mârind. prin aceasta, -na. bena 
pregătire profesională tntr-o 
meserie care să facJreze ab
solventului acordarea oertfi- 
catului de calificare. Chiar dla

i *

e»*5xa 
—tmdcta

to fzcd 
n. crtiB 
-aoemal

«4

3»

<4

a'-masm 
o pe te-
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cui de mtin- 
eu maximum 

1 pregătirea 
-ofil care să 

obținerea 
de bacalau-
de mundtoc

Dr. ing. DANTE COSMA 
director adjunct ftnnțihc 

al Institutului 
de Cercetări Metelurgiee

Preocuparea pentru reduce
rea consumului de metal re
prezintă activitatea centrală a 
specialiștilor institutului nos
tru, noile acțiuni întreprinse 
in ultima vreme corellndu-se 
cu alte preocupări mai vechi 
ale colectivelor noastre de cer
cetare. In această direcție slnt 
îndreptate unele investigații ști
ințifice menite să ducă la dimi
nuarea pierderilor de metal ce 
apar In diferite procese tehno
logice. Astfel, la laminarea lin- 
gourilor de oțel se produc în
semnate pierderi în urma tă
ierii capetelor laminatului, ne
corespunzătoare pentru utili
zarea sa viitoare. Aceste pier
deri sint determinate de cali
tatea lingoului și de comporta
rea metalului la laminare. Cer
cetările întreprinse de specia
liștii noștri au fost îndreptate 
tocmai în această direcție. Pe 
baza măsurătorilor experimen
tale și a rezolvării pe calculator 
a modelului matematic al pro
cesului de solidificare, răcire și 
reîncălzire în cuptor a lingoului 
în vederea laminării s-au obți
nut soluții optime a căror a- 
plicare la Combinatul Siderur
gic Galați a dus la obținerea 
unor economii de metal prin 
reducerea deșeurilor de tăiere 
ce se cifrează la 7 000 tone a- 
nual, iar prin reducerea pier
derilor datorate oxidărilor fn 
timpul încălzirii lingourilor o 
economie de 2 000 tone anual. 
Paralel cu aceasta s-a realizat 
și o reducere de aproape 30 la 
sută a consumului de combus
tibil. Eficiența acestei cerce
tări se traduce prin obținerea 
unei economii de 30 milioane

Iri aaaal. In azeeasi direcție a 
• -arii pierderilor prin tă
ierea capetelor ia laminarea 
izngoariior de oțel zalmat. slnt 
In curs, la aceiași eomoinat, 
cercetări care deschid perspec
tiva obținerii unor economii de 
metal de citeva asii de tone a- 
■•aL

Un alt domeniu unde ne-am 
propus să realizăm o reducere 
a consumului de metal este cel 
al construcțiilor metalice. Se 
șue că prin utilizarea unor o- 
țelurl cu rezistență mărită, de 
10—12 ia sută de exemplu, se 
obține o reducere importantă a 
greutății construcției. Iată de ce 
un colectiv de cercetători a a- 
berdat recent problema obține
rii unor oțeluri cu o limită de 
curgere de 50 kg mmp. In pre
zent se obțin In țară oțeluri 
per.tru construcțiile metalice de 
c el mult 42 kg mmp. Realizarea 
acestor produse va aduce, evi
dent, eliminarea unor impor
turi extrem de costisitoare, iar 
in domeniul construcțiilor me
talice sudate, pe ansamblul eco
nomiei naționale, o economie de 
metal de aproape 29 MW tone 
anual.

Dr. ing. FLORIN TANASESCU 
directorul Institutului 

de Cercetări ți Proiectări 
pentru Industria Electrotehnică

Și In domeniul electrotehni
cii se remarcă pregnant ten
dința de a elabora produse noi 
cu consumuri reduse de metal. 
Stllpii metalici ce suportă linii
le de Înaltă tensiune, capătă 
forme care — fără să le redu
că caracteristicile mecanice au 
greutăți reduse. Generatoarele 
de înaltă tensiune, transforma
toarele, mașinile și aparatajul

de joasă și înaltă tensiune ur
mează și ele aceeași tendință. 
Prezentarea citorva preocupări 
aie Institutului de Cercetări ri 
Proiectări pentru Industria E- 
lectrotehnică (LC.P.EJ In a- 
ceastă direcție aș dori să o În
cep cu mașinile electrice. Se 
știe că In construcția lor intră 
o cantitate importar.tâ de cu
pru și oțel electrotehnic, forță 
pentru carcase, care, la numă
rul mare de mașini utilizate In 
economia națională, implică 
consumuri de metal deosebit 
de ridicate. Optimizarea aces-

ASTAZL LA BRAȘOV, 
SE DA STARTUL ÎN

structori calificați, a căror pre
zență si activitate ar da un im
puls nebănuit desfășurării nor
male a acestor activități. Din 
cele 2C4 asociații sportive pe 
care ie avem in județ abia ju- 
mătate dacă sini încadrat- cu 
instructori sportivi. încadrarea 
asociațiilor sportive cu instruc
tori este una dintre preocupă
rile noastre majore, de căpă- 
tii. In fiecare sn selecționăm 
oameni și ii instruim pentru a 
lucra in asociațiile sportive și 
asta înseamnă eforturi finan
ciare serioase. Dar pe parcurs 
ii pierdem. Și așa se face că 
lipsa unor oameni calificați con
tinuă să afecteze bunul mers al 
activității asociațiilor noastre, 
să genereze lipsa lor de activi
tate, fapt caie duce în cele din 
urmă Ia o existență formală a 
asociațiilor, la o inactivitate a- 
proape deplină". Să mai adău
găm celor de mai șus refuzul, 
ne.' istificat și inexplicabil, al 
C.N.E.F.S. de a repartiza M.F.A. 
brevete și insigne' de instructor 
sportiv — e vorba, bineînțeles, 
de imprimate — refuz ce stăruie 
începînd cu 1969 ? Să mai adău
găm că numărul tabelelor de 
natura celui amintit este mult 
mai mare ? Și că toate au avut 
aceeași soartă ? Mai este oare 
nevoie să mai amintim că — in 
cursul anilor — numărul in
structorilor sportivi formați de 
armată e de ordinul miilor, dar 
iă. din păcate, toți au împărtă
șit aceeași soartă ca și colegii 
lor mai tineri ? Și încă șirul în
trebărilor ar mai putea conti
nua. Dar ne vom limita la una 
singură, pentru că faptele ni 
se par atît de limpezi si edifi
catoare incit ar face d? prisos 
orice comentariu : Cum moti
vează Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport acest 
mod — greu de calificat — de 
a trata și (ne) rezolva una din
tre problemele vitale a-le spor
tului de masă ? Iată o întrebare 
la care sperăm totuși că nu ni 
se va întîmpla ca în alte cazuri 
cind am semnalat deficiențe la 
fel de grave și am primit un 
singur răspuns : tăcerea cea 
mai deplină.

AL. DOBREBALCANIC MERIDIAN

la Siu între
cere eaSDaooiiMn din caien- 

mostra ieiera. Raliul Bat- 
rizjt. a VlU-a ediție, se va da 
fSarVaî «inen seara. *• Brașov

2. _ _nde va avea Ioc și 
uaKxea. dBnmîcA la prinz. Este 

e^e^sner.t primi: cu mare 
fc^teres atit de aitLa .orii de auto— 

cit si de concurenți. 
Trase-— măsoară circa 2 000 de 
k-e. Cursa se anunță extrem de 
MBcfli *i dură. Este vorba de 
-oa :esx in care se verifică nu 
■■■■■ cunoștințele tehnice și de 
conducere, ci și dlrzema, cura- 

. rezistența concurenților și a 
mașinilor pe care le pilotează 
aceștia. Este vorba de o cursă 
In care alergarea se va desfă
șura in condiții speciale. Profi
lul traseului este extrem de va
riat : el cuprinde toate genurile 
de relief, de la zone de șes la 
cele deluroase și montine. Dar 
iată obiectivele pe care le va 
at:-.ge : Brasov — Moeciu — Ru- 
răr — Dragoslavele — Cimpu- 
iung — Curtea de Argeș — Pi
tești — Rm. Vîlcea — Tg. Căr- 
bunești — Tg. Jiu — Petroșani — 
Hațeg — Gelniar — Bucium — 
Cabana Sloboda — Copșa Mică
— Tîrnăveni — Praid — Bor- 
zont — Gheorghieni — Lacul 
Roșu — Bicaz — Poiana Teiului
— Toplița — Praid — Miercurea 
Ciuc — Cașinul Nou — Tg. Se
cuiesc — Poiana Sărată — Lep-

șea — Tg. Secuiesc — Brașov — 
Poiana Brașov. (Pe drumul In 
pantă și cu serpentine de la Bra
șov la Poiana va avea loc, du
minică, ultima probă specială de 
viteză în coastă).

Din cei circa 2 000 de km. care 
se vor parcurge, 329 sint pe șo
sele neasfaltate, 170 vor cu
prinde cele 13 probe speciale, 
(102 pe asfalt și 68 pe drumuri 
nemodernizate) sau etape cu vi
teze mari, etapele hotărîtoare. 
Dificultățile și severitatea exa
menului pentru concurenți și 
mașinile lor le prezintă și nu
mai acest fapt -. din cele 36 de 
ore afectate cursei, 24 vor fi de 
noaptea.

La actuala ediție a Raliului 
Balcanic — organizată de Au
tomobil Clubul Român (A.C.R.) 
— și-au anunțat participarea 
numeroase echipaje din Bulga
ria, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia. Automobiliștii roniâni. din 
rîndurile cărora face parte și 
multiplul campion al țării, Eu
gen Ionescu-Cristea, au făcut, în 
prealabil, antrenamente pe tra
seu. Oficialii și concurenții de 
peste hotare apreciază că aceas
tă întrecere a celor mai buni, 
automobiliști din țările balca
nice. are caracteristici similare 
cu ale multor competiții inter
naționale de tradiție.

C. VASILE

sz-3e de turnare. Cercetările 
efect.r-.e Ir institut, unele In 
lată Inai-.tată de valorificare, 
altele ama de a fi oferite in- 
dust-en vizează înlocuirea me
ta..;.: eu aceste rășini care, 
In nlus. oferă si proprietăți izo- 
iacte remarcabile. Dintre pro- 
dvse.e cele mai reprezentative 
menționăm transformatorii, 
amplificatoarele magnetice și 
bobinele, piesele de legătură 
eu rezistență mecanică ridicată 
etc.

Avem, de asemenea. In ve
dere înlocuirea unor metale

Economia 
de materiale

tor construcții, rezultat al ac
tivității complexe depuse de e- 
lectrotehnicieni, chimiști, ma
tematicieni, metalurgi, dispu- 
nînd atît de laboratoare spe
cializate cît și de un calculator 
electronic, va permite reduceri 
importante de metal, de ordi
nul a 15—30 la sută, în funcție 
de tipul de mașină. Economii
le ce se prevăd a se obține prin 
aceste construcții se estimează 
a depăși 10—15 milioane lei a- 
nual.

Este cunoscută dezvoltarea 
pe care au luat o in ultimii ani 
masele plastice și in special ră-

scumpe cu altele mai ieftine. 
Acest lucru l-am făcut In ca
drul seriei de siguranțe fuzi- 
bile de joasă tensiune, la care 
înlocuirea argintului cu cupru, 
după un brevet al institutului 
— a condus la obținerea unor 
economii ce depășesc 10 000 000 
lei anual.

în sfîrșit voi aminti o serie 
de cercetări privind realizarea 
unor cabluri speciale, proteja
te contra coroziunii și a unor 
produse metalice special pro
tejate, a căror durată de viață 
se dublează, obținîndu-se prin 
aceasta economii de metal im
presionante.

Ing. MARCEL GAVRILESCU 
director tehnic 

al Institutului de Proiectări 
pentru Construcția de Mașini

Reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, economi
sirea și buna gospodărire a 
fiecărui gram de metal, sarcini 
reliefate cu atita claritate în 
documentele Conferinței Na
ționale a P.C.R. din iulie 1972, 
au avut un larg ecou în rîn
durile proiectanților noștri 
care, în frunte cu comuniștii, 
s-au străduit să participe cu 
însuflețire la realizarea lor. A- 
ceste obiective am încercat să 
le realizăm prin mai multe 
căi. Astfel, în domeniul lucră
rilor de construcții-montaj pre
văzute în proiectele noastre, 
am căutat să înlocuim o can
titate cît mai mare de metal 
prin creșterea gradului de fo
losire a prefabricatelor de be
ton, prin închiderea halelor1 cu 
pereți de asbociment ondulat, 
prin realizarea de acoperișuri 
ușoare din polistiren expandat, 
prin folosirea largă a oțelurilor 
superioare Au fost de aseme
nea modificate sistemele de 
ridicare și transport, inlocuin- 
du-se podurile rulante care ne
cesitau structuri metalice de 
susținere cu macarale ce se 
deplasează la sol Alte măsuri 
au vizat reducerea la minimum 
a spațiilor ocupate de obiecti
vele construite, prin concentra
rea în hale monobloc unde se 
pot desfășura mai multe acti
vități de producție. Toate aces, 
te măsuri au condus, numai în 
primele trei trimestre ale anu
lui, la reducerea consumului 
de metat la obiectivele con
struite după proiectele realiza

te in institutul nostru cu peste 
19 800 tone de metal. Numai la 
proiectele de extindere a Fa
bricii de rulmenți Bîrlad au 
fost economisite 1 200 tone me
tal iar la Șantierul naval Con
stanța, peste 2 000 tone.

Un alt domeniu de economi
sire a metalului este cel al re- 
proiectării utilajelor in vederea 
reducerii greutății și gabaritu
lui lor. Astfel, numai la utila
jele de vopsitorie, rcproiectate 
de curînd, a fost obținută o e- 
conomie de metal de circa 30 la 
sută. In același domeniu, am 
trecut la proiectarea unor ca
bine de vopsire realizate din 
beton, fapt care a condus la o 
reducere a consumului de me
tal de 80 la sută față de vechi
le proiecte.

In sfîrșit, o mai bună gospo
dărire a metalului la benefi
ciarul proiectelor noastre am 
obținut-o prin introducerea u- 
nor tehnologii moderne cum ar 
fi, de exemplu, turnarea piese
lor din fontă și oțel cu adao
suri reduse de prelucrare, tur
narea de precizie sau în cochile 
etc., prin care s-a realizat la 
Uzina „Steagul roșu" Brașov o 
reducere a consumului de me
tal de 2,5 la sută, iar la Tur
nătoria de precizie Breaza de 
5 la sută. Prin folosirea unor 
mașini • de debitare a tablelor 
ce lucrează după clișeu am reu
șit să reducem consumul de 
metal la croirea tablelor nece
sare construcțiilor navale sau 
de vagoane cu 7—8 ]a sută, de- 
terminînd, la Șantierele navale 
Galați, Oltenița, Constanța și 
la Uzina de vagoane Arad o 
injumătățire a pierderilor de 
metal la aceste operații.

Anchetă realizată de
PETRE JUNIE șl IO AN VOICU

9 FOTBAL : Intr-un meci 
disputat la Varșovia. în ca
drul campionatului european 
de fotbal rezervat echipelor 
de tineret, selecționata Po
loniei a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația Da
nemarcei.

• C. M. DE FOTBAL ’74 : 
In prezent, la Dusseldorf, au 
loc lucrările comitetului de 
organizare a campionatului 
mondial de fotbal. La lu
crări participă sir Stanley 
Rous, președintele Federați
ei internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.) Pe ordinea de zi 
figurează stabilirea definiti
vă a celor 8 orașe care vor 
găzdui meciurile. Pentru 
disputarea acestor jocuri 
candidează 10 orașe vest- 
Sermane. Meciul de deschi
dere va fi programat la 13 
iunie 1974, la Frankfurt. Fi
nala va avea loc la 7 iul>« 
pe stadionul olimpic din 
M tinehen.

• TENIS DE MASA : Se
lecționatele de tenis de ma
să ale R.P. Chineze și-au 
început turneul în Iugosla
via, evoluind la Skoplje. In 
meciul masculin, echipa Iu
goslaviei a obținut victoria 
cu scorul de 5—1. La femi
nin, echipa R. P. Chineze a 
întrecut cu 3—0 selecționata 
Iugoslaviei. Oaspeții vor 
mai evolua la Zagreb, Liu- 
bliana și Split. Apoi, jucă- 
torii din R.P. Chineză vnr 
pleca în Suedia pentru a 
participa Ia campionatele In
ternationale ale Scandina
vei.

• POLO : După cum »-a 
mai anunțat, turneul final al 
„Cppei campionilor euro
peni" la polo pe apă va a- 
vea loc la Budapesta între
1 și 3 decembrie. In cursul 
zilei de ieri a fost stabilit 
programul turneului. Iată or
dinea jocurilor : 1 decem
brie : O.S.C. Budapesta-Di
namo București ; Ț.S.K.A. 
Moscova-Partizan Belgrad ;
2 decembrie : O.S.C. Buda-
pesta-Partizan Belgrad ; 
T-S.K.A. Moscova-Dinamo 
București ; 3 decembrie :
Dinamo București-Partizan 
Belgrad și O.S.C. Budapesta- 
Ț.S.K.A. Moscova.

• ȘAH : Turneul zonal fe
minin de șah a continuat la 
Pernik cu disputarea parti
delor din runda a 9-a. Aș
teptată cu mare interes, par
tida dintre liderele clasa
mentului, maestrele românce 
Alexandra Nicolau și Ger
trude Baumstarck, s-a în
cheiat remiză.

In clasament continuă să 
conducă Alexandra Nicolau 
(România) cu 6 puncte (1). 
urmată de Gertrude Baum
starck (România) — 6 uunc 
te, Eretova (Cehoslovacia) — 
4,5 puncte (2), Karaka.» (Un
garia) — 4 puncte etc.

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 47

(din 19 noiembrie 1972)

Dinamo—Steaua x
„U" Cluj—c.S.M. Reșița 1
F.C. Argeș—Jiul i
A.S.A. Tg. Mureș—Steagul Roșu 1

Farul—U.T. Arad 1
Universitatea Cr.—Petrolul 1
S.C. Bacău—C.F.R. Cluj 1
Bologna—Atalanta 1

Cagliari—Florentina ix
Milan—Internazionale lxj
Napoli—Juventus lx”
Sampdoria—Ternana tx

Torino—Roma lx



/

evenimente prezentate 

de comentatorii noștri

Reuniunea 
Comitetului 

Executiv 
al F. M. T. D.

La Moscova, în hotelul 
„lunost", a început joi la 
prînz reuniunea Comitetului 
Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. 
La lucrări participă o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Comunist din România, con
dusă de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Cuvintul de deschidere al 
reuniunii a fost rostit de Ro
berto Viezxi, președintele 
F.M.T.D., după care Evghenii 
Tiajelnikov, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.L., a transmis sa
lutul comscmolului și al Co
mitetului organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
sint înscrise trei puncte. în 
primul rînd se va face bilan
țul activității F.M.T.D. în anul 
care s-a scurs de la ultima 
reuniune a Comitetului Exe
cutiv (Valparaiso, septembrie 
1971) și se va adopta progra
mul de activități pe anul 1973. 
Al doilea punct va aduce în 
dezbatere problema locului și 
rolului F.M.T.D., a organiza
țiilor sale membre, în pregă
tirea viitorului Festival. In fi
nal, se vor lua în discuție ce
rerile unor organizații de a fi 
primite în F.M.T.D.

Raportul la primul punct de 
pe agendă a fost prezentat 
de Alain Therouse, secretar 
general al F.M.T.D., iar la cel 
de-al doilea punct de către 
Roberto Viezzi, președintele 
F.M.T.D.

Lucrările reuniunii continuă.

EUGENIU OBREA
Moscova, 16 noiembrie 1972
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Urmările puternicelor furtuni care au bintuit zilele trecute o parte □ Europei occidentale și nora ce. 
Imagine din orașul vest-german Bremen, unde circulația a fost blocată

Convorbirile multi-
laterale de la Helsinki
în centrul agendei 
politice europene

• DECLARAȚIILE MINISTRULUI DE EXTERNE 
FRANCEZ • COMUNICAT POLONO-BELGIAN

Sesiunea O.N.U.

Protocol
românocehoslovac

între 14 și 
avut Ioc la Pi 
Vl-a a Comisiei mixte 
mentale românoi 
colaborare economică și tehn 
științifică. Delegația m,,jăr— 
fost condusă de Ion Pățan, v 
președinte al Consiliului de 
niștri, iar delegația cehtslc-. 
de Jan Gregor. vucepresedir.te 
al Guvernului R. S. Cehoslova
ce. La lucrări a participat, de 
asemenea, ambasadorul R mâ
niei la Praga. Teodor Has.

Cu acest prilej, ambele cărți 
au constatat că de Ia sesiunea 
anterioară a comisiei și pisă In 
prezent relațiile de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
nico-științificâ rcmârto-ceho- 
slcvacă s-au dezvoltat m-r-T- 
îndeosebi In domeniile indus 
triei construcțiilor de mașini sl 

comerciale. Au 
importante ac
re si sperializa- 

pcivi-d sub- 
tractoare. ma-

< a,
heiat cu acest 
mmat de cre- 
câ părți Iz. co- 
er-amenta'^.

c ; - ’P-

3L-S11 m-r-ă

emorie a 
sesiunea a 

na-

Mi

Semnificația unui document

• In sala mare a Conserva
torului „Ceaikovski" din Mos
cova a avut Ioc primul concert 
al Orchestrei simfonice a Fi
larmonicii „George Enescu", în 
cadrul unui turneu întreprins 
în Uniunea Sovietică, în cinstea 
împlinirii unui sfert de veac de 
la proclamarea republicii în 
România. Sub bagheta dirijoru
lui Mircea Basarab, au fost in
terpretate lucrări de Beethoven. 
Max Reger, Anatol Vieru și 
Maurice Ravel.

într-un discurs pronunțat joi 
în fața Adunării Naționale, mi
nistrul afacerilor externe, Mau
rice Schumann, a spus, referin- 
du-se la conferința asupra secu
rității și cooperării în Europa, 
că Franța va aborda convorbi
rile de la Helsinki conducîn- 
du-se după principiul conform 
căruia în lumea contemporană 
confruntarea dintre blocuri și 
sisteme militare trebuie să fie 
înlocuită prin dialogul între po
poare si prin eforturi de apro
piere între toate națiunile. Cu 
privire la tratatul dintre Repu
blica Democrată Germană si Re
publica Federală a Germaniei. 
Maurice Schumann a afirmat că 
„semnarea și ratificarea acestui 
acord vor deschide drumul că
tre intrarea celor două state 
germane în O.N.U. și către sta
bilirea de raporturi normale 
între R? D. Germană și ansam- 
'blul comunității internaționale".

Agenția P.A.P. a dat publici
tății comunicatul cu privire la 
vizita oficială făcută in Belgia 
de Stefan Olszowski, ministrul 
de externe al R. P. Polone, ș: 
convorbirile pe care acesta le-a 
purtat cu omologul său belgian. 
Pierre Harmel. Cele două părți 
au relevat dezvoltarea cu suc
ces a colaborării dintre statele 
europene, creșterea încrederii 
reciproce și a colaborării pe 
continent, considerind că acea
stă evoluție pozitivă face posi
bilă Începerea în bune eâodi- 
țiuni a convorbirilor m-ltcla-e-

Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, cu majo
rități covirșitoare satz In .- 
nanimitate, o serie de re
zoluții privitoare la poLtc- 
ca de apartheid și Ia alte 
forme de discriminare ra
sială.

In prima dintre rerclxtd 
— la care Romă'.a a firu* 
rat printre coautori — s-? 
subliniază că numai adeo- 
tarea de către ConsăBul ae 
Securitate a unor 
obligamrii — econamite sz 
de altă natură — tapeerrra 
regimului din Africa o» 
sud va putea pune -aed: 
pe cale pașnică poiztiei: âe 
apartheid. Rezoluția reatr-
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a aeescei
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• STEFAN OLSZOWSKI. aft- 
nistral afacerilor externe al R_P. 
Polone, a făcnt o tintă oGcntt 
in Luxembnrz. on4r a avnt roa 
vorbiri ca aimsxnal afneenioe 
externe al acestei țin. C ansa 
Thorn, informează ageapa P-A-P.
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Rezoluțio adoptată 
la O.N.U. 

privind recunoașterea 
internațională 
a mișcărilor 

de e'iberare națională
Apreciată ca na document im- 

yrrint al actualei sesiuni a A- 
daaîrii Generale a O.N.U. re- 
zntatia privind situația din 
lrn'.ernk coloniale ale Por- 
tugaliei elaborată de 46 de 
state afro-asiatice și socia- 
Msle. printre care și România, 
ruprxade. ca unul din punctele 
esențiale, ideea necesității re- 
rwan sj terii internaționale a 
M-scărilor de eliberare naționa
lă. Relevând cu satisfacție pro
gresele in lupta pentru indepen
dență si libertate, rezoluția — 
adoptată in plenara Adunării 
Gemi ale a O.N.I. — reafirmă 
dreptul inalienabil al popoare
lor din Aagola. Morambic și 
G»nrra-Btssan la autodetermi
nare și independență si sublini
ază că liderii mișcărilor de e- 
Rberare din cele trei teritorii 
sânt sincurii reprezentanți legi
timi ai popoarelor pe care le 
cinduc efectiv, iar toate guver
nele interesate, agențiile specia
lizate trebuie să discute numai 
eu aceștia orice probleme care 
privesc Guineea-Rtssau. Angola 
« Morambic. In acest spirit, 
rezoluția arată că se impune 
ca au imperativ începerea unor 
negocieri directe intre guvernul 
Portugaliei și mișcările de eli

berare națională, în scopul a- 
plicării rapide și depline a pre
vederilor Declarației Națiunilor 
Unite privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale, încetarea imediată de 
către guvernul portughez a 
războaielor coloniale, retrage
rea tuturor trupelor sale din 
cele trei teritorii.

Semnificația majoră a acestui 
document al O.N.U. nu poate 
scăpa niciunui observator a- 
tent al vieții internaționale. 
După recenta hotărîre privind 
acordarea unui statut de obser
vator la O.N.U. reprezentanți
lor mișcărilor de eliberare, re
zoluția la care ne referim re
prezintă un nou și remarcabil 
pas în promovarea recunoaște
rii internaționale a mișcărilor 
de eliberare națională. Această 
nouă inițiativă a O.N.U. re
flectă atît cerința mereu mai 
puternică a opiniei publice 
mondiale de a se lichida defi
nitiv ultimele manifestări ale 
colonialismului, cit și aprecie
rea și recunoașterea forței, vi
talității și rolului esențial pe 
rare-1 joacă mișcările de eli
berare națională în lichidarea 
tuturor vestigiilor colonialismu
lui.

Cerință izvorită din realități 
obiective, recunoașterea inter
națională a mișcărilor de elibe
rare națională reprezintă, toto
dată. prin ea însăși, un sprijin 
important politic-moral acordat 
luptei popoarelor aflate încă 
sub dominația colonială.

Recunoașterea mișcărilor de 
eliberare ca unici reprezentanți 
autentici ai popoarelor din te
ritoriile coloniale, constituie, 
de altfel, poziția consecventă a 
României, care-și manifestă per
manent, activ, solidaritatea sa 
cu lupta acestor popoare, cu 
lupta tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste din în
treaga lume. In acest sens, țara 
noastră sprijină consecvent miș
cările de eliberare națională din 
teritoriile aflate încă sub domi
nația colonială, dezvoltă relații

cu aceste mișcări. Referindu- 
se la comunicatul comun cu 
privire la vizita efectuată in 
iunie a.c. în țara noastră de de
legația Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bi- 
ssau și Insulele Capului Verde, 
Amilcar Cabrai, secretarul ge
neral al partidului, releva că 
acesta a constituit primul docu
ment internațional al P.A.I.G.C. 
și sublinia : „Importanța istori
că a declarației de astăzi re
zultă din faptul că este un act 
de recunoaștere a partidului 
nostru pe arena internațională. 
Este începutul unei dovezi con
crete a personalității noastre 
juridice pe plan internațional".’ 
Aceeași poziție consecventă a- 
României s-a manifestat atît în 
coparticiparea țării noastre la. 
prezentarea rezoluției amintite 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
cit și în afirmarea fermă de 
către reprezentanții României 
în comitetele de resort ale 
O.N.U. a necesității recunoaște
rii reprezentanților mișcărilor’ 
de eliberare ca singuri repre
zentanți legitimi ai popoarelor, 
ale căror interese și aspirații le 
reprezintă.

Se poate afirma că adoptarea 
rezoluției privind situația din 
coloniile portugheze ca și dez
baterea, mai profundă, a as
pectelor actuale ale decoloniză
rii, constituie unul din momen
tele remarcabile ale actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Evident, afirmarea limpede a 
cerinței recunoașterii internațio
nale a mișcării de eliberare ea-f r 
țională, ca și celelalte inițiative g 
ale O.N.U. pentru grăbirea li
chidării dominației coloniale 
portugheze în Africa constituie 
doar un fundament pentru acți
uni perseverente, concrete, pe 
plan internațional. Transpunerea 
în practică a unui consecvent și 
larg sprijin mondial pentru rea
lizarea acestui obiectiv rămîne 
latura esențială.

EM. RUCARde la Paris
La Farts a avut loc. joi, cea 

de-a 16<-a ședință plenară a 
Conferinței cvadripartite in 
problema Vietnamului. Xuan 
Thjy. șeful delegației R. D. 
Vietnam, și Nguyen Thi Binh, 
șeful celegapei Guvernului Re-

voluționar Provizoriu ^Repu-ș 
blicii Vietnamului de Sud, au, 
cerut guvernului Statelor Unitei 
să semneze neîntîrziat acordulî 
de încetare a războiului și res-ț 
tabiiire a păcii în .Vietnam.

Hotarîrile
plenarei

Partidului 
Socialist

1

Stabilirea
de relații diplomatice 
între R. P. Chineză 

și Luxemburg
• Agenția China Nouă a difu

zat un comunicat comun în care 
se arată că guvernul R. P. Chi
neze și guvernul Luxemburgu
lui au decis să se recunoască 
reciproc și să stabilească relații 
diplomatice începînd de la 16 
noiembrie. Cele două guverne, 
menționează comunicatul, de
clară că relațiile lor vor fi că
lăuzite de principiile respectu
lui mutual al suveranității și 
integrității teritoriale, neames
tecului în afacerile interne, e- 
galității și avantajului reciproc. 
Guvernul Luxemburgului con
firmă că recunoaște guvernul 
R. P. Chineze ca singurul gu
vern legal al Chinei.

Conferința 
de la Brazzaville

• LA BRAZZAVILLE a luat 
sfîrșit conferința cvadripartită, 
la nivel înalt, a șefilor de stat 
din Zair, Congo, Gabon și Gui
neea Ecuatorială. Participanții 
au luat în discuție problema re
glementării diferendului terito
rial dintre Gabon și Guineea E- 
cuatorială. Acțiunea de medie
re în acest conflict a fost în
credințată de O.U.A. președin
ților statelor Zair și Republicii 
Populare Congo. In urma reco
mandărilor, președinții repu
blicilor Gabon și Guineea Ecua
torială au căzut de acord să-și 
reglementeze, pe cale pașnică și 
în spiritul Chartei O.U.Â., ne
înțelegerile care s-au ivit in
tre cele două țări.

• APROAPE 30 DE MILIOA
NE de brazilieni s-au prezen
tat în fața urnelor pentru a ale-

ge primarii și membrii consilii
lor locale din 3 498 de munici
palități.

La scrutin au participat can
didați ai partidului de guvernă- 
mînt Alianța Renovatoare Na
țională (A.R.E.N.A.) și ai Miș
cării Democratice Braziliene, 
(M.D.B.), partid de opoziție. 
Conducătorii partidului A.R.E. 
N.A. au anunțat că au obținut 
intre 80 și 90 la sută din tota
lul voturilor. Rezultatele finale 
ale alegerilor vor fi date publi
cității peste o lună.

>fohsen -VI AiaL ia publiwr 
legate de evolațj* relațiiWr 
teryemenile. precam și de con
ținutul agendei reuniunii la ni
vel înalt a celor do«ă Yiviiti 
programau să aibă lac ia Tri
poli. in cvrsal Învii ■anembeie-

E. Heath la Belfast

Ec.vard Hea' 
Belfast Intr-

istru brif 
i a soszt x 
xfrită de' i a

Cu a :es: 
mir va a
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CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30: 
19; 21,15). Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 19.45), Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30). Gloria (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30).

CHEIA : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

BULEVARDUL ROMULUI î ru
lează la București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Scalq (o- 
rele 8.30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Capitol (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18,30; 21), Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
17.30: 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA: rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
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Premierul R. A. Yemen 

va vizita Adenul
• PRIMUL MINISTRU al Re

publicii Arabe Yemen. Mohsen 
Al Aini, va face, la 30 noiem
brie, o vizită la Aden, la invi
tația premierului sud-yemenit 
Aii Nasser Mohamed, a decla
rat ministrul informațiilor din 
Republica Democratică Popu
lară a Yemenului. Abdullab Al 
Khaniari, la încheierea 
scurte vizite întreprinse 
Sanaa — relatează 
M.E.N.

In timpul vizitei sale 
tala nord yemenită, el 
convorbiri cu Abdul 
Iriani, 
men

unei 
la 

agenția

în capi- 
a avut 

Rahman 
președintele R. A. Ye- 

și cu primul ministru

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 : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Aurora (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

IMBLÎNZIREA FOCULUI î ru
lează Ia Unirea (orele 15,30; 19).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Giuleștl (orele 10: 15,30: 18; 
20,30) * Miorița (orele 10; 12.30;
17.30: 20).

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

FUGA E SANATOASA : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.30), Flamura (orele 
9; 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).

Clpil c 
guvern 
tribuie 
nord-ii

il poâtite 
Reuter

isier. A-
i-eazâ eâ

prob*1

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI REVOLLTIEI a. A.g;- 
riei, Houari BoumeQiene. â pro- 
cedat Ia constituirea și instala
rea „Comisiei Naționale a ges
tiunii socialiste a întreprinderi- 
lor de stat-. Această coznîs^e 
din care fac parte numeroși 
conducători ai statului, este în
sărcinată cu aplicarea prevede
rilor ordonanței prezidențiale, 
semnată de șeful statului, in no
iembrie 1971, privind instituirea 
noului sistem d“ organizare și 
funcționare a întreprinderilor 
de stat algeriene. Potrivit or
donanței, in toate întreprinderi
le de stat vor fi înființate comi
tete ale salariaților, alese in 
adunările generale ale acestora, 
și consilii de conducere din 
care fac parte, cu drepturi de
pline, reprezentanți ai munci
torilor.

Pe- nceesoo c originate de protest in pline stradă, studenți 
d- Ansaerec— ctrog oâeartăa csupra Spsei de locuri in cămine 

S> a sci —mirii chiriilor.

Agenția TASS anunță că Mi
hail Suslov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al{ 
PC-VS, Konstantin Katușev,? 
secretar a. C.C. al P.C.U.S., și - 
-Andrei Gromixo. ministrul afa
cerii :r externe al U.R.S-S., l-au 
primit pe Le Duc Tho, consilier 
special al delegației R. D. Viet
nam la conferința de la Paris 
în problema vietnameză, 
la Moscova, în trecere 
Paris.

din Chile

aflat 
spre

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R. D. 
VIETNAM a dat joi publicității 
o declarație prin care protes
tează împotriva furnizării ma
sive de arme de către S.U.A. 
regimului saigonez și trimiterii- 
în Vietnamul de sud a unui nu
meros personal militar, sub de
numirea de „consilieri civili".

BAHAMAS oke aogcț 
ressrse c e

o
ee B:

•j—csi' negri or aduși de pe con- 
hicon 'i perioeda comerțului cu 
> Io începutul secolului ai XVIII- 
ncsui c devenit colonie britanice, 
spor afi s-cu retras treptat, ne- 
s-csc -I insulei nici aur și nici 

: —era e. Una din principalele
• c— aelcgu ui a constituit-o, de-a 
;• ce" sarea pădurilor. Noi spe- 
iegate in prezent de descoperirea

-cze' e ce c-țc- ce poale
Brbuor. După cum s-a caanțot 
Nassau, acest fapt este rezxd- 
inregrstrate ce Partidul hbe- 

ra -p.'OC'esist in alege-ile legislative desfășu
rate in luna septembrie. Partidul hberc-pre- 
gresrsz concus Ce premierul Lynden Oscar 
Pindling, este ex ponentul interese*or popu
le: e ce culoare care reprezintă 85 Ia sută 
c n n--nărui locuitorilor.

A-hipeiagu Bahamas are o poziție ieșite 
din comun. Este format din peste 700 ce 
insu e și insulițe, din care numai 29 sint n 
p-ezent locuite, iar trei cincimi din întreaga 
pop-aț e — aproximativ 180 000 locuitori — 
este concentrată intr-o singură insulă, cu o 
suprafață de 132 kilometri pătrați : Ne.v 
Providence, unde se află și Nassau, copi- 
tcla Bchamasuiui. Una din insulele arhipe- 
Icguîui, Sen Salvador, a fost primul pâmin: 
c! Lumii Noi, zărit de Cristofor Columb in 
1492. După descrierile făcute de primii des
coperitori, insula avea „copaci foarte verzi, 
multe ape și fructe de felurite soiuri, ier 
băștinașii erau deosebit de prietenoși". In- 
digenii despre care se scrie în jurnalul de 
bord al lui Columb au fost decimați aproape 
in întregime, actuala populație fiind for-
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favoriza dezvoltarea unei industrii a sticlei 
și de realizarea unei industrii de prelucrare 
a peștelui, alimentul de bază al populației. 
Fină la punerea în practică a acestor pro
iecte de întemeiere a industriei, turismul 
rămîne principala sursă de venituri. „Para
disul terestru" — numit așa de către lo
cuitorii insulei — atrage anual vizita a peste 
1,5 milioane de turiști. Industria turismului, 
deși aduce mari beneficii țării, reducind 
deficitul bugetar și asigurînd locuri de mun
că pentru două treimi din populație, este 
condusă, în cea mai mare parte, de capi
talurile străine. Taxa scăzută a impozitelor 
practicată în arhipelag, ca și absența de 
impozitș succesorale au atras capitalurile 
străine, îndeosebi americane, în industria 
hotelieră.

în onu! 1967, pentru prima oară în isto
ria insulelor Bahamas, aflate sub depen
dența Marii Britanii de peste 250 de ani, 
Partidul liberal-progresist a reușit să cîș- 
tige majoritatea în parlament, guvernul fiind 
alcătuit în exclusivitate din negri. Ca un 
prim punct al politicii sale, primul ministru 
Pindling întreprinde o vastă acțiune de 
„bahamizare". Rezultatele acestei politici 
s-au văzut, între altele, și în victoria înre
gistrată de Partidul liberal-progresist la ul
timele alegeri, întrucit campania electorală 
a partidului s-a bazat pe afirmarea nece
sității obținerii independenței arhipelagului. 
Primul ministru a declarat că odată cu 
obținerea independenței țării sale în 1973. 
va cere admiterea țării sale în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite și a Organiza
ției Statelor Americane.

în cadrul unei conferințe .de, 
j presă, la Santiago de Chile a 

fost dată publicității „Declara
ția cu privire la lucrările și ho
tăririle Plenarei naționale a 
Partidului Socialist din Chile", 
care a făcut „un bilanț al situa
ției politice și economice a țării 
și al tentativei reacționare de a 
răsturna guvernul popular".

Relevînd însemnătatea dezba
terilor și a raportului prezentat, 
documentul subliniază că „deli
berările s-au desfășurat într-un 
climat de fraternitate și unitate, 
care reafirmă forța și combati
vitatea partidului în’ asumarea 
responsabilității istorice de că
lăuzire a oamenilor muncii spre 
putere și de a face din Chîle 
o republică socialistă".

Participanții la plenară și-au 
exprimat hotărîrea de a milita 
„pentru aprofundarea procesu
lui revoluționar și pentru înde
plinirea neabătută a programu
lui Unității Populare". S-a rea
firmat, de asemenea, prețuirea 
pentru unitatea oamenilor jrfln- 
cii, a Unității Populare si^^br^ 
lianței dintre socialiști și corsT- 
niști, care aspiră să se exprime 
într-o poziție comună de clasă, 
in orice moment". Declarația 
relevă că „plenara a formulau 

unor mă- 
manifestă-

" necesitatea adoptării 
suri hotărîte față de 
rile reacțiunii".

Argentina ’
Program

R. Ț.

conciliere națională
• GUVERNUL ARGENTI

NIAN a propus tuturor parti
delor din țară un program de 
conciliere și uniune națională, 
a anunțat într-un mesaj radio
televizat ministrul de interne, 
Arturo Mor Roig. El a precizat 
că acest program, susceptibil de 
îmbunătățiri, vizează întărirea 
regimului federal existent în 
Argentina și dezvoltarea armo
nioasă a țării. Mesajul subli
niază necesitatea asigurării 
unei mai bune distribuiri a ve
nitului național, adoptarea unei 
politici ferme în domeniul ex
portului și modernizarea lucră
rilor în agricultură.

Actualul guvern argentinian 
se pronunță pentru o politică 
externă independentă care să 
favorizeze cooperarea latino- 
americană.

?gi PENTRU TIMPUL D V. L I B E
PETRECEREA : rulează la Doi

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

BAMBI : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15—20.15 în continuare).

1N TRECERE PRIN MOSCOVA: 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20). SUNETUL MUZICII : (ora 
10.30).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Bucegi (orele 15.45; 18; 
20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Dacia (orele 9; 
12.30; 16: 19,30).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Cotroceni (orele 
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 FLORI : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13.30: 18,15; 20,30).

MANIA GRANDORII î rulează 
la Moșilor (orele 10; 12; 15,30; 
17,45; 20), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

NĂSCUT LIBER î rulează la
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OPIUL ȘI BlTA : rulează la
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

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

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

NEVĂZUT, NECUNOSCUT s ru

lează la Munca (orele 15,30; 18;
20,15).

ANONIMUL XTINEȚIAN : rulea
ză la Arta (orele 15.30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Raho
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 î rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

Opera Română : BOEMA — ora 
19.30; Teatrul de Operetă : SPU
NE, INIMIOARA, SPUNE — ora

19,30; Teatrul Național -,,I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : FANNY
— ora 20; (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra1' (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 20; Teatrul „C. I. Notara'*
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE VVILDE — ora 19,30; 
Teatrul Mic : SIMFONIE PENTRU 
DESTINUL MEU — ora 19,30 ; 
(La C£sa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa*1) : FATA
MORGANA — ora 20; Teatrul Ciu
lești ; FREDDY — ora 19,30; Tea
trul ,.Țăndărică** (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 15; 
(Sala Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 15; 
Teatrul ,,Ion Vasiiescu** : CÎND 
REVOLVERELE TAC — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tânase" (Sala Savoy): 
REVISTA ARE CUVÎNTUL ora

19,30; (Sala Victoria) : TRĂSKT- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
Circul București : SPECTACOL
INTERNAȚIONAL MOSCOVA, U- 
LAN-BATOR, PRAGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : MUGUREL 
DE CINTEC ROMANESC — ora 
19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Tele-enciclopedia. 9,50 Muzică 
populară. 10,00 Curs de limba ger
mană. 10,30 Comentariu la 40 de 
steme. Județul Gorj. 10,50 Revis
ta literară TV. 11,20 Teatru scurt : 
„Farsa lui Pathelin". 11,55 Desene 
animate. 12,05 Teleglob : „Același 
Neapole**. 12,25 Muzică ușoară. 
12.45 Telejurnal. Teleșcoală. 16,00 
Matematica. Numere complexe.

16,30 Literatura româna. Vasile 
Alecsandri : Pasteluri — Serile la 
Mircești. 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de lim
ba engleză. 18,00 Atenție la... nea
tenție ’ Protecția muncii în trans
porturile interne uzinale. 18,40 Oa
meni și fapte. 13.50 Teleconferința 
de presă. 1971—1975. Peste 1 000 000 
de noi locuri de muncă. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. în 
cinstea aniversării Republicii — 
Cropica marii întreceri. 20,00 Re
flector. 20,15 Film artistic : „Di
minețile unui băiat cuminte". 21,55 
Universitatea TV. 22,35 „24 de
ore". 22,45 Din țările socialiste.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial pentru copii ? 
„Delfinul Flipper". 20,25 Bibliote
ca pentru toți. 21.10 Evocări : P. P. 
Negulescu Jn peisajul gîndirii fi
lozofice românești. 21,30 Capodo
pere ale muzicii universale. 22,15 
Stadion — emisiune de reportaje 
din lumea sportului.
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