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UN PUNCT
Uteciștii de la „Dacia

irisul Nic use*
, aeiegapaRepublicii condusă de face o vizi-
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Succesele unui renumit
colectiv de constructori

hunedoreniNe aflăm într-unul din noile cartiere care prind viață în municipiul Hunedoara : micro- raionul 7. Ca să ajungi aici trebuie să iei pieptiș dealul care îți apare brusc în față, movilele Uriașe de pămînt cărat de buldozere și excavatoare. De la primii pași întllnești plăci de beton pentru canalele termice, vată minerală, țevi de diverse dimensiuni. Toate stivuite, frumos aranjate pentru ca nimic să nu se deprecieze, să nu devină inutilizabil. Această impresie plăcută îți este întărită mai tîr- ziu cînd intri în perimetrul propriu-zis al șantierului. In jurul blocurilor domnește o ordine deplină. Cu o zi înainte tovarășul Grigore Boeru, secretarul comitetului de partid, ne declarase că activitatea la punc- . tele de lucru a fost în așa fel organizată încît risipa este a- proape cu desăvîrșire exclusă. Admirînd pe vrednicii gospodari pare înalță microraionul 7ne-am amintit aceste cuvinte ale secretarului comitetului departid. Intr-adevăr, cimentul irosi din simplul

tenția șoferului. Ce se va în- tlmpla cu ea? Va veni un alt autocamion și o va distruge sub roți ? Șoferul și-a coritinuat nepăsător drumul parcă nu s-ar
ALEX. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

perfecționează

transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți membri ai conducerii de partid și de stat a României, un călduros salut din partea președintelui Mao Tzedun, premierului Ciu En-lai si președintelui ad-interim al R. P. Chineze, Dun Bi-u.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, în numele său, al conducerii de part'd și de stat, cele mai calde salutări tovarășilor Mao Tzedun, Ciu En-lai, Dun Bi-u, împreună cu urări de succese tot mai mari poporului chinez.în timpul convorbirii exprimată satisfacția faptul că legăturile denie și colaborare dintre partidele. țările ți popoarele noastre s-au dezvoltat tot mai mult in ultimii ani. ți în mod deosebit după Populară de partidcondusă de tovarășul

a fost pentru priete-sterului
tehnologiile de producție

De la început o precizare i nimeni nu i-a cerut în mod expres tinerei inginere Doina Andone, de la întreprinderea industrială de stat „Dacia", să se ocupe de înlocuirea emulga- torului „W“, adus din import, cu un produs chimic intern care să fie utilizat cu aceleași rezultate la vopsirea țesăturilor într-o culoare mult solicitată de către beneficiari. Și totuși, utecista despre care vorbim, știind cit de necesară este pentru economia națională reducerea efortului valutar și-a asumat dificila sarcină a rezolvării acestei probleme.— E drept, aveam și în uzină emulgatori, dar niciunul dintre ei nu putea servi scopului pe care voiam să-1 a-

ting. Așa încît am apelat fabrica „Azur" din să-mi prepare diverse din acest produs mulgători solizi zați cu alcool.Pină să obțină zitiv, pentru că în cele din urmă Doina Andone a reușit să-și transpună în practică ideea, au trebuit făcute numeroase încercări. Și nu mică i-a fost satisfacția tinerei inginere cînd în final a putut spune „Evrika“ mai ales că înlocuitorul se prepara în mod curent de către unitatea timișoreană dar care nu fusese încă utilizat în industria textilă. Aplicată fără întîrziere la vopsirea țesăturilor utilizarea noului

față Cian Hai-fun, R. P. Chineze latril, eon- g-jverna- vizita în Republica Chineză a delegației și guvernamentale, NicolaelaTimișoara rețete — eventual e- sau solubili-rezultatul po-
mulgător s-a dovedit a fi extrem de eficientă.— In cele citeva luni trecute de cînd pentru prima oară l-am folosit, s-a economisit valută In valoare de 44 000 lei. Pe de altă parte a fost posibilă reducerea consumului specific cu 40 la sută față de produsul importat.La întreprinderea industrială de stat „Dacia" nu numai Doina Andone si-a făcut un punct de onoare din a-și pune semnătura proprie la capitolul „E- conomii". Preocuparea în a- ceastă direcție devine de Ia o zi la alta tot mai pregnantă,

GH. GHIDRIGAN

Ceaușescu, în vara anului trecut. în acest context a fost a- preciat pozitiv cursul ascendent al relațiilor economice bilaterale. al cooperării industriale dintre cele două țări, expresie a bunelor raporturi ro- mâno-chineze. faptul că Protocolul comercial pe anul 1973, semnat cu ocazia vizitei delegației guvernamentale chineze, prevede o nouă și însemnată creștere a schimburilor reciproce de mărfuri.S-a exprimat convingerea comună că raporturile de prietenie și colaborare româno-chi- neze vor cunoaște o dezvoltare continuă, subliniindu-se că succesele în edificarea socialismului în cele două țări deschid noi posibilități promovării relațiilor în domenii de interes comun între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
STAT,

->

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit luni după-

elemente prefabricate

A FI TIVĂIi COMUNIST
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Patria de azi este rodul

VICTOR EFTIMIU
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AXIALA S-A ÎNCHEIAT LA PLOIEȘTI

Competiția celor mai buni
Trofeul 

strungarului" 
a revenit 

utecistului

amiază pe ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos, care face o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Francisc Păcurariu, ambasadorul României la Atena.A luat, de asemenea, parte Aristote Phrydas, ambasadorul Greciei la București.In cadrul convorbirii, care a avut loc abordate voltarea relațiilor ciindu-seeste în interesul celor două țări și popoare, promovării climatului de bună vecinătate și cooperare in Balcani.

cu acest prilej, au fost probleme privind dez- pe multiple planuri a româno-elene, apre- că evoluția lor pozitivă

Au fost discutate, de asemenea, probleme actuale ale vieții internaționale, îndeosebi cele privind securitatea europeană și transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii. Tn acest context a fost reafirmată voința ambelor țări de a contribui activ la pregătirea și organizarea Conferinței gene- ral-europene care să ofere cadrul propice participării egale a tuturor statelor la edificarea unui sistem de securitate, colaborării slujba cauzei nentul nostru lume.întrevederea intr-o atmosferă

trainic ți eficace la promovarea multilaterale In păcii pe coriți- și în Întreaga»-a desfășurat cordială.nu se poate motiv că sînt utilizate pe scară largă(planșe, boiandrugi, plăci pentru canalele termice chiar și... scările !), executate la întreprindere, ceea ce asigură o valorificare mai bună a acestui material și o creștere substanțială a productivității muncii. Nici cărămida nu se mai sparge ca altădată — și deci nu mai dispare sub pămînt — pentru că este transportată în containere speciale. Am văzut la blocul 15 cum acestea erau luate din mașini de către macara și ridicate direct la etajul dorit. In acest fel omul pune m’na pe cărămidă doar atunci cind o încorporează în zid. în iureșul munrii se mai înttmplă si excepții. în mi’locul unui drum care trecea prin spatele blocului 14 am în- tîlnit — eveniment rar — o grămadă de cărămizi. Căzuseră dintr-o autobasculantă din r>ea-

ION ANCA
de la Uzinele

de utilaj chimic 
Grivița Roșie"Cea de-a patra ediție a O- limpiadei strungarilor încheiată aseară la Ploiești a marcat un evident progres față de edițiile precedente. Nu nt/nai prin creșterea numărului participanților în faza de masă, dar și prin nivelul sporit al pregătirii profesionale. Printr-o

IUSTIN MORARU 
(Continuare în pag. a 11-a)

Cei doi adolescenți din fotografie, Anca Drogan și Tudor Moise, strungari la Uzinele „23 August" din Capitală, au devenit zilele trecute uteciști. Faptul este cu atît mai emo- ționant pentru ei cu cit cererea lor de a fi primiți In . < ► rîndurile organizației a fos analizată cu prilejul adunării < ► generale în care s-a dezbătut Proiectul de norme ale vieții si muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Un 1 > important pas in viață făcut sub semnul marilor exigențe % ale moralei comuniste. Momentul de o emoționantă expresi- ► vitate, și-a găsit reușita într-o serie complexă de preocupări ► prin care acționează in această perioadă, folosind o largă varietate de modalități și mijloace ale agitației audio-vizuale,► organele și organizațiile U.T.C. din întreprindere. (Amănunte < k J în reportajul din pagina a IV-a).

GÎNDIREA

CREATOARE
de CONSTANTIN STOICIU

® CANDIDATII LA SUBINGINERIE AȘTEAPTĂ 
EXAMENUL
• DIRIGINTELE SI VIITORUL PROFESIONAL 
AL TÎNĂRULUI

Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Academia Republicii Socialiste ~ cu profundă din viață România anunță durere încetarea a academicianului
Victor Eftimiu, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor, reprezentant eminent al literelor românești, creator al u- nei opere literare de mare valoare în domeniul poeziei, dramaturgiei și prozei.

SCRIITORILORUNIUNEA 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA
CONSILUL

ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
CULTURII

astăzi la rubrica „Republica în _ ____t________ t_____  dintr-o suită de materiale care îsi propun să releve semnificațiile actului proclamării republicii în viața patriei noastre, a poporului român. Articolele pe care le vom însera sub acest generic vor înfățișa cititorului mărturii ale oamenilor care au fost prezenți în miezul evenimentelor istorice ce s-au succedat in cei 25 de ani de la 30 Decembrie 1947, opinii ale unor cunoscuți activiști politici și cercetători în domeniul științelor sociale, precum și extrase din documente istorice. Deschidem rubrica cu citeva considerații privind climatul social-politic creat în țara noastră în decursul unei îndelungi perioade istorice, climat in care ideile republicane au putut să rodească.

Articolul pe care îl publicăm conștiința națiunii" este primul Să deschidem Istoria, cartea de mărturie a secolelor. Cronicile vremii redau entuziasmul exploziv, bucuria care a cuprins masele în seara zilei de 30 Decembrie 1947, la aflarea veștii că Adunarea Deputaților a luat act de abdicarea regelui și a proclamat Republica. Cu cîn- tece, cu hore încinse pe străzile Capitalei șl In alte numeroase orașe era salutată instaurarea,

în deplinătatea cuvîntului, a suveranității poporului.Poporul român a înțeles exact semnificația acestui important eveniment din viața țării. Tn conștiința națiunii ideea de republică se im: ' .ea simbo'izînd aspirația o imase puternic, către cirmuire dreaptă i iar pentru
ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. • II-a j

> Din nou, Ia recenta „Consfătuire a cadrelor didactice care 
» predau științele sociale în învățămintul superior", tovarășul 
1 Nicolae Ceaușescu a atras atenția, în cuvîntarea rostită - 
1 in contextul necesității adecvării științelor sociale Io cerințele
* eP°5'i societății noastre, și în măsura în care filozofia mar- 
I xistă tinde să devină tot mai mult conștiință etică - asupra 
I obligativității apropierii de viață și a înțelegerii vieții prin gîn- 
» dire creatoare.
* . „Capacitatea de a gindi cu propriul cap" nu te referă, bine

înțeles, numai la interpretarea filozofică a fenomenelor sociale
' de la noi și aiurea, gindirea creatoare înseamnă de fapt 

obligativitatea de-a abandona indiferentismul social, con
templarea, supunerea mecanică, înseamnă de fapt a ieși 
în lume cu fruntea sus, a accepta mai deplin stringența respon
sabilității politice și morale, a te situa în primele rînduri, acolo 
unde adevărul, adevărul vieții, are strălucirea miracolelor 
posibile.

Astfel încît, gîndirea creatoare este înainte de orice atitu
dine. Nu tăcere suspicioasă, nu nostalgie, nu pindă și cu 
nici un chip entuziasm de circumstanță, la fel de superficial 1 
și neangajant ca și deprimarea abruptă și dificil de lămurit, 1 
ci atitudine, opțiune liberă de constringeri, opțiune conformă 1 
convingerilor ce ne păstrează statura dreaptă. Gîndirea crea- 1 
toare este atitudinea normală a fiecărui om normal. Omul 1 
normal nu-și tirguiește demnitatea în jocul conjuncturilor și 1 
al intereselor de clan, iar nevoia de a cerceta, de a pricepe, 1 
de a decide, de a nu rămîne in afară, de a fi deci implicat 1 
așa cum îi dictează conștiința este însăși rațiunea lui de a fi, 1 
de a exista pentru sine și pentru ceilalți, prin sine și prin cei- 1 
lalți. Se poate întîmpla, desigur, ca omul normal să mai și 1 
piardă, se poate întîmpla, desigur, ca omul normal să rătă- < 
ceașcă cuprins de nemăsurată ambiție și capricioasă trufie, i 
cum se mai poate întîmpla, desigur, ca omul normal să bată < 
drumuri bătute și să se poticnească și să ajungă la un pas l 
de infrîngere, sau chiar la înfrîngere. Și să fie dureroasă in- I 
toarcerea, să piardă și să piardă și să nu se afle nimeni in < 
preajma lui ca să-i întindă o mină de ajutor. Se poate intim- <

(Continuare In pag. a TV-a)
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Ciștigătoru!

Ion Anca, are 21 de ani și lucrează la secția a U-a mecanică la Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" din București. Aseară după cucerirea Trofeului strungarului, ne-a spus :— Sînt strungar de 3 ani, adică de la terminarea școlii profesionale, pe care am absolvit-o cu media 9,50.— Cum ai reușit să depășești — întii pe cei 3 200 de strungari din Capitală, iar acum să te dovedești mai bun între ceilalți din țară ?— Datorez acest rezultat atît pregătirii mele individuale dar mai ales colectivului de muncitori în care îmi desfășor activitatea, organizației U.T.C. care se preocupă de ridicarea pregătirii profesionale a tinerilor. S-au ocupat foarte mult de pregătirea mea tovarășul ing. Dan Stoian, șeful secției și maistrul principal Mircea Cernătescu. Sînt elev la seral în cl. IX Ia Liceul „Aurel Vlaicu" și locțiitorul secretarului U.T.C. pe secție. O să mă pregătesc in așa fel în colectivul din care fac parte să pot fi mereu un exemplu pentru ceilalți uteciști.
IUSTIN MORARU

! PROGRAMUL DE ACȚIUNE

COMPETIȚIA CELOR MAI BUNI Organizațiile b I.C J nw întreprinderi

(Urmare din pag. I)mai bună organizare a Întrecerii ia nivelul întreprinderilor și județelor a crescut Interesul tinerilor pentru cartea tehnică, s-au majorat realizările lor individuale. Competiția a determinat, de asemenea, o Îmbunătățire a calității lucrărilor executate de tinerii strungari, a disciplinei la locurile de producție.— Prin contribuția adusă pe această cale la realizarea sarcinilor de plan, ne spune tovarășul Victor Marinescu, activist al secției tineret muncitoresc de la C.C. al U.T.C., olimpiada strungarilor, împreună eu celelalte concursuri profesionale de acest fel a mărit prestigiul organizațiilor U.T C, In fața tinerilor. S-a demonstrat că în realizarea exemplară a sarcinilor de producție de către fiecare întreprindere anortul tinerilor este hotă- rîtor.— Sînt foarte bune, foarte utile aceste concursuri, ne-a declarat tovarășul Dumitru Nistor, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini grele, dar sînt prea puține- Ar fi foarte bine, cred, dacă s-ar organiza astfel de întreceri pe meserii și între tineri din diferite întreprinderi, schimburi de experiență între strungarii din întreprinderile cu profil înrudit.în cadrul consfătuirii tinerilor constructori de mașini, prilejuită de finală, s-au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a regulamentului de organizare a olimpiadei pentru mobilizarea tinerilor din meseriile așchietoa- re la realizarea cincinalului înainte de termen. Toate a- ceste propuneri, împreună cu altele, au fost recepționate de reprezentanții C.C. al U.T.C., ai ministerelor pre- zenți la consfătuire. în final s-a hotărît ca începînd cu anul viitor să fie materializate toate aceste propuneri, în ediția viitoare Olimpiada strungarului va fi organizată diferențiat pe meserii, va

TINERI STRUNGARI
in sprijinul tinerilor -muncitori dornic

;sa-și. perfecționeze p-ttâîiTcacuprinde în competiții și e- levii din ultimul an al școlilor profesionale și ucenicie la locul de muncă.Discuții vii a prilejuit, de asemenea, necesitatea ca pe viitor ciștigătorii fazelor județene a concursurilor pe meserii să fie încadrați în- tr-o categorie superioară fără alte examene. Acești 39 de băieți au dovedit în fond că sînt cei mai buni strungari din județeie pe care le reprezintă. Ministerul Muncii trebuie să analizeze a- ceastă cerere legitimă a fi- naliștilor Olimpiadelor pe meserii, să găsească o soluție de stimulare a lor prin- tr-o mai bună încadrare.Participanții la consfătuire au proous de asemenea o serie de măsuri menite să mărească realizările strungarilor, să stimuleze interesul lor pentru autoperfec- ționare profesională, pentru mărirea realizărilor individuale.— în cel mai scurt timp ele vor fi aduse ia cunoștința tuturor forurilor în măsură să le rezolve, a declarat în încheierea consfătuirii tovarășul Gheorghe

VASILE BEKE, 
locul doi

Miron, șef de secție la C.C. al U-T.C. Vom urmări, de asemenea, prin secretarii comitetelor județene U.T.C., rezolvarea problemelor ridicate, materializarea utilelor concluzii desprinse din dezbaterile consfătuirii.în urma unui foarte disputat concurs gen „Cine știe, ciștigă" — profesor examinator Ion Mustață — desfășurat în sala Comitetului județean de partid Prahova, au fost desemnați ciștigătorii trofeului.„Trofeul strungarului" — macheta unui strung și un C.E.C. la purtător de 3 500 lei, a fost cîștigat de Ion Anca, de la Uzina de utilaj chimic Grivița Roșie — București. Locul doi, și un premiu de 2 500 lei a revenit lui Vasile Belce. de la Fabrica de armături metalice din Zalău. Pe locul trei s-a situat Marin Roșu, de la U- zina de aluminiu Slatina. EI a primit un C.E.C de 1500 lei. Mențiuni de cîte 1 000 lei au luat : reprezentantul județului Timiș. Emil Olariu (U.M. Timișoara) și reprezentantul județului Argeș, Miron Rusca (U. A. Pitești).

MARIN ROȘU 
locul trei

Se prevede înființarea unor 
secții serale pentru învățămîntul 
tehnic superior de subingineri și 
pe lingă Șantierul Naval din 
Galați. Vestea a avut ecou ime
diat printre tineri.

„Crearea acestei forme de stu
diu, ne spune tînărul maistru 
Anton Buliga, de la atelierul de 
sudură deschide o mare perspec
tivă tânărului mu licit or care vrea 
să se specializeze în meseria sa, în folosul întreprinderii sale. Mă 
văd în stare să muncesc diminea
ța, în uzină, la aparatul de su
dură și să învăț seara tehnologia 
sudurii, la cursurile de suhingl- 
neri”. „Studiind comunicatul m-a 
bucurat deosebit de mult, ne 
mărturisește maistrul Dumitru 
Roman. Tocmai de aceea m-am 
gîndit foarte serios, m-am sfă
tuit cu alți colegi și m-am și ho
tărât. Am și început să mă pre
gătesc pentru examen”.

în același sens, tînărul maistru 
Anton Buliga a reacționat 
prompt: și-a căutat caietele mai 
vechi, abandonate, pentru a-ți 
împrospăta cunoștințele căpătate in liceu ți în școala tehnică de 
maiștri. La fel a procedat și co
legul său Constantin Vlad, deși 
dinsul are o nelămurire: el nu 
e sudor, ci maistru lăcătuș, dar 
cunoaște sudura și are în subor
dine mulți sudori. Va putea să 
se înscrie în aceste condiții, la 
secția de subingineri în tehnolo
gia sudurii ? (Răspunsul îl poate 
afla chiar în cadrul acestei ru
brici — N.A.).

La comitetul U.T.C. al Șan
tierului naval aceste preocupări 
ale tinerilor au avut imediat 
ecoul așteptat. Tovarășul secretar 
Emil Ciontu ne informează că 
s-a și trecut la popularizarea a- 
cestei forme de studiu adresată 
tinerilor muncitori, tehnicieni și 
maiștri. „Pînă la data înscrierii, 
ne spune, vom vorbi cu fiecare în parte, vom căuta să răspundem la toate întrebările lor, îi vm îndemna să opteze pentru secția serală de subingineri. Apoi, împreună cu cabinetul tehnic si bzuindu-ne pe sprijinul tinerilor ingineri, vom organiza un curs de pregătire la obiectele de examen pentru cei înscriși. Vom căvta «â fie recomandați cei mai bzm bneri ; vota «roraveghee •poc ea rregttrea lor să se desfășoare tn ceie mai bane eonch-

CANDIDAȚII LA 

SUBINGINERIE 

așteaptă examenul
Ursa li se oferă acum posibili
tatea de a se perfecționa din 
punct de vedere profesional ur- 
mînd cursurile serale de subin
gineri. Amîndoi sînt bucuroși ci 
au o asemenea înlesnire. Viața le 
cere de la o zi la alta cunoștin
țe tot mai bogate ți diverse. In 
curind, bateria nr. 3 de cocsifi
care, precum și secția chimică 
vor fi dotate cu utilaje și apara
tură de înaltă complexitate și 

„Vrem să învățăm 
continuîndu-ne munca 

în producție"
tehnicitate. Dacă nu își vor com
pleta cunoștințele, nu vor putea 
să le mînuiască. Deocamdată vii
torii candidați se pregătesc asi
duu pentru sesiunea de admite
re. Au luat deja legătura cu to
varășul Vladimir David, inginer 
șef al Combinatului, — care va 
pregăti desfășurarea cursurilor de 
subingineri pentru secția tehno
logia carbochimică și procese pi- 
rogene, — cerindu-i unele lămu
riri privind disciplinele la care 

se ea da examen, materia pe 
oare trebuie să o parcurgă etc. 
Alte amănunte despre programul 
cursurilor, despre drepturile și 
obligațiile studenților etc. le-au 
primit de la colegii lor care frec
ventează secțiile seral de furnale 
fi otelărb. electromecanică, pre
lucrări plastice ți tratamente ter
mice — care funcționează de 
cițioa ani. Tovarășul Constantin 
Boriecu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe Combinat ne-a asigu

rat că în zilele următoare or
ganizațiile U.T.C. se vor pre
ocupa ca cei mai buni tineri să 
poată deveni studenți. Se știe, că 
pentru aceasta fiecare candidat 
la admitere trebuie să posede o 
recomandare din partea între
prinderii. Organizațiile U.T.C. îji 
vor spune punctul de vedere 
când se vor elibera recomandări
le, insistînd ca tinerii care se 
prezintă la examen să fie bine 

pregătiți din punct de vedere 
profesional, să reprezinte un mo
del de' comportare în uzină, fa
milie și societate, să participe 
intens la viața de organizație.

înființarea secției de subingi
neri pe lingă Combinatul din Tg. Mureș a fost primită cu viu 
interes de către tineri. în ziua 
publicării ei in presă, la serviciul 
învățămînt am întâlnit peste 200 
de tineri. Desigur, vor fi selec
ționați cei mai buni. Pe utecistul 
Wilhelm Eros l-am îniîlnit la co- 

mitefid U.T.C. Este un tînăr pre
zent în viața organizației, nu nu
mai cu această ooazie, d m toa
te zilele de activitate. Cum este 
și firesc, a primit recomandarea 
din partea organizației pentru a 
se prezenta la concursul de ad
mitere.

— Așteptăm acest lucru de 
mai mulți ani, ne-a mărturisit 
el. Este o dovadă a grijii mani
festate de partidul nostru pentru 
a ne crea nouă, tinerilor, multiple 

posibilități de împlinire. Prin în
ființarea acestei facultăți pe lin
gă întreprindere câștigăm în primul rînd noi, ca indivizi, care, 
din motive obiective, nu avem 
posibilitatea să plecăm în alte 
centre universitare și, în al doi
lea rînd. Combinatul care îyi 
crește singur oamenii ce vor de
servi viitoarele etape de dez
voltare ale producției.

— Mai este un aspect, a in
tervenit în discuție tînărul Gri- 
gore Gorea, mulți dintre noi am 
crescut profesional, ajungînd la 
stadiul de a ni se încredința spre 
supraveghere instalații de mare 
valoare. Am început să ne îm
plinim perfecționarea în cadrul 
combinatului, urmînd liceul se
ral. Ar fi nedrept ca, beneficiind 
de condiții de învățătură — la noi liceul seral este organizat pe 
schimburi — acum, după absol
virea lui, să lăsăm colectivele în 
care ne-arn format și să ne orien
tăm spre alt profil de învăță
mînt superior din moment ce 
chimia ne atrage și avem să ră- 
mînem în combinat".

I. CHIRIC,
AL. EAI.GRADF.AN
M. BORDA

Un punct 
•» de lucru

model
(Urmare din pag. I)întîmplat nimic. Nu aceeași au avut-o însă con- CîțivaSî«atitudine ‘ștructorii. Cîțiva zidari care "lucrau sus la ultimul nivel l-au■ apostrofat, l-au certat, iar tlnăra ^Mariana Szabo a alergat spre •locul cu pricina transportînd că- j-ămida bucată cu bucată într-un "conteiner. După cîteva minute jei i s-au alăturat loan Costaș, •apoi alți tineri constructori care, fără să primească vreo indicație au început să facă ordine în a- cest punct dosnic și cam neglijat al șantierului. Ău adunat că- Tămida răspîndită în drum, au scuturat și stivuit vata minerală care începuse să se înnegrească, au adus sub acoperiș mai multe radiatoare uitate de către cei ds la lotul 2. în fine, din pro- "prie inițiativă, au desfășurat o oră de intensă activitate gospodărească. Maistrul Ludovic Sz«'cs, care-i privea și-i admira de departe, ne-a declarat :— Ceea ce vedeți la blocul 14 șe întîimplă zilnic la toate punctele de lucru.Cu satisfacție ne-a mărturisit apoi că acesta este efectul activității pe multiple planuri des- .făsurată de organizația U.T.C- Iată doar una din numeroasele inițiative ale uteciștilor care vizează gospodărirea mai chibzuită a materialelor. In microraionul 6 nord, lucrează echipa tînărului Alfred Ligner, „unul 'din cei mai buni zidari ai șantierului" după cum ni l-a ca'rac- •terizat cineva Acesta s-a angajat, chemind și alte formații să procedeze tn așa fel, ca la fiecare metru pătrat de zidărie despărțitoare să economisească cel puțin cîte două cărămizi. La prima vedere, s-ar părea că este vorba de o cantitate neînsemnată. în cursul anului echipa lui Ligner a executat Insă mii de Jnetri pătrați de zidărie ceea ce i-a permis să economisească ■pînă acum 32 000 bucăți de că- iirămidă cu care se pot zidi 1 000 m.p. de zidărie despărțitoare 1— Cum ați reușit această performanță ? l-am întrebat pe tl- nărul șef de echipă.■ — Avem un procent de pier- .dere admis. La acest material ■este de 3 la sută. Descărclnd și manipulînd cărămida cu cea mai mare griiă. am reușit ca Pierderile să le reducem sub 1 fa sută. ■Am valorificat, totodată, și bucățile de cărămidă existente pe >antier — altă sursă importantă d" economii. Pentru mai buna gospodărire a mortarului am propus conducerii lotului să renunțe la lăzile de ltngă blocuri■ si să golim materialul din mașini direct în bene, pe care să Ie ridicăm apoi cu macaraua pînă la etajul dorit. Propunerea

AL FIECĂRUI TÎNĂR
a fost acceptată lîchidîndu-se aproape în totalitate pierderile la acest material.Șeful lotului 14, cel care a acceptat propunerea, este inginerul Teodor Baciu, care n-a împlinit încă 26 de ani. Mizind tocmai pe tinerețea oamenilor, pe dăruirea și abnegația de care sînt capabili, comitetul de partid al șantierului a luat inițiativa transformării microraio- nului 6 nord în punct de lucru model.Din toate punctele de vedere, microraionul 6 nord a devenit punct de lucru model. Am cutreierat șantierul în lung si-n lat, am cercetat unghere ascunse, dar ne-a fost greu să găsim material aruncat anapoda sau deteriorat. Intre echipele de constructori se desfășoară o întrecere îndîrjită pentru amenajarea celui mai frumos, ordonat și îngrijit loc de muncă. Grija pentru gospodărirea materialelor și înfrumusețarea locului de muncă nu pornește numai din considerente estetice, ci este dictată în primul rînd de argumentul economic ; unde există ordine și disciplină nu se face nici risipă de material, obținind implicit importante economii. Economii care la’ șantierul 4, se cifrează la suma de 1 666 000 lei. Părăsind punctele de lucru am făcut o legătură între această cifră și cuvintele pe care mi le spusese Grigore Boeru : „Nu este suficient ca un colectiv de constructori să-și îndeplinească cantitativ sarcinile de plan. El trebuie să desfășoare si o activitate rentabilă". Deziderat pe care a reușit să-1. îndeplinească colectivul șantierului 4 al Trustului de construcții metalurgice Hunedoara.
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Uteciștii I

• //„Dacia
(Urmare din pag. Oșl alți tineri abordînd prin cu carealți .. .curaj modalitățile pot fi mai bine chibzuite utilizarea materialelor, a timpului, prin care mașinile, cu aceleași cheltuieli sau chiar mai mici, pot obține randamente superioare. Iată un alt exemplu la fel de edificator.— Pînă nu demult — ne informează tovarășa Elena Vră- bieș, șefa serviciului organizarea producției și a muncii — alimentarea mașinii de imprimat cu șabloane plane se făcea de pe niște role pe care erau înfășurați 500 metri țesătură. Funcționînd trei mașini se obțineau zilnic 15 000 metri țesătură impregnată. Dezavantajele acestui mod de lucru ? Pentru a realimenta mașinile trebuiau schimbate rolele goale cu altele pline. Lotul de marfă impunîndu-se să aibă tntre 4—5 000 metri, odată cu introducerea altei role, partea 

imprimată rămasă în mașină trebuia cusută de cealaltă din cuponul de 500 m ce trebuia să intre spre prelucrare. Deci, mulți timpi morți.Acum toate aceste inconveniente au fost eliminate.’ Iar faptul se datorește tînărului inginer Ion Badea, care împreună cu un colectiv de specialiști au pus la punct — printr-o soluție tehnică ce permite mai buna folosire a spațiilor de producție — alimentarea mașinii de imprimat cu șabloane rotative de pe suluri pe care se pot înfășură 5 000 m țesătură. Eficiența economică ? Zilnic in loc de 15 000 m de pe trei mașini. se obțin 20 000 m pe o singură mașină, funcționarea fiind continuă. Sporul de productivitate este vizibil. Inginera E- lena Ionescu, și ea utecistă și ea autoarea unei îmbunătățiri tehnologice — comasarea mai multor operații la finisarea țesăturilor din poliester și bumbac în culoare albă, — care determină scurtarea ciclului de fabricație cu peste 50 la sută concomitent cu o reducere de peste 200 000 de lei a consumurilor specifice ne prezintă și
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(Urmare din pag. I)proletariat, dorința de a avea o republică română a însemnat — încă de la sfîrșitul secolului trecut — năzuința de a trăi într-un slat, socialist. „In ceea ce privește societatea socialistă — consemna ziarul „Munca" din 9 decembrie 1890 — numai Republica constituie o formă de stat corespunzătoare. Cine zice socialism nu poate să nu înțeleagă și republică".în România, monarhia n-a avut tradiții istorice. Și nici n-a reușit să-și cîștige adeziunea poporului. Faptul este firesc pentru felul de a fi al românului, care și-a dorit dintotdeauna conducători destoinici și legați de popor, apreciați pentru acte de vitejie și eroism, pentru înțelepciune și spirit de dreptate. Nu întîmplător, exceptînd perioadele ocupației și dominației străine, cînd in statele feudale românești domnitorii au fost impuși de către Poartă, cum s-a întîmplat în perioada domniilor fanarioților, aleși 
1
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I
I
I

conducătorii erau după obiceiuri care nu presupuneau vreo ereditate de titluri, ranguri sau funcții, ci doar una de stare socială. Semnificativ este însă faptul că alegerea respecta criterii valorice, precumpănind serviciile aduse țării. Iată de ce, în importante împrejurări istorice, la chemările unor domnitori de a apăra glia strămoșească, masele populare, tăcînd dovada unui patriotism legendar, au răspuns cu înflăcărare și devotament, aco- perindu-se de glorie. Și dacă In conștiința națiunii amintirea multor domnitori a rămas neștearsă, cauza este abnegația cu care și-au slujit țara. Așa cum nota Bălcescu,' prosperitatea patriei „fu visarea iubită a voievozilor noștri cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei

alte acțiuni inițiate de organizația U.T.C. în această direcție.— In secția finisaj — ne spune dinsa — se desfășoară o întrecere între ateliere ce vizează reducerea procentului d’ cupoane, capete și deșeuri. Pînă acum în fruntea clasamentului se află uteciștii de la „a- pretură" care au reușit să recupereze pentru producție 7 500 metri țesătură. Tot aici intenționăm să preluăm in cel mai scurt timp o inițiativă de la filatură, inițiativă constînd în aceea că după stabilirea celor mai frecvente abateri de la calitate, a cauzelor ce le determină și a modului cum pot fi remediate, In sector au fost afișate la loc vizibil panouri unde toți acești „parametri" au fost expuși. Cînd a greșit, muncitorului nu-i rămine decît să „citească" și operativ ii este oferită posibilitatea intervenției. Chiar dacă această Inițiativă nu este poate prea spectaculoasă, rezultatele obținute pînă acum la filatură — creșterea procentului de calitate de la 92 la 98 la sută — ne îndeamnă să o preluăm.

Pentru dinsa ei suferiră și muriră, Mircea cel Bătrîn Mare se luptară lor îndelungată ; Mihai cel Viteaz Asemenea fapte de

mari, care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului, spre a o manifesta lumii. Pentru dinsa ei trăiră, munciră. Pentru dinsa și Ștefan cel toată viața pentru dinsa cade ucis"...vitejești, adevărate imnuri iubire înălțate patriei au determinat convingerea că existența și progresul națiunii depind hotărîtor de posibilitatea poporului de a-și alege astfel de conducători. După în
RODUL FORȚEI

Șl ÎNȚELEPCIUNII
lăturarea fanarioților, Mihail Kogălniceanu scria cu reală satisfacție că „Domniile române, alese după datinele străbune se reînființează. Un guvern întemeiat pe anume legi și așezăminte, supus controlului Adunărilor obștești, înlocuiește ocîrmuirea desfrînată și des- tructice a despoților străini 1 și gintea română nu piere".Acesta este terenul fertil în care ideea de republică, proclamată în epocile revoluționare, a încolțit și a dat rod. Desigur, de la afirmarea ideii de republică în conștiința națiunii și pînă la înfăptuirea republicii, ca formă de stat, drumul a fost lung și presărat cu imense obstacole, cel mal puternic fiind zidul pe care l-a ridicat monarhia.

ții powlr.le".
Aceeași atmosferă o aflăm ți la Combinatul ridertirgic-Hunedoa- ra. în u/rimh ani, numărul celor 

care -frecventează liceele seral- 
teoretic sau industrial metalurgic 
— a crescut simțitor, așa că ab
solvenților acestora li se oferă 
acum posibilitatea de a-și conti
nua studiile. Comitetul U.T.C. a 
popularizat in toate secțiile com
binatului recenta măsură adop
tată la recomandarea conducerii 
partidului, tn fățiși nd tinerilor a- 
vantajele pe care le vor avea ur
mînd această formă de învăță
mînt superior. Reacțiile lor au 
fost la fel de prompte. La Uzina 
cocsochimică, de pildă, mai mulți 
tineri și-au enunțat intenția de a 
se prezenta la examenul de ad
mitere. Printre aceștia se află 
muncitorul Gheorghe Mateescu 
și tehnicianul Gheorghe Ursa. 
Amîndoi au urmat școala profe
sională, invățînd meseria de me
canici de utilaje cocsochimică. 
După încadrarea in producție, 
s-au înscris la liceul seral. Ab- 
solvindu-l și pe acesta, tinerilor 
Gheorghe Mateescu și Gheorghe

Niciodată între popor si monarhie nu au existat legături trainice ; niciodată Instituția monarhiei nu s-a integrat în condițiile de viață ale națiunii române. S-au adeverit astfel cuvintele lui Ion Heliade Radulescu, care ridieîndu-se împotriva dinastiei și principelui străin ce urca pe tronul țării, a rostit cu deplină înțelegere a realității : „Care vor fi altarele ce el va avea să apere în aceas-' tă țară ? Care va fi căminul unde el să poată zice : aici m-am născut ! In ce parte a a- cestei țări vor fi mormintele 

străbunilor săi pentru care să pună piept contra dușmanilor neamului romanesc ? Ințele- ge-va el legile acestei țări ? Pri- vi-va el cu plăcere moravurile acestui popor? Auzul său price- pe-va dulceața acestei limbi iii- cîntătoare ? O ! cît mă îndoiesc de toate acestea"... într-adevăr, monarhia n-a reușit să înțeleagă poporul acestei țări ; i-a înțeles, în schimb, pe cei care îl exploatau. Ca atare s-a statornicit o strînsă relație de sinteză între monarhie și regimul bur- ghezo-moșieresc, pe fondul orînduirii capitaliste din România. Era firesc, în aceste condiții, ca lupta împotriva exploatării să îmbrace de multe ori forme antimonarhice. Era firesc ca masele populare să dorească abolirea monarhiei. Cel care a

DIRIGINTELE Șl VIITORUL 
PROFESIONAL AL TÎNĂRULUI

Activitatea educativă condusă de diriginte trebuie să aibă în vedere obiectivele orientării profesionale în toate trimestrele a- nilor liceali I—IV. O spun din experiență și am să relateaz cum am procedat cu elevii din anul UI — secția reală.In trimestrul I, mi-am propus ca obiectiv crearea condițiilor de a cunoaște fiecare elev, cu aptitudinile sale în domeniul preferat, de a-și dezvolta curiozitatea științifică, interesul pentru tehnici. Am servit acest obiectiv cu orele de dirigenție : „Aptitudini, interese, pasiuni" ; „Atomul și cuceririle științei mondiale în principalele sale domenii"; „Automatizarea industriei, problemă majoră în economia țării noastre și perspectivele sale". în trimestrul II, obiectivul a fost: stabilirea posibilităților și perspecti- 
dat forță acestei lupte, care i-a clarificat scopul și a indicat mijloacele cele mai eficiente este partidul comunist. în această privință politica P.C.R. s-a identificat cu cele mai avansate năzuințe ale maselor, dind expresie cerințelor obiective ale dezvoltării noastre social-politi- ce. Ctnd poporul, condus de partidul comuniștilor, în condițiile create după victoria insurecției armate de la 23 August 1944 a trecut la înfăptuirea u- nor transformări revoluționare fără precedent în istoria patriei, burghezo-moșierimea, amenințată să fie înlăturată de la putere, a căutat sprijinul monarhiei. Sprijin care nu i-a fost însă de nici un folos. Partidul comunist, întruchipind forța și înțelepciunea unui popor greu încercat de viață, a condus cu o deosebită clarviziune politică acțiunile revoluționare ale maselor populare, care loveau puternic atît în regimul burghezo- moșieresc cit și in monarhie. Scopurile imediate, sarcinile urgente ale revoluției nu puteau să-i îngrădească In nici un fel posibilitatea de acțiune și menirea pe care i-o conferea istoria. A doua zi după declanșarea insurecției, la 24 august 1944, Comitetul Central al P.C.R. sublinia într-o declara- ție-program că „Politica sa (a P-C-R. — n.r.) de Bloc Național, ca și aceea de Front Național Patriotic, nu a răpit și nu răpește independența sa organizatorică. ideologică si politică, el păstrindu-și deplina libertate în rezolvarea problemelor de bază ale României de azi și de mîine". Și desigur că una dintre aceste probleme era proclmarea republicii — act care avea să asigure dreptul celor ce muncesc de a fi singuri stăpini ai destinului lor.

velor reale ale fiecărui elev în vederea orientării sale pentru viitoarea profesiune. Iată temele orelor de dirigenție în acest sens : „Cum am parcurs calea spre realizarea idealului în viață, spre calificarea mea socială" ; „Igiena mintală, o cerință principală a vîrstei școlare îh epoca modernă".în trimestrul III, alt obiectiv orientarea elevilor în funcție de rezultatele obținute și posibilitățile individuale pentru alegerea celei mai potrivite profesiuni. Temele orelor de dirigenție : „Ce cunoaștem din psihologia adolescenței, vîrsta personalității în formare", „Modul cum te solicită producția, școală a vieții".Concluzia desprinsă de mine este aceea că temele orelor de dirigenție trimestriale, pentru realizarea obiectivelor ’ propuse, trebuie să fie variate, să evite monotonia și șablonismul, pentru Ia stimula interesul elevilor. La baza organizării unor ore de di- Irigenție pot fi folosite vizitele e- fectuate în unitățile productive sau obiectivele industrial-econo- Imice și institutele de invățămînt superior, care furnizează o sursă bogată de informații. în acest sens am desfășurat ore după vi- Izitele la fabrica de elemente automatizate, centrul de calcul al A.S.E. și Institutul politehnic, la ITîrgul Internațional.Am pregătit și desfășurat în I trimestrul II de astă dată cu anulIV o oră la care au participat ca invitați un grup de studenți din I ultimii ani și absolvenți cu o experiență de 1—2 ani în profesii diferite solicitați din rîndul foș- Itilor mei elevi. Planul de desfășurare a cuprins următoarea succesiune : o introducere care a I punctat ideea de viitor profesional, dar și jaloanele pentru schimbul de opinii, de idei. Discuția s-a desfășurat apoi nu cu I plenul clasei ci pe grupe, după interesele și opțiunea elevilor, împreună cu invitatul sau invi- I tații specializați în profesia respectivă pentru a le împărtăși din experiența lor, partea finală fiind rezervată concluziilor cu caracter I general.Organizația U.T.C. poate completa cu mijloace specifice întreg I ansamblul de influențe exercitate de școală pentru orientarea elevilor. Din experiența colabo- I rării cu birourile U.T.C. pe clase, a participării la o serie de acțiuni, a discuțiilor cu elevii su- Igerez cîteva mijloace care pot fi utilizate. Desfășurarea unor ac- țiuni-concurs ale elevilor înca- Idrați în cercurile tehnice productive sau pe obiecte, care să urmărească verificarea aptitudinilor 

lor în condiții de lucru. Transmiterea unor emisiuni la stația de radioamplificare, care să popularizeze cele mai reușite acțiuni, să ofere un material informativ pentru orientarea școlară, să se refere la aspecte din munca teh- nico-productivă. Gruparea elevilor din diferite clase de la nivelul aceluiași ciclu (anii III sau IV) care și-au definitivat opțiunea pentru a organiza cu ei multiple forme de activitate pentru un schimb de experiență foarte folositor. Constituirea unei brigăzi școlare de reportaj la nivelul liceului, care să efectueze raiduri anchete în întreprinderi, institute de învățămînt superior, u- nități școlare postliceale, înregis- trînd informații și interviuri, fil- mînd aspecte de la examen, colocvii sau din procesul producției. Elevii să fie antrenați în strîngerea materialelor pentru alcătuirea unor monografii profesionale, îndrumați fiind în permanență de către consilierul de o- rientare și profesorii de specialitate.Din cele punctate de mine tn urma unei activități practice, a unei experiențe, pot preciza că dirigintele trebuie să-și stabilească două etape în îndrumarea elevilor liceului. Etapa I (anii I—II din liceu) în care predomină procesul de cunoaștere și se folosește în principal observația directă și indirectă, convorbirile și consultațiile, chestionarele și testele și, stabilesc parametrii psihici și intelectuali ai fiecărui elev, se pun bazele autocunoaș- terii. Activitatea informațională urmărește în prima perioadă orientarea justă pentru alegerea secției, apoi oferă un vast material cu privire la aspectele principale ale alegerii profesiunii; se dezvoltă atitudinea conștientă față de muncă.Etapa a Il-a (anii III—IV) din liceu. Se continuă observația pe baza unor criterii bine precizate, stabilite în funcție de întregul complex de date adunate în e- tapa anterioară. După definitivarea opțiunii profesionale, se lucrează diferențiat cu elevii. Se formează și se dezvoltă posibilitatea de autoinformare. Autocu- noașterea și autoeducarea dau posibilitatea fiecăruia să-și definească o prognoză profesională. Se clarifică rolul social pe care îl va îndeplini fiecare tînăr, examenele de maturitate și de admitere fiind primele criterii de verificare ale activității de orientare școlară și profesională.
Prof. 

CONSTANTINESCU VICTOR 
Liceul „Ion Neculce"
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Zi obițntatĂ

Așa cum spunea Lungu Dumitru, secretarul comitetului comunal U.T.C-, acțiunile cu caracter pronunțat educativ ocupă un loc aparte In ansamblul activităților ce au loc la căminul cultural, activități inițiate inabile consultări sint dedicate sitiiCVU» pi IU iții între ei lămj- -azuL de condu-

4 a:**a se

planul cursurilor existente fcn cadrul universităților populare, plan accesibil gradului de cultură generală la care au ajuns, în majoritate, tinerii. Se apelează la un material ilustrativ vanat, ales cu grijă pentru a servi cu maximum de eficiență scopului propus. De exemplu : In cadrul unei prelegeri despre alcătuirea materiei din molecule și atomi s-a făcut o scurtă incursiune în istoria descoperirilor. cuceririlor științei moderne, prilej de a prezenta succint viața șî opera lui Demncrit, s-au folosit planșe, partid«Mnțjj au urmărit apoi, la microscop, ce se petrece Intr-o picătură de singe, cum este alcătuit țesutul epidermic la om și încă o serie de experiențe edificatoare. Por- rindu-se de La cartea ^Originea și evc'.uția omului* s-a organizat o discuție !n jurul teoriilor de circula;:* în lume, teorii co-»

ficînd dubii, lipsa de informație a uncra dintre tineri în domeniul respectiv. Aceste întîlniri au loc !n sala de spectacole a căminului — aoroape 500 de locuri — neîneăpătoaye. cum s-a dovedit, în asemenea ocazii.
Institufia de cultura 

exclude prezenfa 

prin convocator

„Am pornit la treabă In eon- virgrrea că acel cămin cultura! unde prezența se asigură prin convocator este orice In afară de instituție de cultură*, ne spune directorul căminului cultural

Ne propunem in continuare să ▼edem la lucru formațiile artistice ale căminului i cor, dansuri populare, cele două brigăzi artistice, orchestra de muzică populară și fanfară, soliști vocali și instrumentiști Timp de citeva zile, o oră pe seară urmărind fanfara, orchestra și soliștii, formația de dansuri. Fanfara. înființată de profesorul Sflrnaciuc Arcadie are 17 instrumentiști, aproape jumătate slnt tineri — toți notisti prezenți în programele artistice ale căminului, prezenți la hore, venind cu regularitate la repetiții. Repertoriul fanfarei nu este cel al unei formații de tradiție cu instrumentiști rodați, cu dirijor avlnd la bază studii muzicale. De aitfeL cei din fanfară nu se avîntă spre partituri complicate, dar se dovedesc a fi la înălțime atunci cînd interpretează horele, bătutele și sîrbele de prin par- Primarul Vasile Magopăț: 
„...Forme și modalități corespun
zătoare gradului de pregătire 
culturală al oamenilor".

VA PROPUNEM 0 EXPERIENȚA DIN JUDEȚUL SUCEAVA

Ce se afla dincolo 
de cifre

Parcurgind cu atenție planurile de muncă ale comitetului, organizațiilor U.T.C. din comună, cele ale căminului, discu- tînd cu cîteva zeci de tineri, o săptămînă fiind martor și par- ticipînd la manifestările și acțiunile ce au avut loc am putut afla și înțelege temeiurile ce aveau să îndreptățească, In final, convingerea că formula „activității culturale" folosită in asemenea împrejurări ar releva doar un aspect care, deși concludent pentru Imaginea de ansamblu, nu o reprezintă în totalitate. Ce am constatat ?De la început — înțelegindu- se răspunderea comună ce revine organizațiilor U.T.C. și conducerii căminului cultural pentru activitatea culturală desfășurată în comună — se evidențiază cu pregnanță concordanța între obiectivele propuse de către uteciști a fi trecute în planurile de activități ale căminului și realizarea lor propriu-zisă. Un accent deosebit s-a pus pe acțiunile privind educarea ute- ciștilor prin ! informări politice, discutarea și aprofundarea problemelor referitoare la viața politică economică și socială a țârii, prin propaganda ateist științifică, cicluri de experiențe științifice, propagandă agricolă, întîlniri cu activiști de partid și de stat, manifestări culturale cu un pronunțat caracter educativ etc.Concret, care este „conținutul lor bine precizat*, cum se exprima secretarul comitetului U.T.C., care face parte de drept din comitetul de conducere al eăsaawului, în funcție de cine și

de ce se stabilește ’ Punem a- ceastă întrebare tineri.:*.Mateianu \ asile. muncitor la Autobaza T. A. Rădăuți, țtee să precizeze că el se consideră ta făclnd parte din orga- rațj de tineret a eorr._r.et, ur.de activează ca atare : .Acti* iclple organizate la cămiaal cultural sint, in mare parte, realizate d« noi. utecistii din Marginea. Considerăm acest fapt ueratol deoarece in statutai organizației de tineret se specifică participarea tinerilor țării la viața culturală a comunei. orasnlm unde aceștia muncesc și activează. Sarcina aceasta privește pe fiecare dintre ani și la Marginea tinerii procedează ca atare. Ce mă interesează pe mine in mod deosebit ? In primul rind, cum va arăta județul nostru in următorii ani, ce sa ▼*
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(uni a reușit un comitet comunal U.T.C. să facă din

CĂMINUL CULTURAL 
O INSTITUȚIE A TINERILOR Lungu Dumitru: „Acțiuni cu 

un pronunțat caracter educativ".

Comuna Marginua din județul 
7 000 de locuitori. Pentru perioada 1 

au fost prevăzute a avea loc numa 

tu ral 105 manifestări ți acțiuni eulturc'-educstre. hnpârtmd 

numărul locuitorilor la 105 vom obține cifra M reprezentând 

numărul acestor acțiuni de fiecare locuitor. Un sondaj efec

tuat in urmă cu citeva luni a dus la concluzia că fiecare ce

tățean participă la cel puțin zece spectacole ce cu loc pe 

scena căminului. Prin urmare, un mărginean a rlronat zece 

spectacole ți a avut posibilitatea, din punct de vedere teo

retic, să participe aproape in fiecare zi la o activitate orga

nizată de „instituția de cultură* cum este denumit aici cămi

nul. Fină in 15 noiembrie „planul” fusese realizat in întregi

me, proctic neeiistind motive sau dubii In ce privește ono

rarea lui tn proporție de sută la sută pinâ la sfirțitul anului.

Lostun Gheorghe, directorul 
căminului cultural: „Instituția 
de cultură exclude prezența prin 
convocator".

înfăptui In comună In acest cincinal, ce înseamnă verni național, salariu social, rata de acumulare, ce perspective am eu ca muncitor ? și încă multe altele din diferite domenii de activitate umană"".Bălan Elena, telefonistă ! „De exemplu, care sînt ultimele păreri in legătură cu originea și evoluția omului și cum se explică concepțiile religioase și diversitatea lor V — curiozitate care a primit răspuns cu prilejul unor expuneri ținute cămin in ultimele luni.Bodale Arcadie, ceramist i „Cum trebuie să folosim ingră- șăminteie chimice, ce se întreprinde in țara noastră in acest domeniu ?“Bălan Gavril : „Ce trebuie să înțelegem noi prin egalitatea in drepturi ale femeilor cu bărbații, cum trebuie să ne purtăm societate, adică ce mai avem învățat față de direcția asta?"Lazăr Olga, C. A. P. : „Ne aflăm cit mai
ce știm noi

la

în de in Repetiție cu formația de dans

La rubrica manifestări cultural-educative i „Actualul plan cincinal — etapă importantă pe drumul progresului și prosperității patriei" ; „Disciplină, comportare in muncă". „Societatea socialistă multilateral dezvoltată oferă tineretului cele mai optime condiții pentru do- bindirea unor înalte virtuți morale șl cetățenești".S-a discutat despre relațiile dintre anumiți oameni din comună existente in urmă cu cîțiva ani, etnd discuțiile degenerau in insulte și atmosfera existentă astăzi, relațiile ce s-au statornicit în ultima vreme. Actele de huliganism au dispărut tn proporție hotărîtoare, au spus uteciștil, ce trebuie făcut pentru a nu mai fi vorba de așa ceva in raza comunei ? Pentru că totuși se mai întimplă. Ce motiv a avut cutare jignind un om mai in vtrstă decît el ? Echemat cel jignit, vinovatul își cere scuze. Sancțiune aspră dar necesară. Băieții fumează in timpul dansului. Un alt șir de asemenea exemple, răspunsuri, din nou întrebări. Să li se ex- incă o dată și mai pe ce înseamnă virtute A fi responsabil in tot a respecta avutul ob- întreține raporturi ci- cu cei din jur.

Horia Gherman i „In timpul 
meu ffîrt* 'OfiiW la căminul cul
tural pentru că sint cetățean al 
acestei comune".

Maloș Zoie, responsabila unuia 
din cele 55 de cercuri de lectură 
din comună.

Ia să 3____ _ multe desprece se întimplă pe planetă in ultimele decenii în ce privește relațiile intre țări, politica cooperare pe care o duce noastră cu statele lumii, discutat această temă în drul adunărilor noastre generale dar am propus tovarășului secretar Lungu să fie introduse în planul de activități al comitetului comunal U.T.C., să propună, la rindui său, să se inițieze la cămin o dezbatere pe această temă".Velniciuc Ion, muncitor la Industria Locală-Rădăuți : „Mă pasionează muzica dar în aceeași măsură și cuceririle științei moderne. Și nu sînt eu singurul. Am considerat că la cămin, in cadrul unei acțiuni bine organizate și avînd invitați compe- tenți, putem afla multe lucruri interesante și instructive".

socotitoare interesează
de țara Am ca-

Corespondentul
faptic al planului

de masuri

Răspunsurile tinerilor cu care am discutat, peste patruzeci, indică o mare varietate de preferințe. Dar, ceea ce este demn de subliniat, aceste preferințe poartă pecetea unor informații precedente care fac posibilă transmiterea de noi cunoștințe nu la nivel de popularizare, ci de comunicare, ceea ce schimbă fundamentai problema și explică în funcție de ce anume realități se stabilesc conținutul unor asemenea acțiuni.Ținîndu-se cont de aceste realități, de preferințele tinerilor, de imperativul însușirii concepției materialist-științiflce despre lume, de dorința de perfecționare morală și cetățenească a tinerilor — comitetul comunal U.T.C. stabilește tematica acțiunilor pentru tineret, acțiuni care, așa cum arătam, ocupă un loc preponderent în activitățile căminului. Am ales, pentru a ilustra audiența de care se bucură propunerile tinerilor maturitatea lor selectivă, cîteva teme trecute in planul de activități din a doua parte a anului.

plice, 1 înțeles, morală, ce faci, ștesc, a vilizateDiscuții la obiect, înfruntări de mentalități, uneori de concepții, conduse cu tact și pricepere de organizatori.Am redat, firește, aproximativ, atmosfera și conținutul dezbaterilor nu numai instructive in intenție dar și reușite în desfășurarea lor, manifestări ce au avut loc in ultimul timp și care reflectă grija pentru latura educativă fără ca acest lucru să se facă simțit a fi făcut cu ostentație.De un real Interes se bucură acțiunile cu tematică ateist-ști- ințifică și ciclul de experiențe științifice.

susținerea lor propriu-zisă. Fapt important — și aici, ca și la pregătirea tuturor celorlalte activități, participarea reprezentanților uteciștilor este de natură să elimine eventualele scheme, locuri comune ce ar îndepărta atenția tinerilor. în mediul rural, propaganda ateist-științi- fică se impune a fi susținută cu multă forță de convingere, influențele și concepțiile mistice despre univers găsind, Încă, în cazul unora, teren fertil. Diversificarea formelor, modalităților se impune știut fiind că un anume gen de propagandă la care se apelează ani în șir sfîrșește prin a nu mal găsi audiență. Or, tinerii care participă la pregătirea acestui gen de acțiuni sint și in această direcție un seismograf sensibil de care, cum o dovedește practica, se ține întotdeauna cont. La Marginea, grupul de lectori și-a conceput planul de muncă avînd drept ghid

aflindu-se în mijlocul comunei". într-o altă sală se joacă șah. Bibliotecara a „împrumutat" intr-o singură zi 65 de cărți, acum diseută cu un grup de tineri despre cărțile de aventuri. despre importanta exagerată pe care unii din ei o dau acestei literaturi.
tea locului ceea ce nu e chiar lipsit de importanță. „Fanfara este a comunei, instrumentiștii sint de aici și ținem la „zestrea" muzicală pe care am moștenit-o". spune Simion Rebciuc, șeful formației". Formația de dansuri populare, din care fac parte și mulți membri ai comitetului comunal U.T.C., se bucură de o notă aparte din sim- ,patia mărginenilor. 12 perechi de dansatori se produc de cel puțin cincisprezece ori pe an pe scena căminului. Desigur, repertoriu] este axat pe dansuri moldovenești dar nu lipsesc nici dansuri din alte regiuni ale rii. Discut cu cîțiva dintre despre „motivul" prezenței în formație.— Vin In comună fiindcă pot altfel, își „motivează1 zența tehnicianul veterinar Mar- tinescu Gheorghe. Aici îi știu pe toți. Mă știu și ei, vorbim de ale noastre și avem și unde ne distra. Nu vorbesc de acțiunile la care particip deoarece toți tinerii din sat fac la fel. Am fost de cîteva ori și lai Casa de cultură din Rădăuți. La noi e altceva, oamenii pun suflet, o expunere, un simpozion, o seară de poezie, o prezentare de carte nu înseamnă că cineva citește un text și gata. De ar fi așa ar rugini balamalele de la ușă căminului cultural. „Avem' timp să venim la repetiții, la acțiunile care au loc deși televizor ar fi și la casele noastre și aici. Chiar dacă s-ar da. la televizor mai multe emisiuni despre viața din mediul rural — deocamdată nu se întimplă așa — departe de noi gîndul de a renunța să venim la cămin", mărturisește tînăra cooperatoare Ichim Elena.în pauză Intru într-o încăpere unde are loc o expunere pe tema : „Ce trebuie să știm în plus despre sănătatea noastră", ținută în cadrul ciclului de educație sanitară. Sînt pre- zenți peste patruzeci de bărbați și femei. Vînsta ților : între 18 si 65 „catedră" Gherman die în comună. îl

Pornind de la

aceste realizări...

ță- ei, lornu pre-
Să revenim la cifrele inserate la începutul acestor rinduri după ce am detaliat conținutul unor manifestări și acțiuni cultural-educative. ‘La prima lectură ele indicau o participare aproape neverosimilă incit s-ar fi putut crede că la Marginea oamenii se ocupă doar de activități culturale. Cum am văzut, nu e vorba de cîteva sute de oameni prezenți seară de seară la cămin. Dar, circa o sută sînt. Cam 15—20 vin la repetițiile formațiilor artistice. Aproape 80 prin urmare, participă zilnic la acțiunile și manifestările de aici. Ceea ce denotă adeziunea tinerilor, a locuitorilor comunei la activitățile „instituției noastre de cultură" — cum spun mărginenii căminului cultural, înțelegîndu-i prin aceasta adevărata lui menire. Pornindu-se de la adevărul că timpul liber al tinerilor, al tuturor oamenilor comunei trebuie „încărcat" în folosul lor și deci al societății cu o gamă variată de cunoștințe despre lume și societate, că transformarea culturii propuse în cultură trăită este posibilă avîndu-se în vedere cultura unui mediu dintr-un anume loc, că orice activitate are sorți de izbîndă atunci cînd întrunește adeziunea majorității, vine în întimpinarea unor deziderate ale acestora, precizează Vasile Magopăț, primarul comunei și secretarul comitetului de partid, organizația de partid, de tineret, conducerea căminului cultural s-au străduit și au reușit în mare măsură să ofere tinerilor, locuitorilor comunei, in general, posibilitatea de a-și manifesta opțiunea creînd cercuri, lectorate, a permanentizat, la propunerea organizației de tineret, cicluri pe diverse teme educative, politice, sociale, de artă, știință, a organizat întîlniri cu personalități din diferite domenii de activitate, convorbiri, săptămînal simpozioane, seri de lectură, au luat ființă formații artistice — dansuri, orchestră de muzică populară, teatru, cor, fanfară, brigăzi etc. — forme și modalități răspun- zînd, cum arătam, „revendicărilor" oamenilor, gradului lor de pregătire culturală. Pornind de la aceste realizări, ni se pare pe deplin realistă dorința celor din comună de a lua ființă o universitate populară sătească. Activitatea cultural-educati- vă din comuna Marginea, nivelul pe care II înregistrează este rezultatul conlucrării nemijlocite a organizației U. T. C. cu căminul, o expresie concludentă a felului in care organizația comunală a înțeles răspunderea cu care a fost investită in acest domeniu. Aici, in acest cadru, se desfășoară educația politică, științifică și culturală a tinerilor, organizația U.T.C. preocupindu-se îndeaproape de toate problemele.

în tot ce am întreprins pînă acum, am plecat și de la adevărul că șase din zece locuitori ai comunei nu fac dezacorduri gramaticale. De cele logice nu poate fi vorba. Adunîndu-ne cei care activăm sub conducerea comitetului comunal de partid — comitetul comunal U. T. C., conducerea căminului, ne-am sfătuit ce avem de făcut și cum ar fi mai bine să punem pe „roate" căminul. Trebuie să cunoști disponibilitățile sufletești și intelectuale ale sătenilor șl, într-o măsură sporită, pe cele ale tinerilor, încotro se îndreaptă atenția lor, să le cunoști felul de a fi, altfel riști să tot faci acțiuni numai cu cadrele didactice, cum se în- tîmpla pînă acum cîțiva ani și ei să circule pe partea cealaltă a drumului cînd trec prin fața căminului cultural".Am înserat aceasta, să-I zicem, profesiune de credință a directorului Lostun Gheorghe, — fost secretar al comitetului comunal U.T.C. — tocmai pentru că ni se pare a explica exact profunzimea, seriozitatea, nivelul vieții culturale din comună.

mentate cu multă rigoare științifică de autor — savanta română de renume mondial acad. Olga Necrasov. S-a apelat la această carte date fiind cunoștințele asimilate anterior de către tineri în cadrul cercului. După cum se vede, s-a urmărit îmbogățirea cunoștințelor cu elemente noi ceea ce nu mai ține de munca de popularizare, de informare — element distinct, cum menționam, ce trebuie reținut. în cadrul cercului, al acțiunilor brigăzii științifice au mai fost abordate, în urma propunerilor făcute de către organizația U.T.C. din comună teme precum : originea concepțiilor religioase și explicarea diversității lor, infinitatea cosmosului, cauzele și interdependența fenomenelor naturii, omul, produs social, ființă activă, mișcările _ tectonice și fenomenele carstice în lumina ultimelor descoperiri și teorii, religia și medicina, antropogeneza etc. La cîteva din acțiunile cercului au fost invitate personalități ale lumii științifice ceea ce, de la sine înțeles, a ridicat nivelul dezbaterilor, răspunsurile clarl-

medic aș fi cre-

participan- de ani. La Horia. me- reîntîlnesc după aproape un ceas pe scenărepetând cu orchestra un cintec popular.Dacă n-aș fi fost avertizat că tinărul utecist Horia Gherman estezut că e salariat la căminul cultural — prea de multe ori fusese pronunțat numele său în acest context încă din prima zi. îl întreb cum își împarte timpul. „Nu poate fi vorba să-mi împart timpul între circumscripție și cămin. Sînt medic. In timpul meu liber vin la căminul cultural pentru a-mi face tot datoria de medic prin expuneri și discuții despre educația sanitară și activez în formația de muzică populară pentru simplul motiv că aici trăiesc și plăcindu-mi să cînt putea altfel. Si după pot fi găsit aici mai repede, dacă e nevoie de mine.
nu s-ar programcăminul

Căminul cultural — construcție nouă, modernă.Ceramică neagră de Marginea — atelierul decorativ

Pagină realizată de

NICOLAE ADAM

Fotografii:
PAVEL TAN J ALA
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In organizațiile U. T. C
a început dezbaterea

vieții și muncii

și echității socialiste

Proiectului de norme ale

comuniștilor, ale eticii

CRONICA • SĂGEATA CĂPITANULUI ION

V

CUM SÎNT FOLOSITE

MIJLOACELE AGITAȚIEI

AUDIO - VIZUALE ?
început această investi- la Uzinele „23 August" printr-o scurtă cu loan Rusu, se-Am gație din Capitală convorbire cretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere. Referlndu-se la sensurile principale conferite dezbaterilor ta desfășurare, o- dată cu adunarea generală ce succedă în fiecare secție, pe schimburi, alegerile noilor birouri U.T.C., ne mărturisea că o întreagă perioadă precedă prin pregătiri discuțiile propriu-zise, în cadrul tuturor colectivelor de uteeiști. în acest timp, practic încă de la publicarea proiectului de norme, în zilele Conferinței Naționale a partidului, a fost înlesnită, prin diferite mijloace și modalități ale agitației audio-vlzuale, ancorarea mai adîncă, cu ocazia dezbaterilor de-acum, în realitățile de atitudine și comportare specific* fiecărei organizații, definite de Un anumit climat moral-politic, profesional, social, fiecare colectiv avînd o viață a lui, aparte.— Ne-a preocupat, tn toată această perioadă, îndeaproape, însăși încorporarea normelor de muncă șl de viață a comuniștilor, a prlnclolilor șl cerințelor eticii si echității socialiste în existența de flecare zi a ute- cișttlor, a tuturor tinerilor din uzina noastră. în cele mai diferite împrejurări, prin varietatea mijloacelor de care dispunem în activitatea polttlco- educativă a organizației de tineret, am perseverat pentru traducerea în viață a prevederilor acestui cod moral. Astfel, mai intens in ultimele săptă- mini, prin conținutul și Întreg climatul adunărilor de dare de seamă si alegeri, dar și folosind ziarul uzinei, gazetele din secții, panourile, rubricile satirice, afișe, lozinci, emisiuni ale stației de radio-amplificare, broșuri și pliante ne-am străduit să facem cît mai bine cunoscute principiile comuniste de viață. Am căutat să ne confruntăm în același timp, cit mai real și mai ------  -rile de lucruri, profilul etic al exigențelemuncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste — mărturisea loan Rusu.Cel dlntîl argument al «puselor sale l-am găsit alături, pe masa de lucru : ziarul „Viața uzinei", în al cărui număr recent comitetul U.T.C. marca principalele țeluri și modalitățile organizatorice ale actualelor dezbateri din adunări. Despre altele ne-a povestit, după aceea, responsabilul stației de radio-amplificare, Dumitru Dumitrescu, preocupat de pregătirea celei de-a cincea emisiuni dedicată schimbului de opinii ale tinerilor fruntași în legătură cu pasaje din proiectul de norme. Uteciștii de la „energetic". de la „forjă*, „turnătoria de oțel" șl „locomotive-montaj* fuseseră printre cei dinții interlocutori ai colaboratorilor studioului" uzinal. Aveau să urmeze, zilele acestea, alții, de la „sculârie", de la „aparataj* și „mecanică".— Cu un asemenea prilej am vorbit și eu despre etica muncii și despre echitate în relațiile dintre muncitori — arăta tînărul Gheorghe Coroan. N-am putut să nu mă refer, bineînțeles, șl la atmosfera de caldă colegialitate tovărășească, la realizările atît de frumoase ale uteciștilor din cele 5 brigăzi de muncă și educație socialistă ale tineretului, înființate de mai mult timp ta noi tn uzină...Acestor date ale experienței practice în folosirea mijloacelor de agitație audio-vizuală pentru activitatea organelor și zațiilor gust", multe detalii.durabil acestea Înlesni rea i prevederilor

semnificativ, stâ-cutinerilor din uzină, morale definite in proiectul de norme ale vieții și .. . ____ t_Z.I1--- Atlz.il

U.T.C. de la „23 Au- un itinerar prin mai secții le-a adăugat boi Activ și exigent, cu ecou in conștiința tinerilor, îndeplinesc rolul de a cunoașterea și asimila- profundă, structurală, a ' • proiectuluinorme ale vieții și muncii comuniștilor, ca elemente esențiale, statornice, pentru concepția despre lume, despre rosturile muncii și vieții tineretului in societatea noastră socialistă....Secția „uzinaj". Ca pretutindeni în întreprindere, alături de îndemnuri extrase din chemările adresate tinerei generații a patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am găsit prezente în sălile de întruniri citate din proiectul de norme, afișe reproduced integral textul său. O prezență inedită: ga-

eeicr Tr.r* 
ai ȚTiiriMțz?:

zeta „Se afirmi tineretul* cu un profil deosebit de cele a> altor organizații U.T.C. din fctrepnn- dere. Portretele celor ma: vrednici meseriași tineri erau acolo o caldă pledoarie pentru fiecare să le urmeze exem muncind și trăind asa cum cere partidul, pri cretarului iMai dezva •oiicitâ ate „In obiectiv, prtr. care „celebri*, scurtă v in fiecare «âptâzni și chiulangiii.Adevăruri de o înțele atotputernică, sînt rear imperativ uteciștilor. C muncitor tlnăr. pvetuttad ateliere și secții. In Htataga muncii de fiecare ceas. Un șemenea text succint atrtju:< șl la ferestrele secției lărle*, Îndemn și avertfsm către tinerețe : .Fericire» dobîndește prm muncă și în țătură !*.Chiar în ziua aceea, la • narea generală a uteciștilor schimbul A. semnificatul* ceste! povețe, odată cu trt terile de adlncă rezonanță ale fiecărui principiu comunist de viață la care s-a făcut apel, a- colo, în timpul discuțiilor, și-au reverberat fierbinte ecou

Trecutul de luptă al poporului român îi inspiră cinematografiei încă un îilm, SĂGEATA CĂPITANULUI ION, a cărui acțiune este plasată în anii de domnie ai celui care avea să devină cunoscut în istorie • sub numele de Vlad Țepeș.Scenariul este o adaptare a cărții cu același titlu apărută în urmă cu peste cinci ani, subintitulată „Legendă valahă", și avînd din partea autorului său, Alexandru Mitru, înscrisă în postfață următoarea dedicație : „Am scris această carte închi- nînd-o eroilor care, alături de viforosul Vlad, într-unul din cele mai cutremurătoare momente ale istoriei, și-au vărsat singeie. fără precupețire, pentru apărarea vetrei strămoșești".Un conflict interesant și cîteva personaje bine conturate oferite de subiectul cărții apar tn film de nerecunoscut, surpriză neplăcută pe care ne-o rezervă regizorul Aurel Miheles. Un eșec de asemenea proporții cum este acest film credem că aruncă umbre asupra realizărilor unui an in care cinematograf:» români a depus eforturi considerabile pentru a răspunde exigențelor social-politice și eurtural-artistice pe care le re- -unu societatea noastră. De fapt. „cartea de viată* a regizorul.: fi recomandă intr-un fel. excețxind originalitatea ur j procedeu tehnic aplicat pe^xr^ei color, procedeu pentru care a si primit o distincție in- cală. cineastul Aurel Mune^s n-a semnat decît filme ce nu »e rețin. Ecranizlndu-I (în coâaboeare) pe Caragiale a făcut <tn acesta un gales textier de 
nLe- arc. .Două lozuri*. „D-ale eamavaiiHu!* șl .telegrame' recr* zer.tind 9 tripiâ unmecate la auresa marelui șeriitor iar coeDecha «portivâ pe temă de act-a-uace. „Vin ciciistu*, și-a ac.uâeca: pe ărept laurii celui sal aroac fign al anurui IBSt.

Vrfcd, dacă mai era nevoie, 
să ne demxcstreze ceea ce sttam 
s c~. ie mult, că nu rubieetul 
ce— pncrează neapărat succesul 
usuc film. Aurei Miheies face 
tetr-e bucă po-. sștire >terarâ 
a ieza. mantă -e» zare ccnema- 
irg-ef>ră. ie un fals patet-sm 
s. de a ne*u;ecțâ fen scusabi- 
M. late aproape încred:rtl rum 
a auz~-* peer-: acest film vesa 
twr~friJ.il artiric al sT-diculuf 
_3u~.rrsc* I Neverosac. etatea 
ma er-săpn aecvențeior ta aer

• SECERĂliber a făcut acest film imposibil de urmărit atît timp cit nu există o logică a timpului și spațiului, atît timp cit vizionarea spectacolului iți dă impresia că operatorul proiecționist a încurcat ordinea rolelor. Cine cu cine se înfruntă ? Cine pe cine urmărește ? Că s-a jucat cineva la masa de montaj nu credem, totul este datorat „viziunii artistice" a regizorului care, dacă nu cunoaște datele elementare de cursivitate a narațiunii fil- mice, are orgoliul experimentului cromatic și umple ecranul cu pete de culoare semnificînd taine greu de înțeles. Mai are și „meritul" de a distribui în principalul rol feminin o debutantă, Carmen Ghimar, de o în- duioșetoare lipsă de har, iar pe ceilalți actori binecunoscuți publicului nostru, Amza Pelea, Ion Besoiu, Virgil Ogășariu îi pune în situația de a salva ceea ce nu se poate salva : o inabili- tate regizorală care nu știm de ce a mai trebuit confirmată încă o dată.SAGEATA CĂPITANULUI ION rămine doar spectacolul zgomotos, trist, al unui eșec care a denaturat sensul educativ al unei povestiri ce se adresa generos tinerilor spectatori.
★După filmul „Cel mal mare «pectacoi*. prolificul regizor care a fost Cerii Blount de Miile reapare pe ecrane ie noastre cu vechea sa realizare de mare

VÎNTUL SĂLBATICV

V1NTUL urmă cuunul desucces „SECERA SĂLBATIC", turnat In treizeci de ani.Succesul reluării este factură sentimentală, reîntîlni-rea cu un film care ne-a plăcut cîndva sau despre care am auzit că a plăcut altora. O reîn- tîlnire rind cu trei buni Paulette Godard. Ray Milland și cu John Wayne, atunci cind ultimul era la începutul drumului »âu artistic și cind îșl permitea și rolul celui-care-
melancolică în primul interpreți :

pierde-frumos-și-bărbătește.O poveste cu piraterie și alte afaceri necurate de la începutul secolului 19, cu o eroină voluntară și doi bărbați dîntr-o bucată și un final dramatic în cala unui vas scufundat, o luptă cu un monstru marin...O poveste cinematografică ce putea rămîne, fără regrete din partea noastră, în arhivele Cinematografice.
TUDOR STANESCU

Turneul Ansamblului artistic al U. T. C. in
tarile nordice

0 ȘI STRĂLUCITĂ AFIRMARE
A FOLCLORULUI ROMÂNESCMargareta Plslaru șl Sinulescu, au dus In toate 4 țări nordice străbătute t nemarca. Norvegia. Suedia, landa, un aplaudat mesaj artei poporului nostru.

nesc, a țării și poporului care l-au creat. Ne-am dat seama de acest lucru mai ales în Danemarca unde Ansamblul U.T.C. era prima formație folclorică românească care dădea aici spectacole. Publicul prin aplauze, presa prin articole elogioase, ne-au dat măsura unei înalte aprecieri, folclorul nostru cucerind’ încă de la prima sa apariție în această țară prieteni și admiratori devotați în orașul Aabenraa, unde noi am încheiat seria de programe culturale organizate în cadrul „Festivalului cultural anual al orașului*. După spectacolul prelungit cu peste 30 de minute la cererea insistentă a celor pre- zențl, domnul Frands Greger- sen, președintele comitetului de organizare al festivalului, a înmînat flori și a mulțumit cu căldură membrilor ansamblului, vorbind cu admirație despre România și despre președintele ei, Nicolae Ceausescu. De altfel șl în celelalte țări, In toate orașele, gazdele făcut o primire extrem de călduroasă, încredințîndu-ne că spectacolele noastre au constituit cele mai frumoase și a- plaudate evenimente artistice ale anului. In orașul finlandez Jyv&skyla, unde am evoluat pe scena festivalului de folclor finlandez, juriul, în deplină u- nanlmitate cu publicul spectator, ne-a acordat două medalii de aur și diploma de onoare a festivalului. Peste tot ne-au fost puse la dispoziție cele mai mari șl mai moderne săli de spectacole, oficialitățile locale fiind . prezente de fiecare dată la reprezentațiile noastre.O altă dovadă a interesului < manifestat consider că o constituie și faptul că programul ansamblului a fost prezentat de către televiziunea suedeză pe rețeaua color iar televiziunea finlandeză a înregistrat film de 30 minute— Ne-ați spus că alături spectacolele propriu-ziSe ați vut si numeroase intîlniri tinerii din orașele vizitate, dornici să afle mai multe lucruri despre țara noastră, despre tineretul român.

Benone cele Da- Fin- al . . Toatecele 41 de spectacole susținute în fața unor săli arhipline, au consemnat entuziasmul spectatorilor centru cîntecele șl dansurile noastre, interesul deosebit pe care popoarele acestor târî !1 nutresc pentru mai buna cunoaștere a folclorului româ-
•MM—< _

Reinnoiți-vâ abonamentul pe anul 1973
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La Florești mașina n-a ajuns. Am prins o ocazie — spune Constantin Mihalcea — ucenic — dar tot am intîrziat
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Există un loc unde oamenii 
se-ntilnesc zilnic la aceeași oră: 
mijlocul de transport In comun. 
El unește pentru puțină vreme 
oameni de profesii ți virste dife
rite, creind microclimatul in care 
— practic — fiecare își începe 
ziua de muncă. Cîteva zile am 
urmărit modul cum este asigurat 
transportul în. orașul Cîmpina. 
Trebuie spus de la început că în 
comparație cu anii trecuți lucru
rile s-au îmbunătățit: în parcul 
autobazei nr. 5 IRTA există 116 
mașini, al IGO-20. S-au. stabilit 
grafice, au fost afișate în 
stații, majoritatea autobuzelor 
sînt pregătite acum pentru 
sezonul rece. Dar nu despre a- 
ceste lucruri vom vorbi în fo- 
to-ancheta noastră, ci despre a- 
cele așa-zîse „lucruri mărunte" 
care fac ca — nu de puține ori 
__  ziua de muncă să înceapă cu 
solicitarea răbdării și a nervilor. 
Așa, de exemplu, la orele de 
vîrf există prea puține mașini. 
Au loc adevărate busculade. Oa
menii îți fac loc cu coatele, a- 
sisti la scene care par împru
mutate din filmele de aventuri. 
Așa se-ntimplă la Bănești, Bre
bu, Florești, Cornu etc. Alteori, 
șt acestea destul de multe, orele 
înscrise în grafice nu se respec
tă, pentru că unii șoferi stau

Cind aștepți mașina la Bănești și ceasul macină necruțător timpul încerci și această soluție—

Abonamentele se primesc la toate oficiile 
și agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, facto
rii poștali, difuzorii de presă din întreprin
deri, instituții, școli, facultăți.

te să înlocuiască un șofer. Cîi costă o astfel de neglijență nu 
este greu de aflat. Calculul pe 
care l-ar face poate ți I.R.T.A., 
dacă ar plăti din buzunarul ei 
pierderile. Dintr-un sondaj, fă
cut intr-o dimineață la poarta 
Uzinei de reparat autocamioane, 
am aflat că intirzierile se dato- 
resc următoarelor cauze : „Cursa 
de Telega a plecat tirziu" (Va
ni» Schit); „La Podul Vadului 
mașina n-a oprit' (Vasile Frîn- 
cts); ,.La Comu țoferul n-a o- 
pnt deși mai era loc In mași
nă' flon Stoica); „La 6,30 ma- pna nu venise la Florești" 
(Constantin Mihalcea — uce
nic)— Veșnic aceleași cauze, nici 
mărar cu alte explicații, ci tot 
acelea core țin de buna organi
zare.

Iată numai esteta situații care 
ar trebui să constituie semnale 
de alarmă pentru conducerile

un
decu

SĂ FIE MUTATĂ

Cum veniră se și duseră. Goale bineînțeles
a mijloc de drum, salariații Uzinei „Poiana" pîndesc de unde va veni o mașină : de la Co- corâști sau de la

UZINA ?

I.G.O. ți I.R.T.A. Poate că o 
discuție pe plan orășenesc intre 
acestea yi conducătorii întreprin
derilor, ai instituțiilor, ar duce 
la găsirea celor mai bune solu
ții privind asigurarea transpor
tului în comun rapid, la timp și 
civilizat.

LIDIA POPESCU
Fotografii: MIRCEA ZISOPOL
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înainte de a ieși talariații. Coa
ie au venit, goale au plecat. Iar 
muncitorii... tot pe jos.

Cele mai multe mașini ale 
I.R.T.A., îndeosebi cele de pe 
traseele Provița, Scorțeni, Brea
za, Brebu, Călimănești-Moreni, 
au un orar pe care îl res
pectă cu regularitate : întirzie 
cite 10—15 minute. Bineînțeles, 
de pe urma unui program atît 
de capricios, au de suferit între
prinderile din Cîmpina. Ing. Ion 
Dumitrache, directorul adjunct 
al Uzinei de reparat autocamioa
ne, ne relata că sînt situații cind 
în loc de 2 mașini vine una (se 
mai înțeleg șoferii între ei), sau, 
cum a mai fost cazul, in loc de 
două nu vine nici una. lntr-una 
din zile, uzina a fost nevoită să 
trimită ea un mifloc de trans
port să-i ia pe oameni de la 
Scorțeni pentru că cineva uita-

Grăbitul șofer de pe mașina Cimpina-Brebu n-a mai oprit In stația „Moara Sclnteia". pînă mai vine una citim ziarul...

i
i
i
i

i

— Să vă vorbesc mal pe larg despre cele cu caracter organizat, pentru că discuții spontane, după spectacole sau pur șl simplu pe stradă, am avut pretutindeni. în primul caz țin să menționez în mod deosebit în- tîlnirile cu membrii asociațiilor folclorice din orașele, norvegiene Bergen și Trandheim. A- ceste asociații au drept scop reînvierea vechiului folclor norvegian, Învățarea dansurilor populare proprii cit și ale altor popoare. Tinerii norvegieni, vorbfndu-ne de surpriza excepțională pe care le-a oferit-o întîlnirea cu dansul popular românesc, își exprimau hotărî- rea de a introduce în programul lor învățarea acestuia. Prima lecție s-a desfășurat imediat, cu concursul maestrului nostru de balet, Theodor Vasi- lescu. în Danemarca, la .Horsens ansamblul nostru a fost invitatul asociației „Jeunesse Musi- cale“, ocazie cu care schimbul de informații și păreri a fost deosebit de prețios. Și în Finlanda am avut asemenea îhtîl- niri, mai ales că multe spectacole au avut loc în licee, școli, fabrici.După întoarcerea sa, ansamblul U.T.C. a susținut in Sala Palatului din Capitală două spectacole cu programul prezentat In turneul, după cum am văzut, elogios apreciat în toate țările mesager nesc, al tenie șlcu succes.
nordice. Misiunea de al folclorului româ- spiHtului său de prie- pace a fost îndeplinită

i OCTAVIAN MILEA

Atlz.il
friJ.il
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TELEGRAMETovarăș»! NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Crmsiliiriul de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Islamice Mauritania, MORTAR OULD DADDAII, următoarea telegramă :Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, Bm deosebita plăcere ca, in numele poporului român, al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al meu personal, să adreses Excelenței Voastre călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului mauritan prieten.îmi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și mauritan, al păcii și colaborării în lume., Cu cea mal înaltă considerație.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
ÎNTRE ROMÂNIA Șl R. P. CHINEZA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ- hia, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a primit o telegramă din partea lui JOHN PERGUSON-SMITH, care. în numele companiei „British Aircraft Corporation" exprimă condoleanțe și adîncă compasiune în legătură cu încetarea din viață a savantului Henri Coandă. „Toți cei care lucrează în știința aeronautică în Marea Britanie și în România — se spune în telegramă •— vor suferi profund din cauza acestei pierderi. Acest pionier de renume mondial a fost timp de mulți ani colegul nostru la uzinele din Bristol și a fost iubit și stimat de toți cei care au avut prilejul de a-1 cunoaște".
COMUNICATSîmbătă a avut loc ședința Biroului C.C. al U.T.C. Analizînd modul în care au fost traduse in viață propunerile și observațiile făcute de participanții la Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist în domeniul muncii organizatorice, Biroul C.C. al U.T.C. a stabilit măsurile necesare pentru întărirea vieții de organizație, pentru aplicarea indicațiilor -conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceausescu, privind îmbunătățirea stilului de muncă al organelor și organizațiilor U.T.C. în acest spirit, Biroul C.C. al U.T.C. a adoptat măsurile operative ce se impun în vederea

intensificării participării tineretului și a organizațiilor sale la înfăptuirea hotărîri- lor recentei plenare a C.C. al P.C.R. și a stabilit ca viitoarea plenară a C.C. al U.T.C., care va avea loc în luna decembrie, să analizeze activitatea Uniunii Tineretului Comunist în rîndul tineretului muncitoresc.Analizînd conținutul și profilul publicațiilor „Scîn- teia tineretului- și „Tînărul leninist", Biroul C.C.. al U.T.C. a stabilit direcțiile de viitor și măsurile necesare pentru creșterea rolului lor în întreaga activitate de educare comunistă, revoluționară a tineretului.

în urma tratativelor, care s-au desfășurat în spiritul prieteniei tradiționale și al înțelegerii, reciproce, la 27 noiembrie a fost semnat la București Protocolul între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Chineze privind livrările reciproce de mărfuri și plățile pe unul 1973.în baza acestui protocol, care prevede o creștere de circa 20 la sută a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări, față de volumul stabilit pe anul în curs, România va livra R. P. Chineze : produse ale industriei constructoare de mașini, printre care autocamioane, instalații de foraj petrolier, locomotive Diesel electrice, tractoare și piese de schimb, vagoane cisterne etc, produse ale industriei chimice, precum și tablă, țevi, placaj, aluminiu, uleiuri minerale și altele. La rîndul său, R. P. Chineză va exporta în România: mașini-unelte, utilaje pentru industria textilă, țesături de bumbac, lină și mătase, metale colorate și feroaliaje, produse siderurgice, orez, bumbac, produse alimentare și altele.Documentul a fost semnat din partea română de Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, iar din partea chineză de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior.La semnare au participat Gheorghe Boldur. ministrul Industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, Nicolae Ecobescu. adjunct ai ministrului afacerilor exteme. Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Nicolae

Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin, alte persoane oficiale.Au fost prezențl Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Prin semnarea acestui protocol — a subliniat Ion Pățan în alocuțiunea rostită cu acest prilej — am concretizat o muncă rodnică, desfășurată de ambele delegații. îmi exprim convingerea că această creștere însemnată a schimburilor de mărfuri constituie o reflectare fidelă a dorinței comune de a dezvolta în ritm și mai accelerat relațiile bilaterale pe plan economic. Noi considerăm că va trebui în continuare să găsim noi soluții și posibilități menite să lărgească si mal mult cadrul relațiilor comerciale dintre cele două țâri.La rîndul său. Pai Sian-kuo, evidențiind atmosfera de înțelegere și prietenie In care s-au desfășurat tratativele, eforturile depuse de cele dojă delegații. a arătat că acestea au fost materializate In semnarea acestui protocol care marchează o nouă dezvoltare a schimburilor comerciale dintre cele două țări. Această creștere a volumului schimburilor noastre comerciale. a spus vorbitorul, corespunde atît dorinței, cit si ir teraselor reciproce, constituind o nouă expresie a dezvoltării relayilcr de prietenie dintre țările și popoarele noastre.
♦Cu ocazia vizite': în România a delegației guvernamentale comerciale a R.P. Chineze, condusă de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, ambasadorul RP Chineze a Buc mesa. Cian Hai-fun, a oferi: un dineu.

dială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea In continuare a relațiilor de colaborare, intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării economice, tehnl- co-științifice între România și Grecia.
★Luni, 27 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Ejfterne, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, si Phaidon Annino Cavaiiera- tos, ministru supleant al afacerilor externe al Greciei.Cu această ocazie, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire Ia stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor ' bilaterale româno-elene, precum și în legătură cu unele probleme internaționale actuale, îndeosebi privind pregătirea și organizarea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, s-a apreciat cu satisfacție dezvoltarea cu succes a relațiilor reciproc avantajoase.
★ •Luni a avut loc. Ia Ministerul Afacerilor Externe, semnarea Acordului de colaborare culturală si științifică intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Grecia.• LUNI DIMINEAȚA, a plecat Ia Moscova o de!*gaț-.e de activiști ai PC.R. condusă de tovarășul Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. a! P C R, prim-se- cretar al Comitetului județean Clu a! PC.R.. care, 5a invitația C.C. al P.C.V.&, va face o vizită In schimb de experiență în Uniunea Sovietică.

• VICEPREȘEDINTELE £■-. siliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit, luni dimineața, pe Phaidon Annino Cavalieratos, ntinisti-u rapleant al afacerilor externe al Grecie:tn timpul între- aceriî. desfășurată Intr-o atmosferă cor

• SUB AUSPICIILE Institutului ‘lait pentru relațiile culturale cu străinătatea. luni a fost descrisă In Capitală expoziția de fotografii _A GO-a aniversare a independenței naționale a Albaniei — 28 noiembrie I9H—1JT2", pusa la dispoziție de ambasada acestei țări la București-

S-a stins din viață academicianul Victor Eftimiu, personalitate artistică complexă — dramaturg, poet, prozator, memorialist, publicist — reprezentant de frunte al culturii românești din acest secol.Născut în anul 1889, în comuna Boboștița (Albania), Victor Eftimiu s-a afirmat încă din tinerețe ca un scriitor de mare prestigiu, adăugind patrimoniului literaturii noastre, pe parcursul a peste o jumătate de secol, o operă de reală valoare și frumusețe, străbătută de un autentic suflu patriotic, de dragoste față de tradițiile progresiste ale culturii românești și universale, impregnată de patosul eroic al istoriei vechi șl contemporane a poporului român. Ca dramaturg. Victor Eftuniu a împletit cu succes în opera sa filoane de inspirație clasică umanistă cu izvoarele vii ale folclorului nostru, reușind să Închege în ritmuri memorabile feerii și fantezii dramatice. Cu o rară si nobilă oa- si jne. scriitorul s-a dăruit dezvoltării teatrului național, reușind nu numai ca autor dramatic. dar si ca animator de teatru. ea îndrumător ce scenă să pună In prim plan, in ciuda unor experiențe si mode efemere care ofereau tentații facile In condițiile vechii orin- duiri sociale, tecura area artei autentice, izvwftă din observația lucidă a vieții si a realității. promovarea unui climat de stimulare a creațiilor autohtone realiste, valorificlnd în a- ceiasi timo capodonerele nepieritoare aie repertoriului clasic universal.Sentimentele de înalt umanitarism care și-au pus pecetea pe Întreaga sa creație, precum si spiritul profund patriotic i-au determinat atitudinea democratică ș: a-tifascistă din anii terorii hltieriste.Aceeași atitudine patriotică a constituit temeiul adeziunii sale organice la transformările înnoitoare petrecute In patria noastră. în perioada de duoâ eliberare, ai contribuției sale nepre

cupețite și entuziaste la opera de făurire a socialismului. El și-a continuat în noile condiții sociale efortul creator, dînd la iveală lucrări de o deosebită valoare artistică și de profundă vibrație socială în genuri literare și publicistice de o mare diversitate. Victor Eftimiu a dăltuit în marmura cuvîntului cele mai profunde simțăminte omenești, de la romantismul iubirii, pînă la preamărirea ac-
UNIUNEA SCRIITORILOR 

DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMANIA

telor de vitejie patriotică, de laudă a păcii, a construcției societății noastre socialiste, la o- magiul adus partidului comunist.Remarcabil talent literar, publicist fecund, creator a numeroase volume dedicate celor mici, scriitor cu o vie prezență obștească, Victor Eftimiu exprimă prin întreaga sa viață și operă personalitatea vibrantă a intelectualului umanist, patriot și democrat, slujitor al artei realiste, înaintate, închinată poporului.La Conferința Națională a Scriitorilor, din acest an, a fost ales Președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor.Ca prețuire a meritelor sale, academicianului Victor Eftimiu i s-a acordat titlul de Erou al Muncii Socialiste și a fost distins cu numeroase și înalte ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin moartea scriitorului Victor Eftimiu, literatura română încearcă o grea și dureroasă pierdere, dar imaginea personalității sale se va păstra vie în memoria mulțimii de cititori care l-au prețuTt și iubit, iar opera sa își va păstra locul de mare cinste pe care și l-a do- bindit în tezaurul culturii poporului român.
ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

De la Comisia pentruComisia pentru organizarea funeraliilor academicianului Victor Eftimiu comunică :Pentru ca cetățenii să-și poată lua rămas bun de la acad. Victor Eftimiu, sicriul cu corpul defunctului va fi depus în aula Academiei Republicii Socialiste România.

organizarea funeraliilorPublicul va avea acces miercuri, între orele îl și 13 și 17—19 și ici între orele 10 și 12.Adunarea de doliu va avea loc joi, la ora 12, după care cortegiul funebru va porni de la Academia Republicii Socialiste România la Cimitirul Belu, unde va avea loc înhumarea.
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Se știe, Harghita se numără printre județele care beneficiază de condiții excelente pentru practicarea sporturilor de iarnă. Prima zăpadă a adus în atenție, mai mult ca oricînd, stadiul pregătirilor pentru desfășurarea viitorului sezon sportiv. Din discuțiile pe care le-am purtat cu prof. Francisc Sprentz, șeful sectorului sport al Comitetului județean Harghita al U.T.C. rezultă că s-au făcut sau sînt pe cale de înfăptuire multe lucruri hune, dar că mai persistă însă și o serie de neajunsuri. Să notăm cu plus, deci, realizările tegorie. Iată-le i

de bază în județ, a dștigat a acesta F care se existente Lăzarea. dominie, sportului renuri proprii, amenajate prin munca voluntar-patriotică a tinerilor. Prin acțiuni identice s-au adus și se aduc în continuare îmbunătățiri și la cele mai vechi. Să remarcăm, de pildă, că la Ciuman există tribune acoperite, iar la Remetea, Mădăraș, Ciuman se poate juca la lumina instalației de nocturnă. Iată deci o puternică bază materială, demnă de a oferi ca-
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• FF R1SGI L din Frankfurt pe Oder luat sfirșit întrecerile neului iBterxțional de al Armatelor Prietene.Siliștii clubului sportiv Steaua Bncuresti au obținut trei medalii de aur și trei de argint. La categoria muscă C. Grulescu a dispus la puncte de Gomy (Polonia), iar la categoria cocoș. Dinu Condurat a obținut verdictul la puncte in fața lui Scherpke (R. D. Germană). Finala categoriei pană s-a disputat intre boxerii români. A Dumitrescu și Marian Lazăr. Dumitrescu a primit decizia la puncte.

PANOU 
DE ONOARE

Primul tur al volei s-a apropiat de final. programate ultimele jocuri din acest sezon, după care formațiile competitoare vor lua o vacanță de aproape două luni — mai puțin cele patru echipe fruntașe care ne vor reprezenta în luna decembrie în „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupelor"Pentru iubitorii de volei a fost un sezon cu foarte puține satisfacții Cu mici excepții, jocurile din prima parte a campionatului au -fost de un nivel mediocru. Mai toate formațiile divizionare s-au arătat deficitare în pregătirea tehnică, tactică și chiar fizică. iîn etapa a 9-a, primele patru clasate au jucat în Capitală. Respectiv, în sala din Giulești s-au disputat derblurile etapei, I-E.F.S.-Penicilna lași și Kapid- Medicina București, care au a- tras un număr mare de spectatori. Din păcate, această sală se dovedește improprie pentru asemenea întreceri. „Dar asta-i situația", — ne-a explicat prof. A. Dobincă, secretarul general al F. R. V. Singura sală de concurs mai bine amenajată și mai încăpătoare, Floreasca, se află acum, în sezonul rații !Confruntarea și Penicilina Iași dispută dîrză și răsturnări de rezultat și care a durat aproape trei ore. Studentele au avut o evoluție bună, reușind îr. final să cîstige cu 3—2 (15—6, 15—12, 11—15, 7—15, 15—13). Astfel formația ieșeană cunoaște prima înfrîngere din acest sezon Rapid a avut mai puține probleme în partida cu Medicina, de care a dispus cu 3-0 (15—5, 18—16, 15—9).La finele acestei săptămîni, formațiile feminine Rapid și Penicilina vor susține primele jocuri din actuala ediție a „Cupei campionilor europeni" și, respectiv, „Cupa cupelor" Rapid întîlnește campioana Israelului, Hapoel Hamapil, sîmbătă ; decembrie, iar Penicilina joasă, în deplasare, cu Hapoel Ha- Inifratz (Israel). Apoi; duminica viitoare (10 decembrie), cam-

pioana noastră de volei masculin, Dinamo, va susține, în deplasare, primul joc cu T.S.K.A. Moscova, contînd pentru „Cupa campionilor europeni".

rea-CIn nouța realizarea tie de 85 la su de la Șuta (65 m) conform rejjulamen’.e și care va găzdui internațional de combinată nordică în ianuarie viitor. La plrtia de Ia Șumuieu este gata un babv-schi. Rearr.ena^ari s-au făcut la trambulina-scoâlâ de la Harghita (25 m) unde se poate sări imediat după căderea primei zăpezi, Ia pîrtia de la $u- muleu, Gheorghieni km 5, To- plița. Prin muncă patriotică tinerii au contribuit în cea mai mare măsură La amenajarea pîrtiilor de la Harghita-Băi, Kossuth Siclo, Toplița—Bilboraș. S-au construit trambuline de învățare la Păuleni, Harghita- Băi și Miercurea Ciuc. Cu sprijinul C.C* al U.T.C. se vor deschide în acest an 5 centre de învățarea și practicarea schiului la Lunca de Sus, Tomești, Frumoasa, Valea Strîmbă și Căpil- nița. Pentru începători s-au amenajat sau reamenajat pîrtii în toate comunele montane. La
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trebuie acordata rii dotării cu ec materiale sportir toamnă, cei mai m participat la munca patria de recoltare a produselor agricole. Fondurile rezultate de aici trebuie gospodărite cu grijă și folosite cu prioritate tocmai la acoperirea unor asemenea goluri, resimțite în mod deosebit într-un județ în care iubitorii sporturilor de iarnă sînt în proporție majoritară.Iarna 1972—1973 trebuie să găsească pe meleagurile Harghitei un peisaj nou al dotărilor, organizării și entuziasmului.

• „TE NI SM ANUL AMERICAN STAN SMITH. învingător la Wimbledon, și campionul român. Tlie Năstase. câștigătorul de la Forest Hills, sînt marii fa to- I riți ai „Turneului campio- ’ ■ stor", competiție de aripioare. care începe astăzi la Barcelona*. scrie totr-on come* ta mu c*respoodeat*l »- genpei France Fresse.Iată programul cotnpeti- țio*al de astăzi : Ilie Năstase—Tom Gorman. StanSmith—Jimmy Connors. Jan Nodes—.Andres Gimeno și Manuel Orantes—Bob He- 1 witt.Miercuri. 29 octombrie vor avea loc următoarele parti- ' de : Năstase—Hewitt. Smith— Gimeno. Orantes—German si I Nodes—Conners. Fentr* joe. i 38 noiembrie. organizatorii . au programat intilnîrile : | Smith—Nodes. Năstase—■O- 1rantes. Gimeno—Connors și Hewitt—Gorman.LA CEREPOVET (VJLSJj au continuat întrecerile com- petiți ei internaționale de hochei pe gheață pentru juniori „Cupa Prietenia". E- chipa României a intilnit selecționata Ungariei, in fata căreia a pierdut cu scorul de 2—5 (1—8. 9—2. 1—3).

Csucsuy Paraschiva este ana dintre cele mai stimate tinere de Ia Fabrica de con- | fecții „Oradea*. Tocmai de j aceea uteciștii au ales-o în ! fruntea organizației lor, ca secretară a comitetului pe fabrică— In luna octombrie. I tinerii au executat, in afara orelor lor de program, peste 4 Mt ore de muncă vo- ltntar-patriotică la recoltarea eultorilor de toamnă in unitățile agricole din im- prejurimi. De curind s-au deschis cursurile invățămin- tuliri politic. In toate cele opt cercuri programate se organizează cu regularitate intîlniri cu activiști de partid și de stat, cu cadre cu experiență din întreprindere, pentru a discuta probleme care îi interesează pe tineri. Am amintit aceste citeva activități, pentru că secretara U.T.C. este anima- toarea lor. (ȘTEFAN W EISS).

țiului extrem de redus de care dispune agenția — organizarea unei distribuiri moderne, operative și civilizate a biletelor, a informațiilor este impasibilă. „Orice eforturi din partea noastră, a personalului de deservire — ne mărturisea Mihai Dobrescu, șeful agenției — sint de prispe. Clienții pleacă de la noi, nu o dată, nemulțumiți, iar noi nu ne putem face cum trebuie meseria. Deși a- ceastă situație, absolut nepotrivită. este cunoscută, deși am efectuat nenumărate solicitări pentru obținerea unui spațiu corespunzător, proporțional cu volumul de servicii efectuate, nu s-a întreprins încă nimic concret".Să mai adăugăm un singur aspect Agenția bucureșteană deservește zilnic circa 30 de curse aeriene. dar posedă un spațiu de 3—4 ori mai mic de- cit o serie de alte agenții similare din provincie, care nu deservesc decit 1—2 curse pe zi... Din cite știm. „poziția" C.P.M.B. in această privința este următoarea ; 1) nu este de acord cu mutarea agenției intr-un local corespunzător ; 2) nu este de acord nici cu un eventual schimb pe care agenția l-ar realiza cu o altă întreprindere. Care este soluția a- tunci ?

nalitate, să poată să-și desăvîr- șească talentul, capacitățile sala intelectuale și profesionale.într-o atmosferă de profund entuziasm, efei prezenți au B- doptat textul unei telegrame a- dresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. prin care își exprimă deplina lor a- deziune la politica internâ și externă a partidului nostru și se angajează să traducă în viață, neabătut, indicațiile date de secretarul general al partidului, pentru perfecționarea continuă a invățămîntului, a legării lui mai strinse cu practica.
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AVENTURILE UNEI PRINȚESE 

GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

LIBERĂ I

In comuna Mugeni (județul Harghita) a avut loc o adunare festivă consacrată împlinirii a 275 de ani de Ia înființarea Școlii generale de 10 ani din localitate. înfățișînd drumul parcurs de această instituție de învățămînt, Verestolyi Karoly, directorul școlii, a reliefat condițiile deosebite create în anii puterii populare pentru ca fiecare tînăr, indiferent de națio

Astăzi, In sala „Union", Cinemateca inaugurează stagiunea 1972—1973 cu un bogat program cinematografic i „Retrospectiva animației bulgare", filmul „Facerea lumii", realizat de Gheorghe Vitanidis, după cunoscutul roman a lui Eugen Barbu, în cadrul ciclului „Etică și echitate socialistă" șl filmul „Aventură fantastică" din. cadrul Medalionului Gerard Phillipe.Intenționînd să-și aducâ • contribuție sporită la activitatea cultural-educativă, la o mai profundă cunoaștere a istoriei și esteticii artei filmului, „Cinemateca" va oferi în a- cest an peste 400 de filme, parte din ele achiziții recente, care vor fi prezentate sub formă de cicluri, medalioane sau programe speciale, dintre care amintim : „Ciclul de filme to cinstea celei de a 25-a aniversări a Republicii", „Filmul, •- glinda raportului individ-colec- tivitate-societate", medalioanel» „Grigore Vasiliu Birlic", „Andrei Wajda", „Spencer Tracy", „Katharine Hepburn", „Gary Cooper". „Igor Ilinski".
S. TUDOR
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CAZUL MATTEI : rulează la 
Capitol (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14, 16,30; 19; 21,15).

SAGEATA CĂPITANULUI ION î 
ruieazâ la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; -------
(orele 9; 11,15;
20,15).

BULEVARDUL 
lează la Scala 
13.30; 16; 18,30; 21), București (ore
le 8,30; 11; 13.30; 16: 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,30: 12; 15,30; 18;
20,20), Modern (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

CU MÎTNILE CURATE : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 18: 20,30), 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Central (o- 
rele 9. 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30).

SECERA VINTUL SĂLBATIC î 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18.30; 21), Festival 
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30: 21), 
Feroviar (orele 8,45: 11: 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8.30; 11; 
13.30: 16: 18,30: 21).

FUGI CA SA TE PRINDĂ : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18: 20).

MARTIN; ÎN AL NOULEA CER : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Excelsior (orele 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 8,45: 
11; 13,30; 16; 18,30; 20.45), Tomis
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30).

— - —— J > ll'lvț
20,30), Miorița 

13,30; 15,45; 18;

ROMULUI : rtL
(orele 8,30; 11

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
ruieazâ la Progresul (orele 15,30; 
18; 20).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30 — la 9,45 program de 
desene animate pentru copii) ; 
Flacara (orele 15,30; 18; 20,15).

PASĂREA LIBERA ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Arta (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele ’ 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

NĂSCUT LIBER : rulează 
Timpuri Noi (oreie 9,15—20,15 
continuare).

anonimul VENETIAN : rulea
ză la Lira (orele 10,30; 12,30).

AL TREILEA : rulează la Ura 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CHEIA ; rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

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

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Floreasca (orele 15.30; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30: 19,30).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST: 
rulează la Bucegl (orele 15,45; 18;
20.15) , Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

DAURIA ; rulează la Cringașl 
(orele 15,30; 19).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Buzești (orele 15.30; 19).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18,15: 20.30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT ; rulează la Rahova (oreTe 
15,30; 18: 20.15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Pacea (orele 15.45; 18; 20).

IMBLINZIREA FOCULUI : ru
lează la Vfian (orele 15.30; 19).

CREIERUL : rulează la Munca 
(orele 15,30; 18; 2045).
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Opera Română ; TOSCA — ora 
19.30; Teatrul Național ,J- L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : DESPRE 
UNELE LIPSURI. NEAJUNSURI 
ȘI DEFICIENTE IN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRINDBERG
— ora 20; (Sala Studio) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 20; Teatrul Giulești . OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — ora 
19.30: Teatrul „C. Tânase" (Sala 
Savoy) : REVISA ARE CUVÎNTUL
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : DANSUL MAIMUȚELOR
— ora 19.30: Teatrul ..Țăndărică" 
(Sala Victoria) : NINIGRA ȘI ALI- 
GRU — ora 15; (Sala Academia) : 
RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 17 ; 
Circul „București* : SPECTACOL 
INTERNATIONAL MOSCOVA, 
ULAN-BATOR, PRAGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30.

tree*). Aplicații privind fiziologia 
axului cerebro-spinal. 9,30 Litera
tura română (clasa a VIII-a). Fru
musețea naturii In poezia lui Bmi- 
nescu și Coșbuc. 10,00 Curs de 
limba engleză. Lecția a 30-a. 10,30 
Căminul. 11.10 Sel acțiuni din emi- 
s ..ea ..Seară pentru tineret". 11,35 
Film serial pentru tineret : „Pier
dut: tn spațiu". Reluarea primului 
episod — ..Un pasager în plus". 
12.48 Publicitate. 12,45 Telejurnal. 
17.38 Deschiderea emisiunii de 
dină-amiază. Curs de limba rusă. 
Lecția a 29-a (reluare). 18,00 Atlas 
muzical românesc. Toamna muzi
cală clujeană 1972. 18,35 Steaua po
lară. 19.00 Caleidoscop cultural-ar
tistic. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal, 
steme : 
Seară 
A. N.

20.00 Comentariu la 40 de 
Județul Maramureș. 20,20 
de teatru : „Pădurea" de 
Ostrovski. In distribuție :

Dina Cocea, Ion Marinescu. Cor
nel Vulpe, Boris Ciornei, Nicolae 
Gărdescu, Alfred Demetriu, Gilda 
Marinescu, Aurel Giurumia, Vladi
mir Găitan, Mugur Arvunescu, 
Maria Munteanu, Ion Colomieț. 
Regla artistică : Sanda Mânu. 22,20 
Imagini din Albania. 22,35 „24 de 
ore". 22,50 Tenis ; Turneul campio
nilor" de la Barcelona. Meciul 
Hie Năstase—Tom Gorman. Co
mentatori ; Ion Tiriac și Cristian 
Țopescu.

PROGRAMUL II
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MARȚI, 28 NOIEMBRIE 1972
PROGRAMUL I8,00 Deschiderea emisiunii. Telex, 8,OS Teleșcoală. Biologia (anul IU

20,00 Telecinemateca pentru co
pii : „Băieții de pe strada Pal — 
o producție a studiourilor din 
R. P. Ungară. 21,30 Viața economi
că a Capitalei. 22,00 Arta plastică. 
Tabăra de sculptură „Titan ’72". 
22,15 Emisiune de divertisment. Ansamblul ^African Tropical Fies
ta" ®.

I

I
I

Cu începere de luni, sala Ka- linderu din București este gazda expoziției „Copilărie, culoare, creație" aparținînd celor mai tineri șl talentați creatori de frumos ai județului Argeș.Expozanții, elevi ai Școlii generale din comuna Vulturești, care, sub îndrumarea învățătorului loan Mărgescu, au reușit să obțină pentru lucrările’ lor — în decursul ultimilor cinci ani — atît premii naționale, cît și internaționale — la Cairo, Leningrad, Moscova, New Delhi, Paris, Sofia, Tokio, sînt prezenți acum cu peste 100 de picturi și desene. Cu sensibilitatea și prospețimea caracteristice vîrstei celor ce le semnează, exponatele înfățișează aspecte sugestive ale copilăriei și tinereții lor fericite, imagini din viața școlară și de familie, chipul nou’ al patriei socialiste.Peste citeva zile, „operele" elevilor din Vulturești — Argeș vor fi trimise In S.U.A. și Suedia, constituind obiectul unor expoziții itinerante ce urmează a fi deschise în orașe din cele două țări.
CARE ESTE TOTUȘI 
SOLUȚIA ?Să vă recomand un lucru nu tocmai ușor de realizat ! ? Iată, de pildă : procurarea unui bilet de avion la agenția internă „TAROM" din Capitală. Nu cred că există aglomerație asemănătoare decît, poate, în autobuzul 31. la ora prînzului 1 Obținerea unui bilet presupune o așteptare destul de... piperată, fiindcă — din pricina spa

I
I
I 
I.

DUBLA 
PEDEAPSA

CE-AR FI SA... ?

E. Crăciun conducea zi de zi una din mașinile încărcate cu bidoane și sticle de lapte ale întreprinderii de industrializarea laptelui. In această calitate, se ocupa și cu distribuirea acestor- produse. Suficiente atribuții, după cum se vede. E. C. nu a fost însă de aceeași părere I îndatoririlor de serviciu a înțeles să le adauge și niște ocupații mai puțin „oficiale". De pildă, tentativa de a sustrage — folo- sindu-se de funcția sa și de mașina întreprinderii — diverse cantități de produse. A fost însă depistat tocmai în timp ce încerca să scoată pe poarta întreprinderii — întrebuințînd acte de expediție falsificate — o însemnată doză de lapte pre- ambalat. Deci o dublă Infracțiune. Va urma, evident, o dublă pedeapsă.

S-au întîlnit, s-au îndreptat spre restaurantul din Rîmnicu Sărat. Au Intrat, au băut (peste măsură), au plecat I Pe drum, au început să se certe strașnic, provocînd, la ora 2 și jumătate noaptea, un adevărat scandal. Disputa a continuat pînă in dreptul unei clădiri pe care stătea scris „Procuratura...". Cheflii, fără sA se sinchisească, au spart unul din geamurile Instituției. Intervine portarul de serviciu cu intenția de a-1 tempera.— Ce-ar fi să-1 „atingem" un pic pe ăsta, rostește, In doi peri, unul din scandalagii....Un semnal scurt alertează însă o patrulă de miliție. Acum cei doi regretă, desigur, comportarea avută. Un pic prea tîrziu I Cine sînt ? Victor Popescu, salariat la I.G.O. Rîmnicu Sărat șl Traian Moldoveanu, inginer la întreprinderea „Partizanii". Mai mare rușinea...
I
I

J



„Inițiativa României este cit se poate
de oportună și merită sprijinul nostru, 

al tuturor"
DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A O.N.U.

de Dește hotare$

• Reprezentantul Danemarcei t 
„Salutăm inițiativa României ca pe 
o nouă manifestare a eforturilor 
susținute și active ale guvernului ro
mân de a contribui la destinderea 
internațională și promovarea înțe
legerii între toate națiunile"

® Reprezentantul Turciei t „Roma

nia merită aprecierile noastre po

zitive pentru că ne-a dat posibili

tatea de a întreprinde acum unii 

pași concreți în direcția justă"

Plenara C.C. al 
P.M.U.P. consacrată 
problemelor 
tineretului

NOTE DE DRUM

Adunarea Generală a O.N.U. și-a reluat lunibaterile asupra punctului privitor la întărirea viața internațională, înscris României.nizației Națiunilor agenda sesiunii din Unite în inițiativa dimineața dez- rolului Orga-P«Primul vorbitor a fost zentantul Danemarcei, Borch, care a subliniat ultimii ani, s-a acordat o a- tenție deosebită problemei re- vitalizării organizației și sporirii eficacității organismelor sale.„Danemarca împărtășește pe deplin convingerea exprimată în proiectul de rezoluție al României, aflat în dezbaterea noastră, că sînt necesare măsuri pentru îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite și organismelor saie pentru a corespunde noilor realități ale relațiilor internaționale actuale. Proiectul de rezoluție conține mai multe observații și recomandări la care pot subscrie majoritatea statelor membre ale organizației noastre. Noi salutăm inițiativa României ca pe o nouă manifestare a eforturilor susținute și active ale guvernului român de a contribui la destinderea internațională și promovarea înțelegerii între toate națiunile1, atlt pe plan global, cît și regional. Guvernul Danemarcei împărtășește, de asemenea, motivele care au generat această acțiune. Totodată, sîntem de acord cu opinia potrivit căreia Națiunile Unite trebuie să fie un■ centru indispensabil pentru armonizarea acțiunilor națiunilor în scopul realizării idealurilor noastre comune și că organizația noastră trebuie să devină lin instrument mai eficace în promovarea păcii și progresului popoarelor".A urmat, apoi, la cuvînt reprezentantul Siriei, Rafie uejati, care a subliniat „motivele care au determinat România să înscrie a- cest punct pe agenda sesiunii sînt, fără îndoială, legate de preocuparea de a vedea relațiile internaționale bazate pe principiile dreptului și justiției și nu pe forță sau acțiuni de punere în fața faptului împlinit, create de folosirea forței".Trecînd in revistă focarele de tensiune și conflict din lume, printre care cele din Asia de sud-est, Orientul Apropiat și Africa de sud, reprezentantul Siriei a reliefat că „inițiativa întreprinsă de România ne cheamă să împiedicăm această tendință și să aplicăm în practica relațiilor internaționale criteriile justiției și nu pe cele ale forței. României oportună nostru al„O dată gresiunii sale, sînt greu de oprit forțele agresive de a folosi din nou forțași a transformat, astfel, Națiunile Unite intr-o organizație de cercetări teoretice. Inițiativa României îndreaptă atenția noastră spre explorarea posibilităților nefolosite incă, în scopul conjugării eforturilor comune de a spori rolul O.N.U. în viața internațională".„Rezultatele inițiativei României vor depinde de importanța pe care statele membre o vor acorda prevederilor proiectului de rezoluție, care invită guvernele să facă propuneri, recomandări și sugestii in legătură cu căile și mijloacele menite să contribuie la creșterea rolului Națiunilor Unite în domeniile păcii și securității, cooperării internaționale și promovării principiilor de drept internațional în relațiile dintre state. Este, in fapt, un apel a- dresat statelor membre de a-și conjuga eforturile pentru a veghea ca acțiunile de agresiune să nu rămină nepedepsite".Reprezentantul Turciei, man Olcay, și-a acordul deplin cu dezbaterea bleme în plenul nerale. „Faptul batem acum cu chestiunea sporirii rolului Națiunilor Unite, — a afirmat el — demonstrează necesitatea resimțită de comunitatea internațională de a spori eficacitatea acestui for internațional. De a- ceea, sîntem recunoscători României pentru luarea acestei importante inițiative care poate avea rezultate semnificative în direcția întăririi organizației noastre".Referindu-se apoi la sarcinile

repre-Otto că, în

Jo-că

Iată de ce inițiativa este, cit se poate de și merită sprijinul tuturor".ce i se permite a- sâ culeagă fructele

Os- exprimat în legătură acestei pro- Adunării Ge- că noi dez- atît interes

Convobiriie
turco-bulgareîntr-o conferință de presă organizată la Ankara, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petăr Mladenov, a declarat că scopul vizitei pe care o întreprinde în Turcia îl constituie găsirea unor căi noi de dezvoltare a relațiilor de bună vecinătate între cele două țări. „Consider că împreună cu colegul meu, ministrul Bayulken-, am realizat acest țel“, a precizat el. Mladenov a subliniat că relațiile bulgaro-turce evoluează an de an pe 0 linie ascendentă. Totodată, el a făcut constatarea că există încă destule posibilități pentru extinderea lor, relevind că guvernul bulgar dorește sincer o a relațiilor cia. de dezvoltare trainică prietenie cu Tur-

care stau în fața O.N.U., reprezentantul Turciei a subliniat că acest for internațional trebuie să se adapteze la caracteristicile fundamentale ale schimbărilor rapide care au loc în relațiile internaționale. „Dependența organizației de contextul relațiilor în care își desfășoară activitatea cere cu puterea unui imperativ reevaluarea funcțiilor sale pentru a o adapta la situația existentă. Ca atare, O.N.U. trebuie să-și asume un rol mult mai eficient în viitor în sporirea cooperării între state, în special în domeniul economic și social, precum și în cel al menținerii păcii si securității lumii.„Cu aceste aspirații în gînd salutăm înscrierea de către România pe agenda actualei sesiuni a problemei întăririi rolului O.N.U. în viața internațională. După părerea noastră, creșterea rolului O.N.U. în lume și adaptarea organizației la noile realități ale relațiilor internaționale constituie mult mai mult deeft o inițiativă a unei delegații cu idei înnoitoare, constituie o consecință naturală a tendințelor noi care își fac apariția în cadrul relațiilor internaționale. România merită aprecierile noastre pozitive pent.-u că ne-a dat astfel posibilitatea de a întreprinde acum unii pași concreți în direcția justă".A urmat la cuvînt reprezentantul Greciei, Ștefane Statatos, care a salutat „Inițiativa Româ-

de că-

niei de a ridica în fața a- cestel plenare problema întăririi rolului Națiunilor Unite. Este cu atit mai plăcut pentru noi să constatăm că a- ceastă inițiativă a fost luată de o țară balcanică cu care Grecia menține relații cordiale și prietenești, fapt care constituie o expresie concretă a aplicării principiului de promovare a relațiilor prietenești între țări a- parținînd unor sisteme politice și sociale diferite".Subliniind viabilitatea și valabilitatea universală a principiilor Cartei pentru garantarea păcii, securității și progresului tuturor popoarelor, delegatul Greciei a opinat că „ceea ce e necesar acum este reevaluarea activității organizației, reafirmarea voinței politice de a ne respecta obligațiile noastre internaționale și aplicarea în practică a rezoluțiilor pe care le adoptăm. Se pare că în zilele noastre ne preocupăm mai mult de adoptarea de rezoluții decît de rezolvarea problemelor. Acest lucru explică de ce aceleași probleme continuă să apară pe agendele unor sesiuni succesive ale O.N.U. Organizația noastră suferă de ceea ce s-ar putea numi lipsa de angajament ferm de a-și transpune în practică hotăririle. Există tendința de a considera principiile O.N.U. ca pe o serie de 1 eguli academice. De aceea, este de datoria statelor membre de a privi O-N.U. ca pe o organizație capabilă să asigure pacea și securitatea lumii șl să nu ezite să critice O-N.U. atunci cînd trebuie".

• LUNI au început, la Varșovia, lucrările celei de-a 7-a plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, consacrate problemelor tineretului.Luind cuvintul în deschiderea plenarei, Edward Gie- rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a referit la rolul care revine tineretului în etapa actuală de dezvoltare a țării, subliniind im-> portanța muncii ideologice și de educație în rîndul tinerilor.
PENTRU RESTABILIREA 
PĂCII TN VIETNAM

Apelul Conferinței 
mondiale de la 
StockholmÎN ZILELE DE 25 ȘI 26 NOIEMBRIE, s-au desfășurat, la Paris, lucrările Comitetului E- xecutiv al „Conferinței mondiale de la Stockholm pentru Vietnam", care reunește numeroase organizații și mișcări progresiste de pe toate continentele, în scopul desfășurării unor acțiuni de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez, pentru restabilirea păcii în Indochina. Au luat parte reprezentanți din peste 30 de țări ; din partea țării noastre a participat loan Grigorescu. secretar al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.Reuniunea s-a încheiat prin adoptarea unui apel care =e pronunță pentru semnarea imediată a acordului dintre R. D. Vietnam și S.U.A. cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.

a

Șomajul 
juvenil

Consiliul Europei 
preocupat 

de modul în care 
este folosită 

forța de muncă 
a tineretuluiEuropei — organismConsiliul de esență occidentală ce reunește 17 țări de pe continent — a decis să abandoneze pentru trei zile obișnuitele sale preocupări și să abordeze o problemă nevralgică a tineretului : șomajul. Domnii gravi care examinează în mod curent dosarele de primă mărime ale vieții politice au ascultat răbdători și neliniștiți cifrele privind dimensiunile în creștere ale unui flagel care lovește pe tinerii din Europa occidentală. Faptul că o instituție de asemenea factură și-a îndreptat atenția spre problemele generației tinere, adu- cînd în lumina actualității realități aspre, mărturisește îngrijorarea pe care o provoacă fenomenul șomajului juvenil și posibilele sale consecințe. Con-

Schimbare la
Wellington

Scrutinul neozeelandez 
a adus la putere 

pe laburiștiScrutinul din Noua Zeelandă a adus o nouă dominantă in viața politică a acestei țări — Partidul Laburist care vine la putere după o absență de 12 ani. El a obținut 56 de locuri în Camera Reprezentanților (parlamentul unicameral al rii) dintr-un total de 87 locuri (înaintea alegerilor nerale au fost create trei circumscripții electorale).
ță- dege- noi _____  . , Al doilea clasat, Partidul Național al fostului prim ministru John Marshall are 25 de locuri mai puțin. El a asistat astfel la o remarcabilă scădere de popularitate pe care nici rocada guvernamentală din februarie (cînd premierul Keith Holyoake a externele și vicepre- John Marshal) dubla de prim ministru și li- partidului), premeditată a atrage cît mai multe milion și nu a dat, constata,Infrînge-

preluat mierul funcție der al pentru sufragii ale celor un jumătate de alegători, după cum s-a putut rezultatele scontate.

■ i

de comentatorii noștri
ferința. organizată la Roma de Consiliul Europei — cu participarea miniștrilor muncii și problemelor sociale din țările membre — a examinat modul în care este folosită forța de muncă a tineretului, lansind veritabile semnale de alarmă. Există sute de mii de tineri care puțin după ce au pătruns pe porțile uzinelor au primit avize de concediere, după cum există alte sute de mii de tineri care încearcă fără speranță să găsească o slujbă potrivită pregătirii lor. Despre această realitate s-a vorbit pe larg la recenta Intilnire mondială a tineretului muncitoresc — unde s-a realizat nu numai o radiografiere a unei situații nefericite, ci s-au depistat și cauzele ei de ordin social. La Roma — după cum reiese din laconicele telegrame ale agențiilor de presă — un accent deosebit a fost pus pe soarta tinerilor care do- bindind o diplomă universitară se trezesc la căpătai anilor d* studiu, in rindul șomerilor. Cifre menționate in raportai prezentat conferinței semnalează că in Italia din cei peste 7BB ••• șomeri. 3M BM au stadii superioare și că numărul celor ca diplome universitare dar fără locuri de muncă sporește anual cu 20 la sută. Fenomene de a- ceeași factură se înregistrează in Franța și Danemarca. Autorii analizei au elaborat • sene de recomandări pentru a face invățămintul superior mai a- propiat de realitățile economice, sugerind, printre altele și o prezență mai consistentă a cadrelor universitare in uzine.
rea, a cărei dimensiune nu a putut fi prevăzută, i-a smuls fostului premier Marshall o reflecție amară asupra acestui scrutin care a indicat _o dorință evidentă de schimbare, manifestată de electorat*.Orientarea electoratului a fost decisă de programul mai realist al Partidului Laburist care și-a dus campania electorală pe cîteva teme de interes general : necesitatea soluționării dificultăților interne, inițierea unui dialog cu sindicatele, limitarea investițiilor străine de capital in Noua Zeelandă și retragerea forțelor armate neo-zeelandeze din Vietnam. Malayezia și Singapore. Retrăgindu-și suiragnle altă dată acordate Partidului Național, electoratul a sancționat in acest fel măsurile de austeritate din uiumul timp care au dus la scumpirea vieții : retragerea creditelor, anularea subvențiilor la o serie de produse de larg consum, la majoritatea serviciilor, printre care la chirii și poștă. Ia care taxele au crescut vertiginos. De asemenea, nemulțumirea populară s-a îndreptat spre anumite aspecte ale politicii externe promovată de guvernul Marshall îndeosebi încetineala cu care s-au găsit noi piețe pentru produsele agro-alimentare destinate anterior exporturilor către Marea Britanie, precum și ritmul la fel de lent de valorificare a noilor bogății ale subsolului descoperite în ultima vreme. Neo-zeelandezii și-au dat voturile laburiștilor in așteptarea găsirii de către aceștia a

Trepte
• •

spre viitor
rivită țimea nia i , .unui uriaș amfiteatru orientat spre valurile albastre ale Adriaticii. Din culmile semețe ale munților care-și etalează cușmele albite de calcar, se desprind, de la est spre vest, largi nivele coborind, cind mai liniștite, cind mai grăbite la intilnirea cu marea. Pe fiecare nivel, relieful, vegetația, urmele istoriei incrustate adine în atestări de piatră. se schimbă...Intr-un august tirziu, am călătorit în Albania întilnind minunate peisagii, vestigii ce evocă contemporanilor frămîntatul trecut al acestui popor, am cunoscut oameni făuritori ai unei noi istorii. Țara întreagă este un imens șantier, inaintînd cu eforturi deosebite pe drumul progresului și civilizației. La Miraca, pe șantierul unei noi magistrale feroviare, la Lac și Fieri, două din cetățile tinerei industrii chimice albaneze, la Fabrica de piese de schimb pentru tractoare din Tirana, la Combinatul textil din Berat, pe șantierele Elbasanului, pretutindeni unde am poposit, am înregistrat aceeași dorință de muncă, de efort pentru prosperitatea țării.între zidurile cetății medievale de la Kruja, străbătind sălile încărcate de documente, încerci sentimente de respect față de Împotrivirea eroică a unui mic popor nevoit să lupte contra invadatorilor otomani. Pietrele mai poartă și acum însemnele încleștării. Pe locurile aprigei lupte, dusă de oștenii lui Skanderbeg, au fost

i de undeva de la înăl- i Alpilor Balcanici, Alba- s-ar înfățișa asemenea

Manifestări
aniversării

Somajul juvenil capă:! proporții ce nu mai pot fi ignorate, deoarece practicile lorii aie patronatului lovesc totdeauna in primul rind această categorie de vârstă. Date furnizate de Organizația Internațională a Mancă avertizau că șomajul printre tinerii muncitor, sab 2* de ani este adesea DE DOUA ORI MAI MARE decit printre ceilalți mancitori in ansamblu, in Franța .cifre din 1971) tinerii furnizează a treime din șomeri. In Canada băieții și fetele sub 25 de ani reprezintă 40 la sulă dintre șomerii acestei țări. Des.Sur. statisticile includ puține găsesc loc deo ei

în capitala ungară s-a deschis la 27 noiembrie expoziția „Cartea tn Republica Socialistă Ro- Făcind parte din suita testări dedicate apro- sărbătoriri a celei de-a ersâri a proclamării Re- expoziția prezintă pu- budapestan peste o mie ne dintre cele mai reu- râri editoriale realizate iii an in țara noastră.dsse nm: na
Vi

istea celei de-a 25-a ani- a Republicii, la „Cen- temațional universitar"

fu
■ Bînse lor auniciodată sau doar cazuri pe tinerii ce in căutarea primului muncă, pe cei ce nu avut • slujbă. Ei n-au muncit, deci ei nu există__ cifric. Or,numărul Ier crește mereu. Obținerea primului Joc de muncă este pentru nea amăra p băieți și fete e luptă chinuitoare, care spulberă speranțele unei tinereți înaripate. De la primii pași ia viață acești tineri se lovesc de realități ostile generate de structuri sociale bazate pe nedreptate și exploatare.Dezbaterea inițiată de Consiliul Europei reflectă acuitatea șomajului juveniL Dar simplele declarații de bune intenții și generozitățile oratorice nu vor ameliora situația milioanelor de tineri care bat la porțile uzinelor.

EUGENIE OBKEA

unor soluții rezonabile pentru depășirea stării de nesiguranță economică, a dificultăților ridicate de incetineala exporturilorRăspunzind, deocamdată ver- baL așteptărilor celor care l-au ales, actualul premier Norman Kirk își exprima hotărirea să procedeze ța „schimbări numeroase in politica externă a țării*, precizind că „va lua inițiative noi in direcția recunoașterii R. P. Chineze. Guvernul precedent, a spus el, a tărăgănat rezolvarea acestei probleme ; noi dorim să explorăm situația cu mai multă eficiență" (ASSOCIATED PRESS). Pe a- ceeași linie, a viitoarei platforme politice pe care Partidul Laburist pare dispus să o promoveze in planul politicii externe, se situează alte afirmații făcute de premier, ca retragerea treptată a Noii Zeelande din „organizația atrofiată" care a devenit S.E.A.T.O.". „Ceea ce dorim noi, a spus Kirk, este â organizație care să apropie țările și nu să le despartă, așa cum face pactul S.E.A.T.O.". Promovarea comerțului si dezvoltării în regiunea Pacificului pare să constituie un alt obiectiv enunțat de premier. Avind în vedere majoritatea confortabilă de care dispune în parlament. Partidul Laburist are asigurata o mare libertate de acțiune. Rămîne de văzut în ce măsură și in ce ritm intețiile de politică internă și externă susținute în programul electoral vor căpăta viață.
DOINA TOPOR

plantați măslini. Ramurile lor alb-argintii par niște coroane ale recunoștinței purtate peste veacuri. De pe crenelurile cetății noua Krujă apare ca un oraș in plină construcție. Clădirile de altădată, care adăposteau meșteri populari renumiți, erau în curs de refacere. Au apărut noi școli, altele erau sub mantia schelelor.Tirana, capitala țării, ocupă un loc aparte In peisajul economic' și social al Albaniei, într-o scurtă perioadă istorică orașul și-a mărit de 10 ori populația, ajungînd la 200 000 de locuitori. In întreprinderile capitalei — cea mai mare parte creație a regimului socialist — se produce aproximativ o cincime din totalul producției industriale globale a țării. Vorbind despre Tirana trebuie să amintim și de moderna sa universitate. Inaugurată în condițiile creșterii continue a necesităților de cadre pentru economia națională, universitatea a reușit să facă față acestor cerințe ajungînd incă din cursul anului trecut să funcționeze cu peste 30 de secții. In medie, în ultimii ani, Universitatea și-a deschis por-

țile, primind pentru fiecare promoție 7 000 de tineri, o bună parte a acestora provenind direct din producție.îmbinarea învățămîntului cu practica a devenit curentă pe toate treptele școlarizării. Un exemplu în acest sens îl constituie și școala industrială secundară din Tirana, cea mai mare de acest gen din Albania. In cei 25 de ani de la fondare au primit diploma de absolvent circa 4 000 de tineri, specializați în mecanică, electromecanică, comunicații etc. Școala dispune de un corp profesoral, compus din 95 de cadre didactice de predare și 50 de instructori, laboratoare și ateliere moderne — în care elevii au posibilitatea de a produce aparate sau de a executa servicii de reparații radio și televizoare. Aproape nu am intiinit tînăr care să nu-mi vorbească despre preocupările sale pe linia îmbogățirii cunoștințelor, a perfecționării profesionale. De altfel, statisticile publicate în acest domeniu indică un înalt grad de școlarizare la scara întregii națiuni. In cursul ultimului an școlar, numărul țotal al celor cuprinși în rețeaua școlară sau universitară a trecut de 700 000.Procesul de industrializare, prin construirea unor noi și moderne capacități productive, alături de o mai bună pregătire a cadrelor de muncitori calificați și de instruirea superioară a inginerilor și tehnicienilor a avut drept consecință schimbări în structura populației. Cîteva date sînt elocvente in această direcție. Numărul orașelor albaneze este în prezent de trei ori mai mare decit în anul 1938, iar populația urbană a crescut de 4,5 ori.In orașe trăiește astăzi circa o treime din numărul total al populației comparativ cu o șesime înaintea celui de al do.lea război mondial. Anul trecut numărul muncitorilor a fost de aproximativ 320 000, depășind de... 21 de ori numărul celor existenți înainte de eliberare.Congresul al VI-lea al Partidului Muncii din Albania a trasat noi sarcini pe drumul dezvoltării bazei tehnico-raateriale, pentru valorificarea superioară a rezervelor umane și materiale ale țării. Pînă în anul 1975 producția industrială globală va crește față de anul 1970 cu 60—65 la sută, iar producția agricolă cu 50—55 la sută față de realizările medii ale cincinalului trecut. Ritmuri deosebit de înalte va cunoaște industria chimică și se va accelera dezvoltarea bazei energetice.
IOAN TIMOFTE
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• AGENȚIA A.N.S.A. informează că ministrul afacerilor. după seria confidențiale R.D.V. și

în cinstea
Republiciidin Wageningen-Olanda, a fost organizată o seară românească, de către studenții și specialiștii români aflați în această țară.Programul, care a cuprins o conferință, filme românești și muzică populară din țara noastră interpretată de o formație studențească olandeză, s-a bucurat de succes.Printre numeroșii participant, au fost prezenți profesori și specialiști ai Centrului internațional, precum și membri ai ambasadei române din Olanda.

MAURITANIA• Mauritania negal, Oceanul fața : 1 169 000 (1962).• Teritoriul
este situată in vestul Saharei. între Mali, Se- Atlantic, Sahara Spaniolă și Algeria. Supra- kmp. Populație : circa 1 000 000 de locuitori

Repatrieri reciproce de prizonieri
intre India si Pakistan9

Mauritaniei cuprinde întinse deserturi de nisip, iar în partea nordică platoul grezos Adar, cu altitudini de 200—300 m. Țărmul este jos, greu! accesibil din cauza numeroaselor bancuri de nisip. Climă tropicală desertică. Bogății : zăcăminte de fier (al doilea stat african producător de minereu de fier), cupru, cositor, tungsten, aur etc.• Din timpuri străvechi teritoriul Mauritaniei a fost locuit de triburi sudaneze și berbere, Portughezii au fost primii europeni care în secolul al XV-lea au atins pămînturile acestei țări, făcînd negoț cu sclavi. La începutul secolului al XX-lea, înfrîngînd rezistența triburilor locale, Franța a ocupat regiunea centrală și de nord a Mauritaniei, iar in 1920 Mauritania a fost inclusă în Africa Occidentală Franceză. Ca urmare a intensificării mișcării de eliberare națio-
, ST"

DELHI 27 (Agerpres). — Un comunicat oficial, dat publicității la Delhi, anunță că autoritățile indiene vor repatria toate femeile și copiii pakistanezi care se află pe teritoriul Indiei după războiul din decembrie 1971 — transmite agenția Reuter. Comunicatul menționează că repatrierea se va efectua pe la postul de frontieră Wagah, din Punjab, după stabilirea unei date convenabile cu guvernul pakistanez.
BOMBARDAMENTE

RAWALPINDI 27 (Agerpres). — Pakistanul i-a eliberat luni pe toți prizonierii de război indieni, deținuți în urma ostilităților dintre cele două părți care au avut loc în decembrie anul trecut, relatează agențiile Reuter și France Presse. Această hotărîre a fost anunțată de către președintele pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, aflat la tabăra de prizonieri de la Lyalpur.După 11 luni de detenție, cei 617 prizonieri de război indieni urmează să sosească la Delhi.
ASUPRA

R. D. VIETNAMAgenția V.N.A. transmite că, Ia 25 noiembrie, numeroase bombardiere gigant americane „B-52" au atacat regiuni populate din provinciile Nghe An și Quang Binh din R. D. Vietnam. Ca urmare a acestor raiduri, și-au pierdut viața și au fost răniți numeroși cetățeni, au fost provocate mari distrugeri zonelor de locuințe, precum și obiectivelor economice și culturale din aceste zone. Intr-o declarație de protest difuzată de Ministerul Afacerlor Externe al R. D. Vietnam se cere guvemuhli Statelor Unite să pună capăt fără întârziere bombardamentelor, minării, blocadei și tuturor actelor de încălcare a securității și suveranității R. D. Vietnam.

• EXPOZIȚIA DE BUNURI DE CONSUM a Ministerului Industriei Ușoare din România, care funcționează în pavilionul din parcul moscovit Fiii, se bucură de succes. în cele șapte zile de la deschidere, prin fața standurilor, care prezintă un larg sortiment de încălțăminte, marochinârie, confecții, articole de uz casnic, au trecut sute de vizitatori : adjuncți de miniștri, activiști cu munci de răspundere ai C.C. al P.C.U.S., conducători ai unor organizații și întreprinderi sovietice de comerț exterior, specialiști. Un grup de specialiști și conducători de ramură din țara noastră, în frunte cu Ion Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare, au oferit vizitatorilor ample explicații asupra calității mărfurilor românești și posibilităților de export de care dispune industria ușoară românească.
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Imagine din Nouakchottnală, Mauritania a fost proclamată în 1958 republică autonomă în cadrul Comunității Franceze, iar la 28 noiembrie 1960 a devenit stat independent.• In anii care au trecut, poporul mauritan și-a îndreptat eforturile în direcția dezvoltării țării și consolidării independenței economice. Planul cvadrienal de dezvoltare (1970—1973), — al doilea din istoria Republicii Islamice Mauritania — a pus pe prim plan necesitatea industrializării țării, extinderea sectorului de stat, întărirea agriculturii, dezvoltarea învățămîntului, pentru a permite poporului mauritan să facă noi pași pe drumul înlăturării stării de înapoiere moștenită de la regimul colonial.Agriculturii — ramură de bază a economiei Mauritaniei (trei sferturi din populație ocupîndu-se cu cultivarea pă- mîntului și creșterea vitelor), i s-a acordat o atenție deosebită. Au fost extinse zonele cultivate, mai ales de-a lungul fluviului Senegal și a afluentului său Gorgol, au fost amenajate și întreținute pășunile, ceea ce a dus Ia creșterea producției agricole. Preocupările de viitor ale Mauritaniei vizează dezvoltarea industriei extractive, valorificarea superioară a minereurilor, în special a celor de fier, lichidarea analfabetismului, formarea de cadre calificate necesare procesului de dezvoltare generală a țării.• Pe plan extern, Republica Islamică Mauritania promovează o politică de prietenie cu toate statele lumii.Intre Republica Socialistă România și Republica Islamică Mauritania s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care evoluează ascendent, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
GH. S.

Reuniunea de la
Helsinki• LUNI, au continuat la Helsinki lucrările reuniunii multilaterale privind pregătirea conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, fiind examinate probleme de procedură.Următoarea ședință este programată pentru marți, 28 iembrie.
Consultări Le Duc Tho- 
Nguyen Thi Binh

Thi Binh, conducătorul delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. în comunicatul dat publicității după întrevedere se arată că a avut loc un schimb de păreri cu privire la stadiul tratativelor, de convorbiri i dintre reprezentanții S.U.A.

clarat reprezentanților presei că Henry Kissinger va pleca la Paris la 3 decembrie, pentru a relua convorbirile cu Le Duc Tho — consilierul special al delegației R.D.V. Ia convorbirile cvadripartite din Capitala Franței.
Tratat româno-mon 
privind asistența 
juridică

• LE DUC THO, consilierul special al delegației R.D.V. la convorbirile de la Paris în legătură cu Vietnamul, și Xuan Thuy, conducătorul delegației R.D.V., au avut, la 27 noiembrie, o întrevedere cu Nguyen

S.U.A.,• PREȘEDINTELERichard Nixon, a avut, duminică, o nouă întrevedere cu consilierul său special pentru problemele securității naționale, Henry Kissinger.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a de-
externe al Italiei, Giuseppe Medici, va face, în cursul lunii ianuarie 1973, o vizită oficială de o săptâmînă în Republica Populară Chineză. Aceeași sursă menționează câ vizita va a- vea loc în urma invitației a- dresate de guvernul R. P. Chineze.

• LA ULAN BATOR a semnat tratatul cu privire cauzele civile, familiale și nale între Republica Socialistă România și R. P. Mongolă. Din partea țării noastre, tratatul a fost semnat de ambasadorul României în R. P. Mongolă, Traian Gîrba, iar din partea mongolă de adjunctul ministrului afacerilor externe, D. Endon.• DUPĂ CUM RELATEAZĂ AGENȚIILE France Presse și U.P.I., duminică, într-unul din cinematografele din centrul o- rașului Dublin a avut loc o explozie. Din cele două sute de persoane aflate în sală, 40 au fost rănite.
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