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Dumneavoastră gînditi, munciți
Și 1trăiți ca un tînăr comunist?
ÎN CONTINUAREA DEZBATERII NOASTRE DE NORME ALE MUNCII Șl VIEȚII COMU- 

— RAPORTARE SINCERĂ, DESCHISĂ A GÎN- NlȘTILOR,, ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIA- 

DURILOR Șl FAPTELOR NOASTRE DE ZI CU LISTE — CONSEMNĂM AZI, ÎN PAGI- 

ZI LA PRINCIPIILE ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL NA A 1 1 1 - A, OPINIILE FORMULATE DE:

TINERI
ȘI FAPTE 

ÎN TERASA
VIZIRU

Despre ei se spune

doar atit:

SINT CEI
AI

• VASILE PRĂJESCU - 
elev la Liceul agricol „Ion 
lonescu de la Brad", Horia- 
Roman, jud. Neamț : NU 
TREBUIE NUMAI GÎNDIT, DE 
LA GÎNDURI TREBUIE TRE
CUT LA FAPTE I

• MIHAI BURACIUC - 
lăcătuș la „Electromotor" Ti
mișoara : EU NU MĂ POT 
ÎMPĂCA CU IDEEA CĂ UN 
OM CARE MUNCEȘTE ÎSI 
POATE LĂSA COPILUL DE
PARTE DE MUNCĂ.

• MARIANA ZORZON - 
muncitoare la Uzina de pre
lucrare a maselor plastice din 
București : NU-I DESTUL SĂ 
EXECUȚI NIȘTE COMENZI. 
ASTA POATE FACE ORICE 
MAȘINĂ. OMUL TREBUIE SĂ 
ÎNDRĂZNEASCĂ MAI MULT.

Nicolae Ceausescu

ziaristul Hamdy Fouad

de Is cotidianul egiptean „Al Ahram"Marți, 28 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul Hamdy Fouad, corespondent diplomatic și redactor principal de politică

externă la cotidianul egiptean „Al Ahram-1.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

și Constantin Mitea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat Un interviu ziaristului egiptean pentru cotidianul „Al Ahram".
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INTELECTUALUL -
CETĂȚEAN

AL COMUNEI
Intr-un compartiment al trenului ce te duce din Timișoara spre Jimbolia, de la ora 8 și 27 a.m., se executau două macra- meuri, două jerseuri, una față de masă și o carpetă minusculă. dintre acelea ce se pun sub ceașca de cafea ca să nu sufere fața de masă. Mai exista o e-chipă de patru, plus doi suporteri, care jucau cărți și, cu siguranță, o profesoară care co-

MAI BUNI MESERIAȘI 
ȘANTIERULUI

Vl-L prezentămpe
ION ANCA

cel mai bun tînăr strungar al țării

— Cum te simți Ion Anca, acum cînd știi că ești cel mai bun tînăr strungar din țară ?— Încă nu mi-am revenit. Sînt copleșit de impresii.— Ce te-a impresionat cel mai mult ?— Bucuria, entuziasmul spontan
v _ _ _ _ _ _ _ _

al colegilor, al colectivului din uzină. M-au intîmpinat cu asemenea explozie de mîndrie că parcă aș fi făcut nu știu, ieșită din comun, ce faptă mare.r- Și crezi că e puțin ceea ce ai făcut ?
Răspunsul tinărului il veți afla în 
reportajul nostru din pagina a lll-a.

_______________

Șantierul nu se dezvăluie atît de ușor ochiului. Paradoxal, dar cîmpia îl ascunde. Știin- du-1 îl căutăm. Lucrează aici cîteva sute de uteciști. De un an și jumătate constituie parte componentă a Șantierului Național al Tineretului Terasa Brăilei. Iar în iulie, în zilele fierbinți ale Conferinței Naționale a partidului, angajamentul pe care și l-au luat prevedea predarea înainte de termen a cel puțin, două mii de hectare amenajate pentru irigații. Sîn- tem la Viziru și căutăm răspuns întrebării : a fost onorat acest angajament ?

DA, ESTE RĂSPUNSUL 
TINERILORIn cîmp se avansează greu- Pămîntul îmbibat cu apă înghite roțile tractoarelor pînă la butuc, screperele și autoscrepe- rele se deplasează greu, iar draglinele mușcă cu dificultate din glia umezită pînă la 2—3 metri adîncime. Stația de pompare de la Cuza Vodă, cu un debit de 30,5 mc. apă pe secundă, este adusă în stadiul de finisare. Cu cîteva luni mai devreme față de grafic. Aici însă, după cum ne-o spun constructorii — de la maistru și pînă la

fierar betonist, de la dulgher și pină la săpătorul de fundații — ■ s-a lucrat într-un ritm neatins încă pe vreun alt șantier similar. Socotind după rezultate, echipa de fierari betoniști condusă de Stan Geol lucrează a- cum în contul zilei de 1' mai 1973, iar Gheorghe Cocean, Dumitru Andrei, Ion Epuraș, Marin Contrbț și Ion Popa îl urmează îndeaproape. Un amănunt — și nu lipsit de importanță — toate lucrările au fostGH. FF.CIORUFoto : O. PLF.CAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Dar cc au fle spus 
ceilalți care maniiestă 

exigență doar cînd 
li sc arată lipsurile ?

lată o întrebare al cărei răspuns — așteptat 
din partea factorilor responsabili de îndrumare 
tehnico-organizatorică - condiționează spori
rea eficienței eforturilor harnicilor brigadieri 
dintr-un important punct de lucru al Șantieru
lui Național al tineretului din sistemul de iri
gații Terasa Brăilei. Dintre situațiile care re
clamă o asemenea intervenție operativă citeva 
sint înfățișate in FOTOANCHETA noastră din 
pagina a il-a.

recta niște lucrări de control. Vreo 2—3 persoane moțăiau. (După numărul mare de ocu- panți ai compartimentului e lirrapede că avem de-a face cu un vagon din vremuri uitate). Firește, se purtau discuții. Profesoara (nu e greu să-ți dai seama ce profesie are un om, mai ales dacă e de meserie dascăl) de lingă mine cu fața de masă neterminată pe genunchi, ii spune colegei de vis-a-vis preocupată cu număratul ochiu- rilor de la macrame : „Nu știu, astăzi cum o să rezist, sînt frîn- lă de oboseală. Și cafeaua asta e atit de proastă că nu te mai ajută să te ții pe picioare". Mai se oprește trenul o dată, aceeași profesoară din stingă mea (am aflat că predă muzică și că în acea zi avea lecție deschisă) il privește pe impiegatul care rămine în urmă, apoi cu nostalgie se destăinuie : „Aș fi vrut să fiu soția unui șef de gară ; creșteam găini, gîște și rațe, doi porci, iar la ora aceasta mai puteam dormi încă". Echipa de „66“ (așa se cheamă jocul de cărți practicat), firește, cu susținători cu tot, trece în compartimentul de alături unde era permis fumatul. La 9 și 06 coborîm la Cărpiniș, iar dintre companionii mei, doar unul singur a coborît înainte. Așadar, ziua de lucru efectiv pentru ei incepe cel mai devreme la 10. Și cînd se termină ? In orice caz. și tot efectiv, pe la unu sau două, după care. același drum este făcut în sens invers, în același univers al discuțiilor și preocupărilor. Cît poate fi de eficient aportul jsceial al unui astfel de intelectual ? Știm, naveta este un fenomen real, o- biectiv. imposibil de eliminat. Consecințele sale se răsfring nu numai în valoarea rezultatelor muncii depuse ci și în felul de-a fi al navetistului. Angajarea sa, asa după cum vom încerca să demonstrăm, este fragmentară, valorificarea cunoștințelor sale, dar mai ales a resurselor creatoare cultivate în universitate, rămîn mult la periferia cerințelor.La Cărpiniș, primul interlocutor ne este directorul căminului cultural, tovarășa Cerda Jivco- va. Aflăm că din cele 30 cadre didactice ale școlii din localitate. 20 sint navetiste. Cu toate acestea, ne spune dînsa. prezența lor la activitățile căminului cultural este mai mult de- cit mulțumitoare, fiindcă, a- tunci cînd sînt solicitate, ele își dau tot concursul. Drept urmare. Cărpinișul se situează printre localitățile fruntașe din județul Timiș prin numărul mare de formații artistice active — de la teatru și pină la cele de muzică populară și ușoară. Numai în cursul acestui an acestea au susținut 40 de programe. acasă și în deplasare, reali- zind încasări ce s-au ridicat pină la data de 1 noiembrie la 75 757 lei. Și în domeniul muncii politice și de propagandă sint de notat o seamă de manifestări care au venit în întim- pinarea acțiunilor menite să a- ducă la cunoștința maselor conținutul politicii promovate de către partidul nostru. DacăD. ION
(Continuare în pag. a IV-a)

REPUBLICĂ, MĂREAȚĂ VATRĂ
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CETATEA

DE FOC A

HUNEDOAREI

Hunedorenii au expresiile lor plastice și pline de tîlc. Unul din primele cartiere înălțate după eliberare a fost botezat laconic O. T. (orașul tineretului), denumire păstrată și astăzi deși miile de brigadieri care l-au populat la inceput nu mai sint tineri. Nevoia de rigurozitate i-a determinat să facă diferențierile corespunzătoare și în cadrul combinatului siderurgic. Aici există o oțelărie „veche" și una „nouă", furnale „vechi" și furnale „noi"... Numai laminoa- relor nu le-au fost alăturate astfel de epitete pentru că. fiind construite în anii noștri, nu există nici un termen de referință.Oțelăria „veche" este OSMI. Pare stranie o asemenea caracterizare dacă ne gîndim că ea păstrează extrem de puțin din imaginea pe care o avea cu numai un sfert de veac în urmă. Zicîndu-i. veche, hunedorenii vor să o pună în antiteză cu cea

nouă — OSM2. Chiar și azi, după aproape 15 ani de la intrarea în funcțiune, OSM2 constituie o mîndrie a siderurgiei românești, o expresie a tehnicii celei mai avansate. Așezarea în apropiere a celor două secții — are avantajul de a scoate în evidență și mai pregnant elementele care le diferențiază. Acestea sînt, bineînțeles, de ordin tehnic. Cuptoarele de 32 tone ale vechii oțelării par astăzi niște jucării lingă coloșii de 400 tone care străjuiesc oțelăria Siemens Martin nr. 2. Alăturarea nu se poate face insă decit în închipuire pentru că OSMI în forma ei de odinioară nu mai există: cuptoarele au fost modernizate, mărindu-li-se capacitatea la 100 tone. Dar în ciuda acestei transformări ele au rămas tot „vechi" pentru că, adunate laolaltă, de- abia reușesc să producă cit un singur agregat de la oțelăria nouă... Cît unul singur, subliniem ! OSM2 posedă însă opt

cuptoare de eîte 400 tone, din care curge, zi și noapte, un a- devărat fluviu de metal. în anul proclamării Republicii, doara 100 000 mai la anual tone. Mai au nevoie de comentarii aceste cifre ? Saltul este atît de spectaculos incit, dacă nu s-ar fi petrecut sub ochii noștri, l-am fi considerat neverosimil.Creșterea producției nu s-a realizat numai prin construirea unor cuptoare de mare capacitate, ci și prin scurtarea duratei de elaborare a șarjelor. Cu un sfert de veac în urmă, pentru elaborarea unei șarje erau necesare 12 ore. Meșterii care au prins acele vremi povestesc că se întîmpla ca zile în șir să

Hune- producea aproximativ tone oțel. Astăzi, nu- secția nouă se obțin aproape 3. milioane de

AL. BALGRADEAN
(Continuare în pag. a lll-a)

DISCUTÎNDDESPREPRINCIPII
de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU

Odată cu. caracterul tot mai analitic al științelor sociale, au 
apărut și diferitele ipoteze, ba chiar o anumită sensibilitate cu 
privire la fenomene încă netratate sistematic, dar nu mai puțin 
existente, avînd deja o anumită realitate in conștiința contem
porană. Celebrul principiu al lui Peter, referitor la ierarhologia 
în societatea capitalistă contemporană, la sistemul instituțional 
și de funcțiuni, pare să răspundă unei realități psihologice 
indubitabile. Nivelul de incompetență nu poate fi negat în 
atitea cazuri de responsabili ai treburilor publice de aiurea, 
iar un sociolog care studiază literatura sau un critic cu 
interes social.va găsi cu siguranță un material imens în opera 
romanescă a tuturor marilor scriitori din literatura universală. 
Recent am avut prilejul să citesc despre „principiul lui Catt", 
enunțat tot de către un om de știință, fost-angajat la N.A.S.A., 
după care toate instituțiile economice capitaliste, bazate pe 
principiul eficienței și competitivității, dependente de piață, au 
tendința de a se autoregla renunțînd la orice idee revolu
ționară, la organizare mai bună sau la cadrele cele mai 
competente. Este un,fel de generalizare a principiului Peter, 
intr-un fel de cibernetică socială capitalistă. Este teribii sen-

(Continuare în pag. a Il-a)
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EXIGENȚI DOAR ClND
LI SE ARA TA LIPSURILE

Creșterea continuă a 
asistenței medico-sanitare

COMITETELE U.T.C.

SPUND LA

(Urmare din pag. I)recepționate cu cel mai bun calificativ. Ei, practic, și-au îndeplinit angajamentul comunist formulat în vara acestui an.Și nu numai ei. Vasile Paho- me a condus cea mai productivă formație de instalatori c n- ducte ; Gheorghe Orășanu este betonistul cu renume in cadrul șantierului atît pentru productivitatea cu care lucrează dar și pentru calitatea muncii; Ion Tri'fan, după cum o dovedește fișa mașinii, a ridicat cu automacaraua „Elan” aproape o sută de vagoane materiale de construcție și încă de cinci c ri mai multe confecții metalice și conducte din azbociment. Pe u- nii dintre ei i-am cunoscut, i-am fotografiat. Despre alții am auzit vorbindu se. între a- ceștia din urmă și Anton Gră- dinaru, Gheorghe Radu BelecciuGherase. In dreptul nume.ui lor o singură adnotare : sint cei mai buni meseriași din șantier. Cuvintele aparțin tovarășului Nicolae Lazăr. secretarul comitetului de partid. Lucrările executate reprezintă cartea lor de vizită. Au intrat In probe tehnologice de o săptămlrâ. iar retușurile slnt In volum neglijabil. Asa se intîmplă întotdeauna clnd fiecărui gest profesional îl subordonezi gîndul : să realizez cît pot mai bine, cit pot mai repede. Și tinerii brigadieri au reușit acest lucru ' Iar detașamentul lor, al frunta e mult mai cuorinză'or. îi include și pe zidarii din echipa lui Gheorghe Pleșoianu, pe inginerul stagiar Ion N»gru. p= maistrul Ion Roșu, pe meca-:- cii, screperiștii. buldozerhti: si dragliniștii Valeriu Gurău, Gheorghe Chiriță, Dumitrache Jerleanu, Costică Sandu. De-u Dumitrescu, Nicola0 Ciur he, Mihai S’oian. Vasile Naftan, Stefan Gîngă. însemnate, e- fortnrile lor înseamnă acum 550 000 metri cubi excavatii cu draglina terminate, 250 000 metri cubi de pămînt terasat executate cu ajutorul screoerelor. peste 340 000 metri cubi săoături manuale realizate. Aceasta cu economii considerabile de carburanți si lubrefianți. De asemenea, 2 800 de hectare complet pregătite pentru irigații. Și, din nou. repetăm expresia „cu economii”. De data aceasta de conducte, de fier beton, de ciment.Așadar, angajamentul a fost îndeplinit. Resurse existau Insă pentru depășirea lui. In susținerea aprecierii ne bazăm următoarele fapte t

Dragomir. și Dumitrache In dreptul
lea Cînepii”. Motivul staționării lor ține de un cauciuc spart, de o defecțiune ia comandă, de o cupă spartă— Adică de defecțiuni remediabtie in cel mult citeva ore de către o echipă de meseriași competer.ți — așa cum nu sint puțini pe șantier. De ce nu se intervine operativ pentru remedierea acestor defecțiuni de întrebare pe pur.e oricine. Se

mas: iie

O DRAGLINĂ

sudorii și lăcătușii au de lucru multe ore. în tot acest timp mașina staționează. Staționează !n zilele cind ar fi putut lucra. $: este așteptată In punctul șosea din perimetrul microciste- mului Cuza odă. la canalul CE-8 ia Dropia și In alte două te de lucru.

DE TREI ZILE AȘTEPT

ÎMPOTMOLITĂeste un semn care și-l poate vede insă că mai puțin frămintâ pe cei investiți cu responsabilități organizatorice și tehniw pe acest șantier. Oare tovarășii din conducerea Trustului de îmbunătățiri funciare Galați al căror drum trece in fiecare zi pe Ungă aceste utilăje, nu au nimic de spus ?
Lingă excavatorul S-1300 tl- nărul Dumitru Cioară se Încălzește la focul ce pilpiie după răsturnarea unei găleți de motorină. E vînt, și in inactivitate omul ingheață. La flacăra cului ce consumă Intr-o practic aproape Întreaga cotă combustibil pentru zece ore activitate a mașinii, tlnărul șteaptă ca cei din atelier sâ-i pună la punct o defecțiune neînsemnată apărută la motor. Iar

ZECE MII 
METRI PĂTRAȚI DE 
DALE... SPARTURI

SCREPERE Șl 
AUTOSCREPERE CARE 
NU FUNCȚIONEAZĂ 

’ DE O LUNĂAceasta este realitatea incontestabilă. Ele se află în curtea șantierului punct de lucru „Va-

prin normele interne, nimeni nu-i permite să părăsească mașina în cîmp. Așa că... Iar trei zile de activitate a mașinii ar fi însemnat aproape 1 000 de metri cubi terasamente executate. Dar nu s-au realizat pentru că cei din atelier respectă un grafic (cine întocmește un astfel de grafic ?), care, cel mai

nică, ar fi constatat cu ușurință mult mai din vreme fisura ce apăruse. Acest lucru poate acum o săptămînă, o lună sau chiar mai mult. De citeva ori mai ușoară ar fi fost remedierea defecțiunii atunci- Acum însă din magazia unității trebuie scoasă o piesă în valoare de citeva sute de lei, iar

trului 38 ne d—jmul național 21. La numai 4 kilometri de sediul șantierului de ia Vizîru. S-au spart pentru că la poligonul din Baldovinesti au fost confecționate din beton— alterat si mai ales pentru că șoferii le-au basculat precum nisipul și pietrișul— Inimaginabilă linsa lor de probitate profesională.• •••••••••••

CE NE RĂSPUNDE 

GHEORGHE IACOB, 
ȘEFUL LOTULUI„Neajunsurile sint pricinuite numai de nepriceperea oamenilor. Și pentru aceasta noi îi sancționăm. Credeți-mă, că o să

luăm măsuri în toate cazurile despre care dumneavoastră veți sesiza”. E recomandabilă exigența șefului de let In relația cu s -baltemii. Dar de la prin- ri—,u si plnă la necomentata a- piicare a sancțiunii e totuși o cale largă— Se constată multe defecțiuni la mașini, se înre- r;Tează deteriorări la prefabricate si tuburile de azbociment nu - .mai pentru că cei care deservesc mașinile sint vinovâți, c. și certtru faptul că aici, pe șanrierai Terasa Viziru activitatea tehnică de control și Ini' -—.-«re are multe fisuri, este zaroasecvetiU și desfășurată

mai mult In ritm de campanie. Din iulie, nici o dezbatere de producție cu participarea tuturor salariaților, nici o analiză aprofundată asupra activității desfășurate pe unul sau altul din punctele de lucru. Atunci, de ce să se arate cu degetul numai înspre muncitori ? De ce nu și o autocritică (nu numai formală) pentru propriile lipsuri 7 Ar fi mult mai utilă.

După cum infor
mează M in is ferul 
Sănătății, ca urma
re a unor măsuri 
complexe tehnico- 
organizatorice, in 
primele 10 luni ale 
acestui an, mortali
tatea infantilă a 
scăzut cu 33,6 la 
sută față de anul 
1968. Ințre aceste 
măsuri sînt de sem
nalat cele privind 
construcția noilor 
unități spitalicești 
de copii din orașe
le lași, Oradea și 
Bîrlad, realizată in 
ultimii trei ani, pre
cum și a spitalelor 
generale cu secții 
de obstetrică-gine- 
cologie și pediatrie, 
puse în funcțiune 
la Craiova, Baia 
Mare, Rîmnicu Vîl- 
cea. Vaslui, Galați 
și Spitalul ,23 Au
gust' din Capitală. 
In urma creării a-

cestor unități, a 
crescut numărul pa
turilor în secțiile de 
obstetrică - gineco
logie, de nou-năs- 
cuți și în spitalele 
de pediatrie de la 
36 000 in 1968 la 
peste 44 000. In 
multe județe, pe 
lingă unitățile spi
talicești, au luat 
ființă secții specia
le de îngrijire a 
prematurilor, fapt 
care a contribuit la 
scăderea deceselor 
în această categorie 
de copii.

Pe linia acțiuni
lor profilactice, s-au 
luat măsuri pentru 
depistarea primelor 
semne de boală, în 
acest sens intensifi- 
cîndu-se vizitele 
medicale la domi
ciliul sugarilor. Tot
odată, au sporit ac
țiunile de imunizare 
activă prin vacci

nări antigripale, an
ti TBC, antipolio, 
antivariolic, antite- 
tanic, boli care în 
trecut alimentau 
mortalitatea infan
tilă. Astăzi, majori
tatea acestor afec
țiuni sînt eradicate.

In scopul unei 
activități metodolo
gice și de cerceta
re în acest dome
niu s-a înfințat Ins
titutul de ocrotire a 
mamei și copilului, 
care elaborează noi 
norme unitare pen
tru continua îmbu
nătățire a asistenței 
medicale. La toate 
acestea trebuie a- 
dăugate acțiunile 
de îndrumare și 
control organizate 
în fiecare județ de 
Ministerul Sănătă
ții, prin intermediul 
unor brigăzi com
plexe de medici 
specialiști.

SEMNALELE ZIARULUI
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DISCUTÎND DESPREPRINCIPII
(Urmare din pag. I)

timentul de amărăciune și neîncrederea pe care ți-o dă faptul 
că simți imediat adevărul ocestor discuții și vaga bănuială că 
fatum-ul asupra căreia insistă autorii lor nu este doar 
o presupunere. Condiția socialismului constă, dimpotrivă, în 
a postula caracterul infinit al progresului și a-ți face o lege 
din evoluția spre mai bine, corelată cu justiția socială, care 
asigură celor mai buni și moi devotați interesului public un 
loc in față, atît din punct de vedere al cîștigului material, cît 
și ol stimei generale. Cuvîntarea tovarășului Ceaușescu la re
centa plenară a Comitetului Central a insistat asupra acestui 
fapt în pasajul referitor la diferențele naturale și la deose
birile de venituri, după cum enunțul secretarului general cu 
privire la „omul potrivit la locul potrivit” a avut de asemenea 
rezonanța cunoscută in anii trecuți, păstrindu-și și astăzi în
treaga valabilitate. Ne rămîne insă tuturor să facem din prin
cipii forme de viață, să le dăm substanță reală în viața 
cotidiană, nepermițind elementelor de psihologie socială anor
mală să ciștige suprafață.

Dor n-am epuizat incă principiile de funcționare despre 
care se discută in ultima vreme tot mai intens. In psihologia 
economiei capitaliste a apărut „principiul strugurilor acri", 
in virtutea căruia nu ne place ceea ce nu putem avea, o 
ooe-ot e duoă core, de pildă, nu ți-ar place Picasso pentru 
eo nu pot- avea Guemica în proprietate personală, o devigre 
a ș—*-•- de posesiune Un o't principiu se cheamă „Mun- 
te'e Eve-est” co'e ->deamnă pe cel bolnav de el sa dorească 
un lucra tocmai fiindcă este greu de atins. Economicește în
seamnă a-ți găsi o satisfacție in faptul că ai plătit ceva la 
un preț deosebit de ol celorlalți. Anumite forme de snobism 
pot fi studiate cu ajutorul acestui principiu, și îmi amintesc 
de cucoana Io care se referea Vance Packard într-o carte. 
După promovarea soțului său intr-o funcție, și-a schimbat 
magazinul de confecții și a rămas stupefiată, constatînd că 
prețurile „erau atît de mici”. Este o formă de stupiditate 
agresivă, cu rigori de status social extrem de supărătftăre, 
acolo unde le poțEafla.

Desigur, se poște spune că avem de-a face cu anumite 
concluzii pripite, rizvorite din empirie și încă neraționalizate. 
Utilizarea lor in discuții severe, cu oameni riguroși, cu savanți 
reputați, le acreditează însă, cu drept de cetate recunoscut 
tacit în republica științelor, atrăgînd atenția, acolo unde este 
cazul, asupra unor devieri supărătoare de psihologie, capa
bile să suscite și interesul cercetătorilor marxiști, intr-un dia
log viu, de pe poziția unei alte lumi.

Reinnoiți-vă abonamentul pe anul 1973 
la ziarul dv. preferat

inteia 
tineretului
Abonamentele se primesc la toate oficiile și agențiile 

P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, difuzorii de presă 
din intreprinderi, instituții, școli, facultăți.
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„DE CE 
RISIPIȚI CU STINGĂ 

CE STRÎNGETI 
CU DREAPTA?"In urma articolului publicat de ziarul nostru, sub acest titlu, un secretar și un activist ai Comitetului municipal Galați al U.T.C. s-au deplasat la Șantierul nr. 2 din cadrul Trustului de construcții și au constatat că dezordinea a generat risipa și folosirea necorespunzătoare a materialelor. Comitetul municipal apreciază în mod just, că. „...nici organizația U.T.C. nu a făcut prea multe lucruri din proprie inițiativă”. Intr-un termen scurt — opt zile (spunem scurt pentru că în multe cazuri răspunsurile ne vin cu mare întîrziere), ne sînt comunicate măsurile ' care s-au luat. S-a convocat adunarea generală a tinerilor din a- cest șăhtier care a dezbătut articolul publicat, informîndu-se astfel întreaga organizație în legătură cu slaba gospodărire a materialelor de către tineri. Cu acest prilej s-a stabilit intensificarea acțiunilor de muncă patriotică ale tinerilor pentru buna gospodărire a materialelor de construcții, atît la baza șantierului cît și la obiectivele aflate în construcție. „Tot aici — se precizează în răspuns — s-a hotărît să se declanșeze acțiunea „Cel mai gospodărit punct de lucru”, întrecere la care au fost chemate celelalte patru șantiere din cadrul trustului. Ulterior, adunarea generală de dare de seamă și alegeri de la Șantierul 2, anali- zind slaba activitate desfășurată de' tovarășul Virgil Cușai, a hotărît înlocuirea sa din funcția de secretar al comitetului U.T.C.”. Măsuri s-au luat, așteptăm să primim și vesti despre ritmul întrecerii, ' despre succesele obținute de tineri.

„DATORIA 
ACTIVISTULUI"Primim din partea Comitetului județean Tulcea al U.T.C. următorul răspuns : „Referitor la articolul „Datoria activistului” apărut în ziarul nr. 7268 din 29 septembrie a.c., semnat de tovarășul Traian Gînju, vă facem cunoscut că secretariatul comitetului județean U.T.C. Iși însușește cele relatate, cu atît mai mult, cu cît acestea erau concluziile organului nostru.Acest articol a fost prelucrat cu întreg aparatul salariat la instruirea din luna octombrie 1972. Ca urmare a măsurilor stabilite In secretariat privind participarea activiștilor la acțiunile de pregătire și primire a litlerilor în U.T.C. s-a obținut o substanțială îmbunătățire a situației. MfUțumindti-vă pentru ajutorul acordat, vă solicităm și în continuare prezența ziariștilor redacției dv. in mijlocul tinerilor din județul nostru”.
„ACCIDENTUL" 

ERA O... TRADIȚIEComitetul municipal Botoșani al U.T.C. și-a însușit criticile din articolul cu’ titlul de * mai sus. în finalul scrisorii de răspuns sîntem asigurați că s-au luat măsuri pentru a se aplica întocmai instrucțiunile C.C. al U.T.C. cu privire la organizarea și desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri, astfel îneît tinerii să aleagă în fruntea organizațiilor pe uteciștii cei mai merituoși. Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI» « SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI» » SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI»

ÎNTREBARE:— Am sorbit mult, în serialul nostru, de tinerii care doresc să învețe și să practice tenisul. Este suficientă doar dorința lor pentru a ajunge ca acest sport să fie practicat de mase tot mai largi de tineri ? Ce rol au, în această determinare, părinții și acei animatori, uneori atit de anonimi ? Și incă o întrebare : am auzit că ați fost la Reghin, unde se fabrică rachetele. Ce le puteți promite, după această vizită micilor jucători de tenis ?
SUCCES, 

NĂSTASE!
Astăzi ar fi trebuit să răspund la o întrebare care mi se pune cu insistență ; Cum se consolidează deprinderile tehnice ? Care este rolul zidului în consolidarea tehnicii tînărului jucător ?Pe tema asta s-ar putea vorbi mult. Zidul are un rol hotărîtor. Cei mai mulți dintre copii se plictisesc, jucînd la zid. Dar, ajung la liman, doar cei care reușesc să aibă destulă fantezie pentru a „desena” pe zid jucători de valori diferite, adversari posibili, campioni de biruit.Zidul nu e atit un mijloc tehnic. Zidul e mai curînd o metaforă. Am văzut copii care mergeau pînă acolo îneît jucau mingea la un zid de sîrmă împletită. Mingea nu revenea, bineînțeles, ca din zid. Dar copiii se duceau spre „zid”, după fiecare lovitură, luau mingea de jos, se înapoiau și o loveau din nou. Era, dacă vreți, un fel de antrenament al schiorilor alpini fără schi-lift, era, dacă vreți, expresia cea mai pură a tenacității.Mă opresc aici, promițînd să revin pe această temă. Astăzi vreau să-i urez succes lui Ilie Năstase. E un succes de care tenisul românesc, sportul românesc, au nevoie.Mulțimea copiilor care joacă tenis în aceste zile de iarnă, prin curți, pe străzi, oriunde găsesc un loc bun, este o primă mare

victorie. Numeroasele scrisori sosite la redacția „Scînteii tineretului", ca ecouri la acțiunile ziarului privind dezvoltarea tenisului ca sport de masă, sint o altă dovadă concludentă. Fără falsă modestie, trebuie să admitem că victoriile iui Ilie Năstase și, dacă vreți, victoriile mele, au stîrnit acest interes. Doresc astăzi victoria lui Năstase, la Barcelona, pentru ca acest interes să crească.Ilie Năstase trebuie să învingă pentru ca inerția care însoțește deseori atitudinea noastră față de sport să dispară. Am fost nu de mult într-o școală. Am tras cu coada ochiului și la ora de educație fizică. Numărul celor care aduceau scutiri medicale era nepermis de mare. Unii dintre copii reușeau chiar să-și "facă niște teme de fizică in timpul orei de... educație fizică. In aceste condiții, e foarte greu să crezi In viitorul tenisului.Tenisul și sportul, în general, sint o formă de civilizație și entuziasm. Visez ziua în care un părinte să nu fie foarte necăjit de pe urma faptului că urmașul său. care a jucat trei ore de tenis pe zi, a rămas corijent la un obiect. Dacă pui lucrurile în balanță, nu știu ce e mai bine : să ai un copil palid și neîn- demînatec. dar premiant, sau să ai un voinic rumen la față, fără medalia de aur a premiului ?Sînt foarte puține cazurile cînd un tată, mai ales din rîndul intelectualilor. își trimite, de pildă, copilul să taie lemne, cu convingerea că acest exercițiu fizic i-ar face bine. Necazul cel mare e că, în ultima vreme, pînă și oamenii de sport, antrenorii chiar, își opresc copiii de la activitatea sportivă, în numele unor raționamente pe care refuz să le înțeleg. Vreau să apuc și eu ziua cînd o mamă o va ruga pe fetița sa să iasă în curte și să sară la coardă. Vreau să apuc ziua cînd sportivul va fi, în mentalitatea noastră, nu un om incapabil de alte activități, ci o figură prestigioasă. La Paris, bătrînul Borotra, care are aproape 80 de ani, cînd apare pe un teren ca să schimbe citeva mingi cu un prieten mai tînăr, lumea se îmbulzește în jurul terenului. Marele campion francez de odinioară e salutat pe străzi, venerat chiar. Această atitudine față de Borotra este, de fapt, o atitudine față de sport.Spuneam că tenisul și sportul în general sint o formă de civilizație și entuziasm. Brașovul a dat cîțiva jucători tenisului românesc.Să-l numim pe Nonei Racoviță, să-l numim pe Țiriac, să-i nu

mim pe Bosch, Marcu, Nicula, Godin Dumitrescu. Toți acești jucători au apărut de pe trei străzi ; Castelului, Tache Ionescu si Mureșenilor. Toți acești copii s-au ridicat pentru că au făcut doi pași pînă la cele patru terenuri de sub Tlrhpa, adică pînă la „tot tenisul brașovean”.Da, tenisul este o chestiune de civilizație si entuziasm. Mai zilele trecute am mai aplaudat o formă de entuziasm. Orașul Sfîntu Gheorghe are 22 000 de locuitori, dar baza lui de tenis este superioară celei din Brașov. Acolo, la Sflntu Gheorghe, există un animator, să-i spun și numele : Chișiu. El face cam totul in tenisul de la Sfîntu Gheorghe. Dacă v-as spune că secția de tenis a orașului Sfîntu Gheorghe are 60—70 de copii, cred că am spus totul. Dacă v-as spune că un grup de oameni gospodari, condus de Chișiu, adună cam 100 000 lei pe an pentru tenis, am înțelege ce înseamnă entuziasmul si cît de mare este rolul animatorului. Ajungînd la acest capitol, mă simt obligat să rotesc numele animatorilor de... profesie, care stau la baza tenisului românesc. L-am pomenit pe Nonei Racoviță. Nu pot să-l uit pe Turușanco. Nu pot să-1 uit pe Caralulis, care mi-a dat bice exact cînd a trebuit. Nu pot să-i uit pe Vaida, pe Chi- varu, pe Pascu și pe Bogdan. Ei sînt entuziaștii fără de care tenisul n-ar putea să meargă._ Am fost recent la Reghin, invitat de Fabrica de rachete. Și aici am văzut semnele entuziasmului. Cîțiva ingineri tineri joacă tenis nu atît pentru plăcerea jocului, cît pentru a studia rezistența rachetelor pe care le produce fabrica. La plecare, mi-au fost date trei rachete. Sint frumoase. Sînt executate cu grijă. Am impresia că au un defect de construcție, pe care am să-1 studiez, ca să-mi confirm o bănuială. Am să joc .cu ele. am să joc serios, pentru că eforturile tehnicienilor, de la Reghin trebuie luate în serios. Totul trebuie luat în serios. Am auzit că la Brașov, la Tractorul, s-au mai făcut două terenuri de tenis, din entuziasmul directorului. Foarte bine ! Dar trebuie făcut mai mult. Pentru 1973 se prevede fabricarea a 30 000 dă rachete la Reghin. Asta este cererea pieții tenisului românesc. Mie mi se pare extraordinar ca la anul să avem 30 000 de rachete. Sper că acest număr deosebit să ducă și la ieftinirea lor. Visez ziua în care voi afla că 30 000 de copii români au jucat tenis din martie și pînă în noiembrie. Dacă vreți să mă credeți, visez să fiu și eu cîndva instructorul unor copii care vor să joace tenis.Pentru toate acestea, doresc din suflet victoria lui Ilie Năstase la Barcelona.
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Ce resorturi umane verifică bilanțul cotidian al creației materiale, ce se poate spune dincolo de el, dar raportat permanent la acesta despre semnificațiile etice ale efortului ? A munci, înseamnă întotdeauna pentru fiecare participant la efort, a munci în chip comunist ? Dacă nu, ce implicații morale suplimentare acreditează această expresie ?— Am fost evidențiată pe un an întreg, deși eu nu venisem decît de nouă luni în întreprindere- M-am gîndit : să fie o mică favoare ? Șeful de atelier, unul dintre comuniștii de frunte ai uzinei, nu ar fi fost de acord cu o asemenea concesie ! Un semn de respect față de mama mea ? (pentru că trebuie să vă spun că pe mașina ei am învățat meserie !). Ea ar fi fost prima care s-ar fi împotrivit, ar trebui s-o cunoașteți și atunci v-ați da seama că nu „înghite" compromisurile. Atunci, m-am gîndit că poate am început cum trebuie și tovarășii mei de muncă au socotit că merit această prețuire. A fost, de fapt apăsarea pe accelerator...Pentru Mariana Zorzon, muncitoare la secția de polietilenă a Uzinei de prelucrare a maselor plastice, avansul de încredere de acum patru ani n-a rămas fără consecințe :— Mi-a dat curaj. Poate o să vă întrebați ce nevoie are o simplă muncitoare de curaj...— Și ce mi-ați răspunde ?■— Că are mare nevoie. Că
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UN TÎNĂR COMUNIST i

V rrrn
gînditi, munciți și trăiți ca

A

RĂSPUNDEM MUNCA

MĂSURĂ

a dumne
LA ÎNCREDERE!
nu-i totul să e menzi. Doar asta ce mașină. I< Îndrăznească mașina. Uitaț sînt foarte parcă sînt ni cută ce li se cere, dar sflă, tot cu ochii De ceas, c parcă mereu ar fi tot pe duc Se face cite o consfătuire, vii conducerea noastră și întreabă putem atita Cei de care v nimic. De . _ ______și de ei, de munca lor '— Dar dumneavoastră ?— îmi vine greu să vorbe: numai despre mine. Cred îțsă că aici e o chestiune de demnitate. Asta am învățat lot de la părinții mei. Iar cind a fost cazul, m-am gindit cum ar face ei in locul meu ? Aveam de executat odată o lucrare care nu se mai făcuse la noi in uzină și de aceea termenul de predare fusese fixat cam la intîm- plare. Am spus că ajunge tocmai bine jumătate din timpul care ni se dăduse. E drept că unii m-au privit chiorîș, cine știe ce și-au spus, că vreau s-o fac pe grozava. Dar nu puțeam face altfel. Adică, așa înțeleg eu cuvintele din Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, care vorbesc despre „înalta conștiință profesională", despre „responsabilitatea față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate". Ni se acordă încrederea să fim consultați, să hotărîm chiar unele probleme ale muncii noastre. Și atunci, pot eu să tac și să fluier pe lingă mașină, cîr.d timpul acela poate fi cheltuit cu folos ? Nu înseamnă că îmi bat joc într-un fel și de munca mea ?— Cum rămîne însă cu care n-au această impresie ?— Nu o au astăzi, nu o

1face asta ? Ne ajunge timp ? Voi ce credeți ? vă spun eu, nu cred parcă n-ar fi vorba

cei------- , _ au mîine, dar nu se poate să n-o capete și ei, pentru că de fapt asta ține și de mîndria de a fii muncitor. Iar noi, organizația de tineret din uzină n-am făcut încă destul pentru ei. Este un lucru pe care mi-1 răproșez în primul rînd mie. Lucrez în activ de aproape trei ani și sînt sigură că aș fi putut face mai mult.— Asta înseamnă...— ...că nu mi-am făcut încă, pînă la capăt, datoria.

ac
-a

al răspunderii 
cine al 

o poate face mai bin 
noi ? E tot o problemă de dem
nitate a noastră, muncitorească : 
să răspundem cinstit Ja încre
dere.

SO/IA SCORTARU

Engels scriau
Srinta familie“ că „dacă îm- 
rejurările rint acelea aire-l 

formează pe om, trebuie să 
facem ca împrejurările să fie 
omenești^. Dar împrejurările 
au devenit omenești. Eu am 
înțeles că idealul partidului 
trebuie să fie fi idealul meu. 
Din această cauză apreciez

politica partidului nostru dar 
o și trăiesc. Mi-am dat seama 
că trebuie să trăiesc alături 
de evenimentele politice in
terne fi externe și să le gîn
desc fi să le apreciez. Dar nu 
totul trebuie numai gîndit. De 
la ginduri trebuie trecut la 
fapte. Eu. în calitate de elev, 
am încercat să-mi însușesc 
cunoștințele predate. Insă a- 
ceasta mi s-a părut foarte 
puțin; adevăratul comunist 
nu se mulțumește cu puțin. 
Mai fericit m-am simțit atunci 
cind am muncit alături de mii 
fi mii de oameni la stringerea

— Tovarășe Mihai Buraciuc, sinteț; lăcătuș și. fiindcă sper ea dialogul nostru să vadă lumina tiparului, am să adaug pentru s. vă cunoaște cetitorii, că lucrați la „Electromotor* — Timisoara. întrebarea mea. prima. se referă la acel capitol din proiectul de norme etice in care se spune că familia, părinții, eziniâ pentru un copil pri- scoală.. epi ma— Este foarte adevărat. Acasă. în familie copilul învață o mulțime de lucruri, aș putea spune că dintre cele mai însemnate pentru viața lui.— De exemplu...— Ei. așa, am putea discuta foarte mult. Vorbele acelea cu „cei 7 ani de-acasă“ nu sînt vorbe goale. Dar imi vine in minte acum o învățătură care cred că este de căpetenie. Copilul trebuie învățat să muncească, să prețuiască munca. Și asta nu fiindcă in ultimul timp se vorbește mult în presă, la televiziune sau prin ședințe, despre educarea pentru muncă și prin muncă. Noi. părinții, avem datoria in față de fel incit vărați.Sigur, .vul, au rolurile lor, dar eu cred că părinții sint în primul rînd responsabili de soarta unui tînăr. Citesc în ziare despre acei tineri care duc o viață parazitară și pe care părinții lor ii susțin. Eu nu mă pot împăca cu gindul că un om care muncește poate să-și lase copilul departe de muncă, să trindăvească. La noi in uzină s-a luat măsura, la

propunerea comuniștilor, timp dew de muncă pentru ace lariațî care sint elev: vacanță. Să vadă ș: seamnă munca, să v seamnă o trudă zilr adus și eu pe copilul mare, bă;.i-a plăcui bani.— Cred insă că vă referiți la alte categorii de tineri cînd vorbiți de trindăvii— Design:

ca pe ară eâ se creeze locuri i Ci de sa- și deci au i ei ce in- adâ ce in- că. L-am meu mai L și pot să spun că A ciștigat și ceva
mu

pentru voi" ! țeles. Numai acest șantier, oarecare, a ți? ca el: „Vrețisatur eu de muncă!" — pus să care cu spatele ciment. Și flăcăul are ani. Deci ce zic eu : să țăm pe copii sa muncea:u

la ace: care na și să avem și grijă de ei.— Să vă mai dau un exen La Fabrica „Fructus* multe eleve care s-au dus
Să fii profesor la
„prima școala if

primul rind față de ei, copii, să-i educăm ast- să devină oameni ade-școala, mediul, colecti-
fac zilnic nimic ; nici măcar nu învață. Eu insă am vorbit despre vacanța elevilor fiindcă in această perioadă a fost timpul cind li s-a putut arăta mai ușor ce inseamnă să produci ceva cu miinile tale.— In perioada de vară există și șantiere de muncă patriotică. Și acolo elevii și studenții muncesc.— înțeleg ce vreți să spuneți. Băiatul meu a fost și el pe un astfel de șantier. Cei care l-au chemat acolo i-au spus : „Construim o casă de cultură — e
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recoltelor clin această toamnă. 
Și pregătirea profesională este 
o muncă dar mai bucuros 
m-am simțit atunci cînd am 
făcut ceva cu mina mea. Și 
atunci, în acele clipe, mi-am 
zis că munca, munca adevă
rată, munca cinstită este sens 
fi măsură a vieții, că în spi
ritul ei, al muncii, trebuie să 
fi învăț, să și gîndesc, să și 
trăiesc.PRĂJESCU vasile
Liceul agricol „Ion Ionescu 

de la Brad“ 
Horia-Roman, jud. Neamț

lucreze au fost puse să muncească la conservele de ardei iuți. O muncă care cere măsuri speciale de protecție și anumite deprinderi. Copiii iși produceau necazuri iar cițiva oameni de . acolo, oameni fără suflet, ședeau deoparte și se amuzau. Ce am vrut eu însă să spun cu exemplul din uzina noastră. Că atunci cind e mic, copilul, îl poți învăța singur în casă să prețuiască munca dar nici mai . tirziu nu trebuie să iei mina de pe el. Angajarea elevilor in uzină a fost o treabă organizată

de noi. părinții și, în plus, am fost aici lingă ei toată ziua. Cum s-ar spune, i-am făcut să se simtă cot la cot cu noi.— Dar ..accidentele" de care mi-ați vorbit, le-ați discutat și cu altcineva ? V-ați spus punctul de vedere ?— Da. aici mă puteți critica, am tăcut din păcate și aveam toate motivele să nu tac...— Revenind la flăcăul dv., el este elev și probabil că doriți să se ducă și la facultate. îi va folosi lui lunile petrecute în uzină dacă va urma de pildă filologia ?— M-am gîndit serios la această problemă. Cred că a- propierea de munca directă, de munca aceasta care produce bunuri materiale, il va face să iubească și să aprecieze munca în general. în viață va trebui să muncească serios, indiferent dacă va tual — dintre tot mai— în bare : ce notă i-ați da flăcăului dumneavoastră dacă in carnetul lui ar figura și o disciplină cu numele de muncă ?— încă nu i-aș da nu pentru faptul că lui nota ar trebui să ciez și pe mine, școală — familia — procesul de înnobilare cu sentimente trainice față de muncă, nu este încheiat. Acest proces se desăvir- șește in societate și ea e cea care dă note.

fi muncitor sau intelec- mai ales că și diferența cei doi se micșorează mult.încheiere încă o între-
. notă. Și punindu-i. mă apre- La prima

VICTOR CONSTANTINESCU
„Eu spun că sint foarte mîndru 
că m-am dovedit cel mai bun, 
dar nu e tot meritul al meu. 
De la oamenii „Griviței Roșii" 

am invătat totul"

că nu mai era ne- mă corectează Ște-Din 1963 nu se mai ,
nu dormise nimeni

’ Oa- asta încă, in se poa- de... opt

ve- locul. Numi avea Directorul al Combi-

(Urmare din pag. I)nu vadă oțel curgînd în oale pentru că in cele 8 ore de lucru nu reușeau să ajungă cu elaborarea decît pînă la un a- riumit stadiu. Astăzi, fiecare schimb dă propria sa șarjă. Indiscutabil câ oțelarii au acumulat cunoștințe profunde și măiestrie dar factorul care a determinat acest progres il constituie aplicarea unor tehnologii moderne de lucru. în esență este vorba de utilizarea oxigenului ca intensificator al proceselor de ardere. Tehnologia s-a aplicat in mai multe etape. La început oxigenul a fost insuflat în cuptoare cu ajutorul arzătoarelor. Apoi prin lance. Etapa a treia prevede folosirea concomitentă a mai multor lănci. A- ceasta constituie, desigur, perspectiva cea mai apropiată deoarece progresele științei și tehnicii sînt atît de rapide îneît cu greu poți prevedea ce o să se intîmple mîine. Un jalon va fi, însă, sigur : in anii viitori, producția de oțel a Hunedoarei va crește, în principal, prin exploatarea cu un randament superior a agregatelor existente. Tehnologia de insuflare a oxigenului a fost definitivată și experimentată cu forțe proprii. Lancea, botezată sugestiv „Hunedoara" este și ea creația unui oțelar de la OSM2 — maistrul Ion Cismaș — și nu o creație oarecare, Ci una care, la concurență, a învins lănci fabricate de firme cu o veche tradiție. Există, deci, argumente convingătoare pentru a susține că Hunedoara dispune de forțe suficiente pentru a ajunge acolo unde și-a propus.
Pentru topitorii din echipa lui Augustin Maier, de la cuptorul 7. ziua nu era ca celelalte. De multă vreme au așteptat-o, au pregătit-o. Mircea Corolea, cel mai tinăr om din brigadă, părea mai emoționat decit toți. „Vom reuși, oare ?“ Era singurul care a adresat întrebarea Ceilalți, îndoiala tăria de să pară

(Urmare din pag. I)— Eu spun că sînt foarte mîn- dru că m-am dovedit cel mai bun, dar nu e tot meritul al meu. Nu spun cuvinte mari, nu fac exces de modestie dar datorez mult, foarte mult colectivului, uzinei, comuniștilor, organizației U.T.C. Aici,' de la a- cești oameni care m-au primit sărbătorește, de la oamenii „Griviței Roșii" am învățat totul.Cu un an în urmă, un grup de tineri de la Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" din București, ne-a vizitat la redacție pentru a ne anunța hotărîrea organizației lor de a prelua inițiativa tinerilor de la „Electro- putere" Craiova — „hiecare ute- cist, fruntaș în producție, model in comportare". Era și Ion Anca printre ei. I-am întrebat atunci care este mobilul hotăririi lor, ce-i determină «ă pornească atît de hotărîți într-o acțiune atît de grea și de complexă, cum este aducerea tuturor tinerilor ,1a nivelul fruntașilor ? Ni s-a răspuns : „Ne obligă la a- ceastă exigență, la aceste aspirații, tradiția revoluționară a uzinei noastre, renumele ei de mindrie. Printre noi trăiesc și muncesc mulți comuniști care în 1933 au înfruntat gloanțele regimului burghezo-moșieresc și știm ce așteaptă de la noi : să ducem mai departe ceea ce au inceput ei, să fim adevărata împlinire a idealurilor lor". Nu știm dacă Anca sau un alt tînăr cu care am stat atunci de vorbă spunea aceste cuvinte, dar se citea pe chipurile fiecăruia dintre ei hotărîrea de a trăi și înfăptui ceea ce gîndeau. Astăzi, avem prilejul să conti- i nuăm discuția, pe aceeași idee. 1 — Spuneai, că datorezi totuloamenilor alături de care lucrezi, comuniștilor din secție, din uzină. Ce înțelegi prin „totul", sau ca să restrîng întrebarea, care consideri că e I cel mai de preț lucru pe care i

I-ai deprins de la oamenii Griviței ?— Să-mi fac mai mult decît datoria.— Ce. înțelegi prin aceasta ?— Spirit revoluționar. Dacă fiecare facem mai mult decît trebuie să facem, mai bine.decît bine, dacă realizăm produse mai ieftine decît ni se cere prin planuri, însemnează că determinăm un progres mai rapid. Și progresul însemnează revoluție.— Cum crezi că se „face", că se poate „face", revoluție ?— Invățînd. Sute de tineri din uzina noastră învață. Eu sînt în clasa a Xl-a a liceului seral, muncesc și 3nvăț cum zic, ca și

majoritatea tinerilor din uzină, cîte 15—16 ore pe zi.— De ce așa de mult ?— Noi trebuie să-i egalăm pe cei in vîrstă, să ajungem la nivelul lor profesional și de înțelegere, nu cînd vom fi de vîrsta lor ci chiar acum. Experiența lor bogată trebuie să ne-o însușim invățînd mai mult, muncind mai mult. în Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, se spune că fiecare comunist, fiecare membru al organizației revoluționare de tineret are îndatorirea de a face totul pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. A-

ceastă îndatorire patriotică nu se poate realiza decît muncind și invățînd în același timp.— Ce părere ai despre generația ta de 21 de an? ?-4- Este avidă după viață. Dorește să trăiască puternic, din plin, fiecare moment, in deplină cunoștință de cauză. Cred că pasiunea Și încrederea, optimismul și dăruirea, sint trăsăturile care definesc generația mea. Pasiunea de a ști și de a putea, încrederea că vor sti și vor putea, că prezentul și viitorul ne aparțin.Revenim cu dialogul la concursul care l-a consacrat pe interlocutorul nostru. în secția

a Il-a mecanică a Uzinei „Gri- vița Roșie" ieri era încă o atmosferă sărbătorească. Au mers la Ploiești, să-l susțină moralicește pe reprezentantul lor. aproape 50 de muncitori tineri și vîrstnici. Acum, pe ușa de intrare în secție cineva a scris cu litere de-o . șchioapă : „Anca I". Am stat de vorbă cu mulți muncitori despre eroul zilei. Evenimentul i-a umplut oe toți de mîndrie și satisfacție. Proaspătul cîștigător al trofeului era liber, dar a venit totuși in uzină. Era însoțit de un tînăr din afara întreprinderii.— Cine este ?— Mihâiță Ene. E strungar la

Mircea Cernătescu, maistru principal : „Anca face parte din brigada noastră de muncă și educație muncitorească. E rodul cel mai concret al acestei educații prin care vizăm atît noi performanțe ale capacității profesionale, cît și dezvoltarea conștiinței muncitorești".

Miliai Mericoper, strungar, cu o vechime de 50 de ani în profesie : „Parcă eu însumi aș avea 21 de ani și aș fi cîștigat trofeul. Și de fapt, am cîștigat. Marile succese ale tinerilor crescuți de noi sînt o nouă bătălie pe care o cîștigă generația mea de veterani".

Ing. Georgeta Constanti- nescu, absolventă a facultăți; din acest an. de cîteva zile printre salariații secției : „Alături de asemenea muncitori, un proaspăt inginer care dorește să dovedească ceea ce a învățat, nu poate fi decît victorios".

Nicolae Matei, ucenicul strungarului Anca : „Doresc si fiu ca el. să pot cît el, iar pentru asta știu că am de învățat, că trebuie să învăț rin că multe despre muncă și viață, despre tainele profesiunii noastre".

întreprinderea^ de industrie locală din Călărași. L-am adus să vadă uzina noastră.— Cum așa, cu ce prilej ?— A participat și el la concurs. M-a impresionat cel mai mult. dintre toți concurenții. De ce ? Pentru că deși a terminat școala profesională de-abia în vara aceasta și lucrează doar de două luni și jumătate a cîștigat faza pe județul său iar acum, la faza pe țara, s-a comportat mult mai bine decît alții cu o vechime de 5—6 ani. îmi place că-i ambițios și talentat. Va ajunge un mare strungar. L-am luat cu ipine, să-i arăt Uzina „Grivița Roșie".— Cu ce gînduri ai ajuns la Ploiești în ajunul concursului?— Nu credeam că voi cîști- ga. Eram și foarte emoționat pentru că participam întîia dată la o astfel de competiție. Cineva, de acolo m-a întrebat chiar : crezi, măi țîcă, că la 21 de ani poți concura alături de cei de 30 de ani care au de-acum categoria a 5-a și a 6-a? „Nu-i nimic — i-am răspuns — eu voi lua premiul pentru tinerețe".— Și de fapt, ai luat premiul pentru maturitate.— Așa este. Concursul a cerut multă cunoaștere, și concentrare.— Azi ai program liber. Ce (i-ai propus să faci în primul rînd ?— Să scriu acasă la părinți, în Teleorman. Probabil pînă ajunge scrisoarea ei vor afla că am cîștigat. Dar totuși trebuie să le scriu. Apoi să-mi fac lecțiile. Deseară merg la școală. Am pierdut deja o zi de zursuri și trebuie să mă străduiesc să recuperez chiar azi, totul. LAL ROMULUS Foto : ȘT. WEISS

dire'ct, fără ocolișuri, mai tăcuți, chiar dacă le dădea tircoale, aveau a și-o masca, de a ști ... _____ siguri de ei. „Da, vomreuși !“ a murmurat loan Bros- ban. nu atit pentru a-i răspunde lui Corolea. cît pentru a se îmbărbăta pe sine...Ceea ce și-au propus ei. acum ar fi fost, cu 10—15 ani în urmă, de neînchipuit. Cine ar fi cutezat atunci să creadă că o șarjă de 400 tone poate fi elaborată în mai puțin, .de 12 ore ? ~menii iui Maier tocmai cearcă să demonstreze : condițiile actuale, șarja te elabora în mai puțin ore ! Cit anume va reprezenta acest „mai puțin" este greu de spus dar, oricum, o oră tot o vor smulge graficului ! Materialele necesare au fost pregătite cu grijă. De ademenea, agregatele. Oțelarii și-au împărțit responsabilitățile in așa fel îneît oțelul să nu stea în cuptor nici un minut in plus. Au fost aduse două lănci pentru insuflarea oxigenului. Odată declanșată, bătălia cu timpul a fost aprigă. Cind metalul lichid a început să alunece pe rină — semn că elaborarea a fost terminată — oțelarii au privit la ceasuri. Nu le venea să creadă : de la pregătirea cuptorului și pină la evacuarea șarjei nu trecuseră decit 4 ore și 50' de minute ! Recordul era fantastic. Și-au șters broboanele de sudoare de pe frunți și s-au îmbrățișat. Perfor- 'manța au alăturat-o alteia la fel de valoroasă : era a doua șarjă elaborată în cursul schimbului. Două șarje in opt ore ! Cine și-ar fi închipuit vreodată că se poate așa ceva ? Fără să-și dea seama ei au înscris in ziua aceea de iulie (recordul a fost dedicat Conferinței Naționale a partidului) o filă de aur în epopeea eroică a Hunedoarei.
★

In fața unuia dintre cuptoarele blocului 3 s-a iscat o discuție aprinsă care aducea a ceartă. Topitorul șef avea nevoie de o lopată pentru a face puțină ordine pe platformă. A scotocit prin toate ungherele dar i-a fost imposibil s-o găsească. Omul a devenit nervos. Nu-1 supăra atit faptul că nu poate face curățenie în clipa aceea, cît constatarea că din oțelărie lipsește lopata — considerată, pe vremea cind el a învățat meserie — unealta de bază a oțelaru- lui. Fără lopată oțelarul nici n-ar fi pornit la uzină pentru că n-ar fi avut ce face în ziua aceea. Cu lopata încărca cuptorul, adăuga fierul vechi și diferitele aliaje, așeza dolomita etc. Dacă lopata era bine întreținută, munca era mai ușoară. La ieșirea din schimb oțelarii se așezau în genunchi pe platforma de cărămidă și iși puneau la punct lopețile. întîi le ascuțeau cu o piatră de rîu. Apoi le lus- truiau cozile cu bucăți de sticlă pentru a fi cit mai lucioase și alunecoase : în palme. Respec- tind un anume ritual se ridicau în picioare și-și introduceau lo- pețile în dulapuri, sub cheie. Prim-topitorul loan Marișca, astăzi pensionar, nu avea încredere nici, măcar în dulap. Iși ducea lopata acasă. Tovarășii săi au făcut haz dar după o vreme s-au obișnuit cu el, nemai- putînd să și-l închipuie mergind pe drum fără lopată...lată că acum, în această imensă hală unde, luîndu-ne după numărul oțelarilor, ar fi trebuit să existe de citeva zeci de ori mai multe lopeți, nu poate fi găsită nici măcar una... Citeva or fi existînd ele, dar cine știe unde ? Au fost păstrate mai mult pentru amintire. Pentru că oțelarii nu mai au nevoie de ele. Materialele sînt introduse în cuptor cu ajutorul mașinii de șarjare. Pe vremuri, cînd încărcatul se făcea manual, oțelarul trebuia să fie puternic, voinic. Unul mai pirpiriu nu se încumeta să pășească in fața cuptorului. Chiar dacă ar fi îndrăznit acest lucru nu-1 acceptau ceilalți. Ceea ce nu putea face el, cădea în spinarea lor. Oțelarul de astăzi este un alt om. ..Nu mușchi trebuie să aibă in pri-

mul rind, ne oțelarul Maxim Adică știință de carte, noască modul de funcționare exploatare a modernelor agre te cu care lucrează, spectaculsele reacții chimice care se p ■ duc în cuptoare. Numai poate interveni eficient și op tun în elaborarea șarjei. G șeala nu este admisă pentru in joc se află soarta a sute tone de oțel. Pentru a-și ins cunoștințele necesare din do niul fizicii, matematicii, miei, topitorii urmează șc< profesională. De-o vreme i nu mai este suficientă nici ceasta. Adam Maxim urmea concomitent — la seral și fără frecvență — liceele indu trial și teoretic. Un alt topit — Ioan Onciu — este înscris Institutul de subingineri înfiii țat nu de mult în Hunedoar Două exemple. Ele ar putea însă cu mult mai numeroas loan Mica, secretarul comitet lui U.T.C. pe secție, afirmă a satisfacție că la OSM2 „fieca tînăr învață". Adică iși compl tează studiile, iși perfecți nează pregătirea profesională Imaginea oțelarului care in orei libere se află în ambianța cărț: constituie cea mai emoționant dovadă a metamorfozei pe cari au cunoscut-o deopotrivă în ani noștri, profesia și oamenii...
★

Prin 1960 în oțelărie a apă rut un pat. Se zice câ a fost adus anume pentru maistrul Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste. Pe atunci erau foarte frecvente perforările de cuptoare care provocau importante pagube materiale și necesitau o istovitoare trudă și timp pentru a fi repuse în funcțiune. Se muncea neîntrerupt patru zile și patru nopți. Cînd oamenii cădeau frînți de oboseală, neau alții și le luau mai pe Ștefan Tripșa cine să-l înlocuiască, de pe vremea aceea natului a dat dispoziție să i se aducă un pat chiar aici, pe platformă, pentru a închide ochii, printre picături, o oră-două pe zi. La un moment dat patul a dispărut din oțelărie. Pentru că ani la rînd, în el ?•— Pentru voie de el 1 fan Tripșa. știe de perforarea cuptoarelor.Cum au fost lichidate atîtea boli care făceau numeroase victime așa a dispărut această calamitate din viața oțelarilor. Cel care a descoperit tratamentul a fost, se înțelege, maistrul Tripșa, autorul unei inovații de mare răsunet intitulată : „Noua tehnologie de reparație la cald a vetrelor". Prin aplicarea ei s-a obținut o siguranță in exploatare de „mie la sută". In scurt timp, inovația a fost aplicată și la oțelăria veche, apoi la Combinatul de la Reșița. După titulatură s-ar părea că este vorba de ceva foarte complicat. Nici vorbă ! Valoroasă, inedită este ideea, soluția propusă. Materializarea ei se face cu cea mai mare ușurință. Operația -este in întregime mecanizată și se desfășoară după un grafic dinainte stabilit, executindu-se în cel mult 0 org și jumătate... Un fiu de țăran de prin părțile Albei, un autodidact, devenit maistru în „cetatea de foc" de pe Cerna a descoperit, așadar, leacul celei mai crude maladii a cuptoarelor Siemens Martin. De atunci, din ziua aceea, munca otclaru- lui s-a înscris pe noi coordonate.
★

In dicționare „eroul" este definit astfel : „persoană care se distinge prin vitejie și prin curaj excepțional în războaie, prin abnegație deosebită în alte împrejurări grele ori în muncă"... în virtutea a- cestei definiții eroismul a reprezentat dintotdeauna o componentă a activității celor ce produc metal. Chiar și numai simpla prezență în preajma flăcărilor, a șuvoiului incandescent constituie un act de eroism. Fără a adăuga că, nu de puține ori, conviețuirea pașnică cu focul era întreruptă de aspre bătălii în care piereau vieți omenești.Ă dispărut, odată cu riscul, eroismul din munca oțelarului? NU ! Munca oțelarului este tot eroică dar dintr-un alt punct de vedere. în fond pe cine se cuvine să admirăm Oțelarul de acum 2—3 decenii era — indiscutabil — dirz, călit, capabil de sacrificii. Din cauza ignoranței era însă robul agregatelor pe care le exploata. Bărbatul care veghează astăzi în fața, cuptorului este infinit mai puternic, mai frumos, pentru că știe șă stăpînească, să domine complicatele reacții care se petrec in pîntecele agregatelor, are tărri să îmblînzească în orice moment focul. Privindu-1 pe a- cest om conștient de puterea și știința sa, îi citești pe față satisfacția nemărginită de' a se ști stăpînul atotputernic al cuptorului de care, pînă mai ieri, «e apropia cu teamă. Cel ce zămislește astăzi metalul este un erou pentru că a reușit să imprime activității sale însemnele cotidianului, dimensiunile faptului obișnuit.Spectacolul pe care-1 oferă eliberarea oțelului topit din chinga’ cuptorului devine fascinant. Sar mii "de steluțe, atmosfera iradiază. Șuvoiul alunecă însă imblînzit acolo unde îi este locul.— Nu pierdem nici o picătură de metal ! se simte dator să precizeze maistrul Pasconi. Tot așa cum nu facem risipă nici cu energiile oamenilor !...în vocea sa am simțit un tremur plin de candoare și umanitate care m-a copleșit mai mult decit spectacolul grand: os al st3- luțelor aurii. Mă gindeam atunci, după ce am văzut aici totul, oameni. agregate, fluviul roșu de foc. oțelul in imensa lui incantație cos să-mi nxo

mai întîi ?

ndiu m : ă și sentimentali !
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mintele unei intîmplări din viața colectivului de uteciști de la
Electromotor44-Timișoara vorbesc convingător despre rolul

educativ al sarcinii de organizație încredințate

experiența exercițiului în calitate de conducâ- colectivului de uteciști un rol cu răspunderi față de a căror îndepli-
Palaiul Culturii din lăți

Foto: E.W TA.VI AL A

fiecărui tînăr

CONSTANTIN IONICĂ
a

REVENIT IN BIROUL-a petrecut în a.r.e de un an. turat după cele ul . Adunarea •r.lor din sec- * al Uzinei din Timișoara, ițele secretaru- k.-.t.n Ionică, a c.a că sint ne- -rpt urmare, ajul noilor ale- tne de un an ■a aceasta a căci, prin evo- oferă toate cutii privind tar UTC, moara însăși ar eze cu secre- personalității ■rez mai intii at despre fos- Constantin
■-< sfehtal UTC al uzinei, 
■■■■ oesore felul in care 
■V nocinbuie la realizarea 
w- tor te plan. Cineva i-a 
Mat avarele. Sumara carat- 

Brută, prin calitățile 
KtevtecMrii enumerate, avea 

-i - r ze : „un foarte 
^to samcilor. modest. coleg 
rtotar. model de disciplină, 

tooM dăruire in tot ceea ce 
V- Depășește lună de lună 
toeak de producție cu 20-25 
k aoEă- Păcat numai că „se
tome* deoparte de la munca 
H4. . Acel „se trage". voia 1 interlocutorul, expri-■k exact felul lui de a fi.X; mult, am avut prilejul k Kn de vorbă și cu Ionică

— N-aș putea spune că nu 
■-» afectat schimbarea mea din 
kwvi de secretar, spunea, 
tg-e-mi place să obțin rezultate 
tase atunci cind sint pus să 
te» o treabă. Acesta este orgo- 
frz. an. Cit timp am avut acea 
fw»-v:e niciodată n-am izbutit 
*a realizez o acțiune care să 
■â satisfacă. Intre o inițiativă 
« materializarea ei interveneau 
to» fiecare dată piedici. O parte 
fea tineri sint la seral, alții fac 
aa-.eta. unii refuzau pur și 
snptu să participe. Clubul este 
afectat numai ședințelor. Pen- 
tre distracții organizate, în sala 
eaatinei. tinerii n-au acces. 
Tatr-un an de zile n-am putut 
fcae nici o adunare generală. 
De fiecare dată, cind mergeam, 
incercind să-i determin pe ti
neri să participe la o acțiune 
sau alta. îmi făcea impresia că 
n-am suficientă personalitate, 
sau că n-am suficiente calități 
de organizator.Confesiunea aceasta cuprinde, cred, suficiente exemple con-

■ w TIMPUL—

crete, de la care pornind, s-ar putea pune cîteva întrebări capabile să deschidă perspectiva înțelegerii unui asemenea impas în exercitarea funcției de secretar U.T.C. Iată, de pildă, ce gindește despre „cazul Ionică" actualul secretar al organizației din sector, ing. Viorel Putz :
— Nu lucram pe atun'f 

uzină. Am ajuns insă săi
în 

cu-

adunarea generală a organiza
ției. Tinerii m-au impresionat 
prin maturitatea cu care discută 
propria lor activitate. L-am 
privit pe Constantin Ionică și 
am citit in ochii săi, deopotrivă, 
bucurie și tristețe. A fost o lec
ție de la care a avut ce învăța. 
Sint convins că acum Ionică va 
deveni un foarte bun membru 
al activului U.T.C.Ajunși aici se pune o între

V/AfA DE ORGANIZAȚIE
nosc ulterior foarte bine. Caii-’ 
tățile sale profesionale n-au 
fost susținute și prin calități 
de activist pe tărim obștesc. 
Nu-mi dau seama dacă este nu
mai vina lui că n-a izbutit să 
facă acest lucru, sau și a celor 
din jurul Iui. Cred, totuși, că 
ele se cumulează.Ajunși aici se cuvine să relatăm încă un fa.pt. Organizația UTC a avut recent adunarea generală de alegeri. Au participat toți tinerii și nu numai că au participat dar timp de trei ceasuri au discutat aprins probleme ale vieții de organizație. In birou a fost ales... și Ionică, în calitate de responsabil cu munca patriotică și pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. La numai două zile, fără ca cineva să-1 îndemne, a și realizat o acțiune de muncă patriotică... Nu cumva, cît a fost secretar UTC, era el însuși, depășit de responsabilități ?! — m-am întrebat, aflînd aceste noutăți. Dar, să menționăm și alte opinii.

— Dv. ce gîndiți despre 
toată intimplarea, tovarășe loan 
Cnejevici ? — m-am adresat secretarului biroului organizației de bază P.C.R. din secție.

— Am rămas și noi surprinși 
de slabele 
nică le-a 
U.T.C. In 
răspundea 
cerințele. L-am chemat și l-am 
întrebat ce se întimplă. „Eu nu 
știu și nu pot conduce, tova
rășe secretar" — zicea. Mi-am 
dat seama că-i lipsește iniția
tiva, simțul organizării unei 
acțiuni, deși la locul de muncă 
este un excelent organizator. I 
se părea că se află in fața unor 
probleme ce-1 depășesc. Cred 
că nici comitetul U.T.C. al uzi
nei nu l-a ajutat in încercarea 
de a-și valorifica calitățile. De 
altfel noi toți n-am făcut totul 
ca să-l sprijinim in această în
cercare a lui pe tărim social. 
Am participat, de curind, la

bare firească. Indiscutabil, Ionică Constantin reprezintă portretul unui tînăr insuficient realizat. Dar în ce măsură a- ceastă insuficiență poate primi justificări întemeiate și cît aparține și celor din jur, care pot și au datoria să intervină in modelarea personalității unui om ?Din cele spuse de interlocutori, putem afirma că întreaga întimplare dezvăluie o anumită lipsă a viziunii de ansamblu

asupra multiplelor funcții educative ale vieții de organizație, mai ales a rosturilor acțiunii de a cultiva oameni multilaterali, capabili să răspundă tuturor solicitărilor, și în calitate de conducători, după ce și-au făcut, treptat, ucenicia, educindu-i mai intii ca membri ai U.T.C., în calitate de inițiatori și organizatori ai unor variate activități politico-educative. Iar dacă organizația, prin votul acordat pentru recenta alegere a lui Constantin Ionică U.T.C. și-a exprimat în capacitatea lui de acum un asemenea monstrat, in sfirșit, matură a unui prea devreme în funcția de secretar, Ionică avea de parcurs, treptat, practic tor al pentru sociale nire, permanent și prin întreaga activitate, fiecare organizație U.T.C. trebuie să-l solicite fiecare tinăr, educindu-1.I. DANCEA

ordinator al 
Universului ?

rezultate pe care Io- 
obținut ca secretar 

schimb. în producție 
exemplar la toate

V
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în biroul încrederea a îndeplini rol, a de- înțelegerea adevăr : ales

MlIblILE OLARULUI
Imi place să cred că olarii 

sint poeții pămîntului, cei 
mai statornici intru metafo
ră. M-a convins neîntrecutul 
meșter Tănase Cocean, auto
rul oalelor roșii cu sunet de 
clopot din Săcelul Maramu
reșului, olarii din Valea Fru
moasă ori din Prundul Bir- 
găului. Fiecare dintre ei ră- 
mine o biografie a locului, o 
voce gravă a unei datini, in 
stare să stârnească și cintece 
scrise, de data aceasta, pe 
fața oglinzilor: „Din lutucu 
mai curat / cu sufletul meu 
spălat / ți-am făcut dragă 
— un ulcior / să bei din el 
pînă mor ; / de-i bea vin ii 
hea viață / și nu ti-i schimba 
la față /, de-i bea și horincă 
tare ' vei culege sărbătoare / 
că-n smalț pus-am ochii tăi, 
/ stelele și anii mei".

Sint gânduri care-mi stă
ruie printre ceramiștîi și 
creatorii porțelanului clujean 
în aceste zile in care marea 
familie de olari moderni 
(peste 1 500 de muncitori) au

împlinit o jumătate de veac, 
sint asociații care se contu
rează in expoziția-muzeu. 
In această sală înțeleg, a- 
lături 
bricii 
de la 
două 
pintecul cărora la o tempera-

de ei, evoluția Fa
de porțelan IRIS 

un atelier meschin cu 
cuptoare rotunde in

Cineva din preajmă privind o 
diagramă cu prezența „olari
lor" clujeni pe meridianele 
lumii s-a mulțumit să excla
me : nu-i puțin... Da, ..nu-i 
puțin" ca ani de zile să se 
creeze intr-un șantier conti
nuu și să nu piardă produc
ția ci să crească mereu, „nu-i

tură de 80 de grade, muncito
rul intra aproape despuiat de 
veșminte să scoată ghivecele 
arse, vesela de faianță ori 
cărămizile, apoi, înnebunit de 
arsura căldurii, primea bote
zul unei găleți cu apă rece, 
pină la moderna hală in care 
fluxul tehnologie este in în
tregime mecanizat sporin- 
du-se in ultimele două dece
nii de 14 ori producția. Și 
mai mult, dindu-le un blazon 
capabil să-i reprezinte la 
toate tirgurile internaționale.

puțin" ca "iște tineri ucenici 
să devină buni meșteri, „nu-i 
puțin" să aplici intr-un an 27 
de inovații cu economii de 
peste patru milioane, nu-i 
puțin să fii creator și om — 
cum imi spunea tinăra in
giner Liana Surdeanu.

„Nu mai sintem niște olari. 
Sintem chimiști. cercetători. 
In „olăritul" nostru aplicăm 
principii din fizica nucleară. 
Valorificăm doar spațiul 
estetic din arta populară, acel 
bun gust verificat prin secole.

Avem 284 de decoratori-ere*- 
tori. De la utecistele Teodo- 
ria Uifăîeanu. Iuliana Vele- 
zan. Ana Lugigan. Ama Bo- 
chiș. Sudana Simionaș. Ma
ria Incze Ia mai vârstnicii și 
bunii dascăli Simon Lente, 
Victoria Crișan, F.lisabeta 
Chioran, Eremia Hnat. Ana 
Rus, Eva Deak ori Magda
lena Fodor fiecare iși impu
ne invizibil personalitatea și 
talentul lui".

Și nu-i puțin, zic eu, negă
sind o altă replică mai inspi
rată intr-o fabrică atit de 
„feminină". îmi imaginam 
numai bărbați in toate locu
rile de muncă și asta numai 
fiindcă n-am intilnit nicio
dată o femeie olar pe toate 
drumurile țării.

Miinile citorva 
neri și-au găsit 
lutucu mai curat 
meu spălat

sute de ti-
rostul. ..Din
1 Cu sufletu

ION IUGA

4

Dicționarul definește timpul ca fiind una dintre formele fundamentale de existență a materiei în mișcare. El exprimă —■ o știm cu toții — succesiunea și simultaneitatea proceselor realității obiective. Pleclnd de la aceste aspecte, Ștefan Sgan- dâr din București este adeptul unei ipoteze care consideră timpul ca fiind cîmp de forță ordinator al Universului. Autorul ideii pleacă de la teoria relativității generalizate a lui Einstein, care aprofundează unitatea dintre materie și spațiu- timp, arătind că prezența materiei se manifestă prin crearea de cîmpuri gravitaționale, care deformează spațiul-timp. impri- mindu-i a anumită curbură. Fără îndoială că teoria relativității reprezintă un pas însemnat în cunoașterea Universului, dar nu înseamnă totul. De altfel. în ultimul timp, o serie de fizicieni și specialiști In alte domenii aduc in prim plan ideea că spațiul și timpul, cu toată legătura lor rezultată din formulele de transformare Lorentz-Einstein, nu sint totuși de naturi identice. Diferența lor apare în cauzalitatea relativistă, In cuplurile de timp și de spațiu ale lui P. Langevin. Am considerat necesare aceste cîteva precizări pentru a schița contextul în care noul membru al Clubului Ingenioșilor își prezintă ipoteza. îi dăm cuvlntui.„Spațiul nu este numai o caracteristică a obiectelor materiale. care exprimă poziție, întindere și formă exterioară. El însuși este material, format fiind dintr-o infinitate de cîmpuri materiale, de particule de energie, praf cosmic, corpuri etc. Nu se poate concepe spațiul ca noțiune abstractă, adică imaterial, în Univers există o distribuție uniformă de masă, spațiul fiind omogen și izotrop. De aici concluzia că spațiul, fiind material, poate fi curbat. Dar timpul, această caracteristică a duratei și succesiunii proceselor materiale ?Știm din manualele de fizică că timpul reprezintă un cîmp de forță generat de fiecare particulă în mișcare, în parte. Rezultă că și timpul, asemeni spațiului. este distribuit uniform In spațiul cosmic".După ce prezintă interacțiunea

permanentă între cimpul de forță timp, viteză și materie, autorul arată că : „Materia, mișcarea, spațiul și timpul sint legate între ele și unitatea lor este condiționată de unitatea materială a lumii. Cîmpul de forță timp este prin însăși natura sa curb. Deci nu timpul este curbat, ci prin interacțiune cu forța gravitațională și magnetică el curbează spațiu' după forma sa curb-sinusoidală infinită. Materia se mișcă și se transformă pe liniile de forță timp, care se modifică numai în funcție de necesitatea de evoluție a materiei. Nici o particulă nu se mișcă în spațiul de- cît după programarea cîmpulul de forță timp care devine astfel un ordinator al întregului Univers".în sprijinul ideii de mai sus, autorul aduce drept argument capacitatea, posibilitatea unor oameni de a prevedea anticipat anumite fenomene. După opinia sa acest lucru devine posibil numai printr-o programare inițială a mișcării materiei pe liniile de forță timp și a interferării câmpului de forță timp — biologic cu cel ordinator al Universului. Ipoteza conchide că „Nu se poate concepe o mișcare și transformare haotică a materiei în spațiul cosmic. Mișcarea are ca scop bine definit, transformarea materiei către forme superioare — lucru condiționat de legi coordonate pe liniile de forță timp. Existența unui ordinator natural universal format de cimpul de forță timp este atestată și de existenta mișcării și transformării biologice, de transformarea materiei în energie și a energiei în materie, intr-un ciclu evolutiv infinit".Am făcut loc în rubrica noastră acestei ipoteze, convinși fiind că ea reprezintă un punct de plecare în elaborarea unor comunicări. Pe de altă parte, după cum mai arătam, ea se înscrie ca o contribuție originală la gama de teorii și ipoteze emise in mai multe țări pe a- ceastâ temă. Punem la dispoziție cu plăcere, spațiul rubricii. pentru opinii în legătură cu ipoteza de mai sus.
Redactorul rubricii 
ing. IOAN VOICU

INTELECTUALUL-

CETĂȚEAN AL COMUNEI
(Urmare din pag. I)r.e-am opri aici și nu ne-am întreba în ce măsură această „multilaterală activitate" corespunde cerințelor social-econo- mice ale comunei ar însemna să ne oprim la .jumătatea lucrului. Fiindcă, din păcate, așa din cite vom vedea, lucrurile aici se opresc. Ne adresăm primarului comunei, tovarășului Ion Ripaș. intrebindu-1. care sint in momentul de fată, problemele majore cu care se confruntă localitatea.— Zilnic, Cărpinișul și satele aoarținătoare. Iecea Mare și Ie- cea Mică, trimit întreprinderilor și șantierelor din Timișoara sau Jimbolia, circa 3 000 de oameni, în timp ce pe cele 3 000 ha de pămint cit are numai C.A.P.-ul din Cărpiniș, lucrează doar... 50 de localnici. Restul sint oameni din alte județe ale țării. De la această constatare. am continuat dialogul. Localitatea Cărpiniș. prin puterea sa economică. prin continua dezvoltare a unor sectoare, tradițional citadine. este Inclusă in rindul viitoarelor orașe. Chiar și o sumară radiografie printre profesiile navetiștilor, evidențiază un număr însemnat dintre ele. care pot fi practicate în comună. Cu atit mai mult acest lucru este valabil în perspectivă. Prognoza 

Imagine din laboratorul de cercetări a Uzinelor „Emailul Roșu' 
Mediaș ,

asupra dezvoltării sociale devine cu atit mai eficientă cu cit principiile ei generale, elaborate de către conducerea partidului se traduc, prin formulări concrete, la nivelul fiecărei colectivități. Soluția de a apela la o forță de muncă din afara obștei, necesară propriului proces de producție, rezolvă situația pentru un moment, dar nu și în perspectivă. Iată de ce singura soluție validă, ni se pare elaborarea unui orogram de activitate economică, social- culturală care nu poate omite existența unor cercetări aplicative adecvate localității. Și interlocutorul nostru este de acord cu această concluzie. Existînd astfel de studii cu referiri exacte și la obiect, pot fi depistate sectoarele ca si mijloacele de a acționa. Există la căminul cultural, la școală, la Fabrica de cărămidă. la S.M.A.. cabinete de informare și documentare. Există și un bogat calendar de manifestări cultural-artistice. Dar care este eficiența lor ? Sint in comună peste 120 de cadre cu studii superioare. Numărul lor, să o recunoaștem, este egal cu cel al cadrelor cu pregătire similară dintr-o mare uzină. N-am putea spune că, luat in parte. fiecare inginer, medic sau profesor, nu își face datoria acolo la locul său de 

muncă. Dar chiar dacă fiecare își exercită ireproșabil atribuțiile profesionale, a ti ta vreme cit toate eforturile nu sint integrate unei viziuni de ansamblu, științific elaborată, vor continua să existe o seamă de fenomene păgubitoare in domeniul rezultatelor. Un profesor de științe umaniste are suficiente noțiuni de psihologie socială, un profesor de matematică a promovat și examene de teoria probabilităților și calcul matriceal de ingineri și economiști, ce să mai vorbim. Un medic se poate ușor iniția, dacă nu chiar este, in domeniul ergonomiei. Angrenați în colective, studierea unor teme care să vizeze soluționarea unor probleme practice ar putea duce la un dublu cîștig. Pe de-o parte posibilitatea formulării mai exacte a opțiunilor la nivelul obștei iar. pe de altă parte, prin angajarea directă în ansamblul de preocupări so- cial-economice și politice, responsabilitatea intelectualului ar spori considerabil, calitatea sa de cetățean implicat direct în complexa problematică a universului rural ar dobindi valențe noi.La școală am stat de vorbă cu cîteva cadre didactice. Am abordat direct modul in care ele se simt ca parte integrantă a comunei. Firește, prin rolul lor de educatori ai tinerei generații, întrebate fiind dacă sînt la curent cu problemele economice și sociale din comună răspunsurile primite se bazau pe simple lucruri auzite și nu pe niște cunoștințe exacte. Avansînd ideea participării lor. prin acțiunile cărora le acordă asistență de specialitate la căminul cultural, la o autentică subordonare a acestora necesităților locale, profesoara Maria Berer după ce ne-a spus că pînă în prezent nimeni n-a avut asemenea idei și-a exprimat regretul că legătura lor cu organele locale este sporadică. Colega ei Heidrun Schackmann ne spunea, vorbind despre orientarea profesională a elevilor, că un rol hotărîtor îl are profesia părinților. Iată așadar, un posibil subiect de cercetare. Cum însă nimeni nu se gîndește la așa ceva, cum Ia nivelul comunei absentează preocupările de valorificare și coordonare a bogăției spirituale existente, cum un inginer se cunoaște cu un profesor sau medic doar la nivelul simplei amiciții ori prin intermediul unei partide de 66, rezultatele se află mult sub limita cerințelor acestei epoci chiar dacă, luați separat, pot întocmi o amplă dare de seamă pe marginea activității desfășurate.

în săptămîna care a trecut au lipsit, de pe ecranul televizorului, cazurile. Au lipsit derbedeii și ingrații, au lipsit hoții mărunți, cafegiii și adolescenții simpatici și plini de remușcări, au lipsit deci umbrele vieții noastre, se apropie sflrșitul anului și e bine să zîmbim și mai mult și mai convingător, să ne păstrăm uitătura dreaptă și sigură și să nu ne stricăm dinadins mulțumirea atîtor zile de trudă și de căutări. Sincer să fiu, nil m-a deranjat absența cazurilor, uneori este chiar normal ca televiziunea să-și ofere răgazul unei contemplări binevoitoare și să pregătească departe de noi și de zbuciumul vieții noastre viitoare bătălii educative. La un moment dat, îmi amintesc, nu se mai putea clipi și respira în fața ecranului invadat de cazuri, aproape seară de seară eram chemați să medităm, să dăm soluții, să condamnăm, să refuzăm, să rămînem intransigenți și tari, să ne chibzuim fiecare pas, al nostru și al vecinilor, să nu stingem nici o clipă lampa integrității pornind însă totdeauna de la „cazuri", ceea ce nu mi se pare cel mai fericit unghi în educație ca să nu mai spun că astfel însăși educația tinde să se transforme într-o rigidă presiune morală. A fost un gest curajos al televiziunii, un gest surprinzător al realizatorilor programului pentru tineret. Și să fie atunci, aici, începutul unei noi epoci glorioase a televiziunii ? Mi-ar
Din mulțimea evenimentelor 

muzicale ale ultimei săptămîni, 
un „moment" care a atras aten
ția iubitorilor de artă a colorat 
mai bine-zis eforturile din această 
stagiune ale organizatorilor vie
ții muzicale pentru înnoire, pen
tru substanțializarea activității 
concertistice: concertul-dezba-
tere.

După cum i-am anunțat pe 
cititorii noștri, la începutul lunii 
octombrie, a avut loc la condu
cerea Direcției Muzicale a Ra- 
dioteleviziunii, sub conducerea 
muzicologului Vasile Donose, o 
largă consfătuire cu compozitori, 
muzicologi, critici, organizatori 
ai vieții muzicale asupra modului 
în care trebuie să fie organizate 
primele concerte-dezbateri, ma
nifestări prin care Radiotelevi- 
ziunea Română dorește să asigu
re un larg schimb de opinii între 
creatori, interpreți și public.

Pe baza discuțiilor din această 
consfătuire, discuții care au sub
liniat oportunitatea unor aseme
nea manifestări —, în seara zilei 
de 20 noiembrie am asistat, în- 
tr-unul din studiourile Radiotele- 
ziunii, la primul concert-dezba- 
tere al stagiunii.

In programul concertului : Me- 
lopeea pentru flaut și bandă de 
magnetofon de Liviu Glodeanu, 
„Pithagoreis"; muzică pentru 
bandă magnetică de Lucian Me- 
țianu, patru lieduri pe versuri de 

place s-o cred (in secret mă agăț bine de această speranță firească), și, de altfel, nimic nu mi se pare mai liniștitor decît difuzarea anchetei lui Alexandru Stark „D.M.H.". Pisălogeala a cedat locul lucidității și pasiunii, echivocul și accidentalul sincerității și rigorii, jumătatea de cuvînt cuvîntului întreg, rostit apăsat, în numele bunului simț și al adevărului.
TELEȘEDINȚĂ

Am privit, am ascultat și parcă nu ne-a venit să credem (cum se întimplă totdeauna cind ni se pare că sintem amestecați prea puțin și feriți și ocrotiți mai mult ca alții). Dar totuși, ne-am dezmeticit, era vorba despre noi, totuși „Direcția mișcării hîr- țiilor" există și nu pierde prilejul să-și dovedească puterea absurdă, e o realitate destul de bine așezată, suficientă sieși și de aceea mortificatoare, un monument ridicat pe indiferența noastră, pe iritarea noastră abandonată mereu prea devreme, pe slăbiciunile și mărunta noastrq ipocrizie. E monstruos, desigur, împăcat și proptit cu salarii și gratificații în regulamente și decizii, să-i comunici unui mort că i s-a desfăcut contractul de muncă, dar
Mariana Dumitrescu, Ion Brad 
și Carl Sandburg, de Nicolae Co
mun, și oratoriul lui Anatol Vle- ru, „Clepsidra 2".

„Melopeea" lui Liviu Glodea
nu s-a dovedit un sondaj adine 
în gîndirea folclorică, o piesă de 
inspirație, de vigoare atestînd 
originalitatea căutărilor tînărului 
compozitor. Lucian Mețianu a 
realizat în „Pithagoreis" — ela
borat în anii 1970—1971 in stu

diourile Radiodifuziunii din Kiiln
— o piesă muzicală care reușește
— cum spunea unul dintre cei 
care au luat cuvintul in acest 
concert-dezbatere, profesorul M. 
Mihalevschi — să dea „impulsu
rilor cosmosului", un „model u- 
man".

Un alt tînăr creator prezentat 
în acest concert (manifestarea 
„comentată" de compozitorul Ni
colae Brînduș a fost permanent 
„însoțită" de explicații asupra lu
crărilor făcute de compozitori), 
Nicolae Coman s-a dovedit în 
liedurile sale (interpretate de 
Steliana Calos-Cazaban și Dan 
Mușetescu), continuatorul unora 

cred că e la fel de monstruos ca In fața unei hîrtii acoperită de semnături și ștampile onorabile să-ți pierzi cu desăvîr- șire bruma de personalitate care te ține printre oameni, să n-ai nici măcar curajul de a-ți aduna îndulcitele buze într-un protest șoptit, să te lași umilit și desființat cu încrezătorul surfs că totul este posibil și suportabil.

Ancheta lui Alexandru Stark a demonstrat, dacă mal era nevoie, că rostul mare și important al televiziunii este de a pătrunde dincolo de crusta colorată și catifelată a lucrurilor și întîmplărilor, că cetățeanul ce-și plătește impozitul trimestrial pentru cutia magică nutrește deschis dorința de a se simți și ști apărat în drepturile sale inalienabile, de om al muncii și al timpului său, că festivismul e normal, dar cu măsură, că dăscăleala e suportabilă, dar pe un ton decent, că lumea noastră trebuie să fie mai bună și pentru asta e nevoie mai întîi să înțelegm că numai adevărul adevărat ne poate purta cît mai curînd în- tr-acolo. Din păcate, însă, sînt in cp prea rare încercările și 
dintre cele mai valoroase tradi
ții ale genului din literatura na
țională.

In sfîrșit, oratoriul lui Anatol 
Viqru, (și-au dat concursul la in
terpretarea sa Orchestra Simfoni
că a Radioteleviziunii dirijată de 
Iosif Conta, corul „Madrigal" di
rijat de Măriri Constantin, Gh. 
Zamfir la nai pi Pantelimon Stin
gă la țambal), a reliefat modali
tatea in care compozitorul con

O inițiativă de succes:

CONCERTUL - 
DEZBATERE

tinua atît de rodnicele sale in
vestigații în domeniul formei de 
„clepsidră", arta cu care compo
zitorul știe să sublinieze, de la 
versurile folosite pînă la citarea 
unor structuri melodice folclorice 
— marile valori ale patrimoniu
lui muzical românesc, — ceea ce 
îl făcea pe unul dintre partici- 
panții la dezbateri, pictorul 
Spiru Vergulescu, să afirme căa- 
cest oratoriu i-a luminat aspecte 
necunoscute din lumea milenară 

străduințele de acest fel ale televiziunii. De multe ori totul se oprește pe undeva, la mijloc, sau foarte aproape de primele și îndelung verificatele tentații, Iată de pildă, pentru a mă reîntoarce la programul pentru tineret, ultima emisiune „Tinerii despre ei Înșiși" (redactor Anca Fusariu Popescu). Timp de 50 de minute s-a vorbit cam cu aceeași voce și cam cu aceleași 

cuvinte : la început despre „cît valorează o inițiativă" (reportaj, modest, aglomerat de detalii tehnice), apoi despre un „coleg de generație" (din nou reportaj, idilic, despre un tînăr inginer a- gronom), iarăși despre un tînăr, de astă dată un secretar U.T.C. (demonstrație flagrantă de impersonalitate a interlocutorilor, un soi de „referință" comună alcătuită numai din stereotipe de limbaj și gîndire), în sfîrșit, pe marginea scrisorilor primite. O lungă, da. teleședință, o monotonă, da, teleședință, aproape o inutilă, da, teleședință. Bun, atunci, pricep, n-am mai avut cazuri (nu contează motivele), n-am mai putut să ne arătăm dințișorii și să ne uităm aprig și să comentăm vindicativ. Bun, atUncij pricăp, am vrut să avem 
a gîndirii populare naționale.

Fără îndoială că rămîne discu
tabil coeficientul de personali
tate, de creativitate a lucrării 
pentru bandă magnetică a lui 
Lucian Mețianu ; după cum ni 
s-au părut neconvingătoare pa
gini din liedurile lui Nicolae Co
man. ...Dar pentru fiecare dintre 
participanții la concertul-dezba- 
tere din studiourile Radiotelevi
ziunii, indiscutabilă a fost since

ritatea căutărilor celor patru 
compozitori pentru găsirea unor 
căi proprii de expresie, pentru 
găsirea drumurilor care duc la 
integrarea creației muzicale au
tohtone în gîndirea artistică uni
versală contemporană.

Primul concert-dezbatere al 
stagiunii ne-a dovedit înainte de 
toate că nu există nici un fel de 
distanță între creația muzicală 
contemporană și public. Toți 
participanții la dezbateri, — 

o emisiune pozitivă și constructivă, să dovedim din nou că tinerii sînt inovatori și au cunoștințe tehnice, că tinerii sînt agronomi și-și văd de treabă, că tinerii știu pe cine să aleagă secretar U.T.C., dar uite că mai trebuia ceva ca totul să nu semene cu un referat despre realizări, cu o ilustrată trimisă mătușii pentru că așa se cuvine. Iluzia că succesele în viață și muncă sînt floare la ureche este o iluzie nefericită. Dar cînd reporterul trece nepăsător pe lingă adevărul că tînărul agronom a avut și are de luptat cu hoții și puturoșii, dar cind reporterul continuă să zîmbeaseă plăcut la auzul adevărului că secretarul U.T.C. nu este consultat și ascultat ca reprezentant ales și recunoscut al tinerilor din fabrică ce se mai poate adăuga ? Poate doar faptul că, deocamdată, din acest punct de vedere numai datorită unor intermezzo-uri muzicale și unor documentare străine, evident ciuntite, emisiunea „Seară pentru tineret" nu poate fi încă confundată cu emisiunea „Tinerii despre ei înșiși". Ce-i drept, relația nu are cum fi extinsă cu nici un chip asupra celeilalte emisiuni săptămînale, „Ritm, tinerețe, dans", dezolantă, în legătură cu care aș sugera conservarea pentru maturitatea noastră fericită a excelentului și demult inutilului generic.
CONSTANTIN STOICIU

printre ei academicianul Gr. C. 
Moisil, compozitorul Tudor Cior- 
tea, poeta Nina Cassian — au ți
nut să-și exprime întregul lor en
tuziasm pentru această formă 
concertistică, să solicite continua
rea acestor forme de discuții pu
blice asupra destinelor muzicale 
contemporane românești...

Spuneam cu prilejul consfătui
rii amintite că această generoasă 
idee s-a născut din nevoia unor 
formule inedite de manifestări 
educaiiv-muzicale, din necesita
tea găsirii unui „start" la nivelul 
lecțiilor de muzică ale lui Leo
nard Bernstein, din nevoia edu
cației muzicale a publicului care 
asaltă impetuos în acest început 
de stagiune sala de concert și 
care are nevoie de un aparat in
formațional pentru înțelegerea 
muzicii.

Primul concert-dezbatere ne-a 
dovedit că o asemenea formă 
concertistică poate deveni o școa
lă de educație muzicală naționa
lă, o școală menită să ducă la 
apropierea tinerilor de marea 
artă.

Pentru tinerii care așteaptă de 
ani de zile asemenea manifestări, 
primul concert-dezbatere al sta
giunii s-a dovedit o manifestare 
de înaltă probitate ideologică și 
artistică, o manifestare care poa
te contribui din plin la înflorirea 
muzicii românești.IOSIF SAVA



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 29 NOIEMBRIE 1972ETovarășul NICOLAE CEALȘESCU, a adresat tovarășului IOSIP BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, următoarea telegramă :Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative lugosjaVia, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Româr.. ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a. poporului român și al meu personal, dumneavoastră. Prezidijlui Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave vecine si prietene cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese in opera de edificare a socialismului, pentru prosperi'a ra patriei dumneavoastră și fericire personală.Comuniștii, întregul nostru popor, dau o înaltă prețuire relațiilor de strînsă prietenie si bună vecinătate romăno-iugoslave. Sînt încredințat că aceste raporturi de conlucrare prietenească dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor d:* Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România si Rep Socialistă Federativă Iugoslavia, vor cunoaște o nouă și puternică înflorire, în spiritul întilnirii și convorbirilor rodr.be ze care le-am avut cu dumneavoastră în cursul atestu: = .-*•binele popoarelor român și iugoslave. în interesul cauze: socialismului, cooperării internaționale și păcii.

ELE actualitatea, □Marți dimineața, a părăsit Capitala delegația guvernamentală a Republicii Populare Chineze, condusă de Pai Sian- kuo. ministrul comerțului exterior, care a făcut o vizită In țara noastră, cu prile;ul căreia a fost semna: Protocolul rocnâ- no-chinez pci- ind livrările reciproce ce mărfuri și plățile pe anul 19TX
La plecare, pe aeroportul Oto- 

penu oaspeții au fost salutați 
de Ion Pățar. văcepresedxme al 
Consiliului de Miniștri, mie.s- 
trul comerțului externe. Gbeor- 
gbe Boidur. euristmi. i-bus trie: 
consirucțuiie âe mașt.-:—unelte 
și eiectrofiebsâcn. NicoCae Ga- 
vrîles<-u_ ambasadorul țări: noas
tre ia Peăzs. și alte personae

din Republica Populară Congo, președintele părții congoleze la cea de-a IV-ă' sesiune a Comisiei mixte de cooperare economică si tehnică, ale cărei lucrări se desfășoară, in prezent, la București.La invitația președintelui Jean Bede. ’teme marii

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORG.IF MAI • RER. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor ENVER HODJA, prm-secreta- al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania H ăDJI LLESHI, președintele Prezidiului Adunării Populare a Repu- blicii Populare Albania, și MEHMET SHEHL. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, următoarea telegramă •In numele Comitetului Central al Partidului C — - -Consiliului de Stat și Consiliului de Mini.tr: a:- -*.... * -cialiste România, al poporului român și al nostru persona adresăm, dumneavoastră și poporului frate albanez un cald salut împreună cu cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a JȘ-a aniversări a eliberării Albaniei de sub ;-■ - —a 60 de ani de la proclamarea independenței de stat a târîLPoporul albanez, care a luptat secole de-a rindul pentru ^apn- rărea ființei sale naționale, pentru libertatea și ir.defender ta patriei, a obținut în anii construcției socialiste succese de seamă în făurirea noii orînduiri sociale. Poporui se n. .-i ±'.*inimâ de aceste realizări si ii urează noi izbînzi In înflorirea continuă a Republicii Populare Albania.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie tradițănnal* si colaborare multilaterală dintre țările și partidele boastre *e ybr dezvolta necontenit, pe baza principiilor marxism-lf ninli«u lui si internaționalismului proletar. Li i* român și albanez, al cauzei socialismului, păcii și cooperării m Balcani și în întreaga lume.

B'kassa. ministrul de inion Stăneseu a plecat 
la Bangui pentru a paria festivitățile prilejuite te Zrja aatirr-s .s. 1 decembrie. rare marehează cea de-a 14-a aaâv ersare a Rep-riiieii Africa Centrală.

La aeroport erau prezenți 
membri a: cocducerii Mteiste- 
rahri 4e lutarue. precum șl In- 
sărmnariU -u afaceri a_L a! Re- 
pukficS Arin CentraflbxAntoi- 
ee-R oger Bakcmc a.

IINIȚIATWM U.T.CjIn cadrul conferinței organizației U.T.C. a Grupului școlar de chimie din Rm. Vilcea, tinerii au lansat tuturor colegilor din județ o însuflețită chemare : „Fiecare utecist să dovedească sirguință și hărnicie la învățătură, să-și formeze temeinic deprinderea de muncă, să aibă o comportare exemplară, demnă de titlul de tinăr comunist*.Chemarea cuprinde 8 obiective concrete, menite să contribuie la însușirea de către elevi a normelor de viață si muncă ale comuniștilor, echității colective răspuns mări.
a normelor eticii și socialiste. Numeroase școlare din județ au si cu fapte acestei che-
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Președintele Consiliului de Stal, al Republicii Socialrste România, Nicolae Ceausescu, a primit din partea președintelui Republicii Liban, Suleiman Frangieh. următoarea telegf»«i :Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru febcitârile pe care ați binevoit a mi le adresa cu prilejul sărbătorii nattona* și vă rog să primiți sincerele urări pe care le formulez pentz fericirea Excelenței Voastre și prosperitatea poporului român prieten.
•-

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele C—â; liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a adm—t tovarășului GF.MAL BIEDICI. președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. «nul- toarea telegramă :Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugo- slavia îmi oferă prilejul deosebit de plăcu! -â ir. -.u-r.ei» siliului de Miniștri al Republicii Socialiste ~ îrs personal să vă adresez cele mai cordiale ură- - =noi succese în opera de construire a socialismului, pentru Ieri cirea dumneavoastră personală.
raVShr ar-gbr-.

DIN TARA MOȚILOR 
IN... AMERICA 
DE NORDIn Munții Apuseni există o îndeletnicire străv eche, meșteșugul vâsăritului. specializare în arta prelucrării lemnului. O particularitate interesantă i vă- sâritul este practicat doar de ci- teva sute de oameni, locuitori ai comunelor Vidra și Avram Iancu. Din miinile acestor artizani populari, care au deprins meșteșugul din tată-n fiu, ies o serie de obiecte, care îmbină utilul cu frunzișul : pioști, căușe și linguri tjcrate dintr-o singura bucala de lemn, găleți și sustare, ciu- bârașe și tulnice. Motivele orna- ■riitale sint deosebit de variate. dispuse in formă de brîuri sau nnete. marcate prin conturări viguroase, ce dau o notă de distinsă eleganță obiectelor. De ifirr it că obiectele reali- zate de meșterii populari din Tbr* Moților au trecut de mult hotarele țârii, fiind cerute in masmue de artizanat din Europa si America de Nord.

*

sat

Constituirea Consiliului pentru coordonarea r- -

și îndrumarea
■ ■

și prestareîn vederea traducerii in viață a hotăririlor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, privind direcțiile de perfecționare a organizării și conducerii activității economice, marți a avut loc la Consiliul de Miniștri ședința de constituire a Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare si prestare de servicii către populație.Ședința a fost deschisă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepresedinte al Consiliului de Miniștri.Potrivit Decretului Consiliului de Stat, noul organism are drept sarcină principală rezolvarea concretă a problemelor ce se ridică în domeniul aprovizionării și prestării de servicii. De asemenea, el coordonează și îndrumă unitar activitatea organelor și organizațiilor care concură la aprovizionarea si prestarea de servicii către populație ; elaborează împreună cu instituțiile de resort programul de dezvoltare a activității de comerț interior și de îmbunătățirea servirii populației ; stabilește măsuri pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a comerțului si a unităților prestatoare de servicii : urmărește realizarea integrală de către ministere și celelalte' organe centrale producătoare, a fondului de mărfuri destinat aprovizionării populației, calita-

de ce- condus acâde- consi- lier cu rang de ministru la Consiliul de Stat, președintele Institutului pentru Creație Științifică și Tehnică, personalitate proeminentă a științei românești, savant și inventator de renume mondial.In cursul bucureșteni cui așezat Republicii pentru a aduce omagiul lor celui dispărut. Pe fundalul aulei, care era drapată în negru, se afla portretul îndoliat al ilustrului om de știință român.în jurul catafalcului se aflau coroane de flori depuse din partea Consiliului de Stat, Academiei Republicii Socialiste România, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-unelte și Electrotehnicii, Ministerului Enârgiei Electrice, Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Uniunii Scriitorilor, Institutul pentru Creație Ști-

Marți, un mare număr tățeni ai Capitalei au pe ultimul său drum pe micianul Henri Coandă,

dimineții, numeroși au venit la catafal- in aula Academiei Socialiste România

activității de aprovizionare
de servicii către populațietea acestora si structura orw- punzâtoare cererii, goipcdârore» si repartizarea Jjdiznasâ a mărfurilor pe teritoriu, «eternizarea formelor de vinare.Consiliul pentru jordcrtarea și Îndrumarea activități ăe aprovizionare și prestare de servicii către populate cuprinde reprezentanți al Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Turismului, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum. Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, Ministerului Industriei Ușoare. Comitetului de Stat oer.tr-- Economia și Administrația Locală. Uniunii Generale a St-.d.- catelor din România. UataaS Naționale a Cooor-ratr. rit r A- grîcole de Producție, ai Comitetului de Stat al Planificâni. Ministerului Finanțelor, Bâ-c-.i Naționale, Comitetului de Stat pentru Prețuri, ai altor ministere, organe centre’? și locale, reprezentanți ai diferitelor categorii de oameni ai muncii si ai organizațiilor care părticică la activitatea de producție de bunuri de consum, aprovizionare a populației si prestare de servicii, muncitori, lucrători In mari unități comerciale și prestatoare de servicii, reprezentante ale gospodinelor din București și din alte localități din țară.Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, președinte al Consiliului pentru coordonarea și in-

ințifică și Tehnică, Institutului de Mecanică a Fluidelor și Construcției Aerospatiale, Centralei industriale pentru aeronautica română. Comandamentului aviației civile TAROM, unor colaboratori, tineri cercetători științifici și prieteniErau de asemenea așezate coroane depuse din partea ambasadelor Franței, Marii Britanii și S.U.A., precum și din partea cunoscutelor firme „Rolls Royce" și „British Aircraft Corporation".Lingă catafalc erau rînduite, pe perne de catifea vișinie, ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, semn al prețuirii activități de creație tehnică desfășuratăcianul Henri Coandă.A avut loc o adunare de doliu, la care au luat parte membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, academicieni și alți oameni de știință, rectori și cadre didactice universitare, generali și ofițeri,

acordate ca prodigioasei științifică și de academi-

studenți și elevi, un mare număr de cetățeni ai Capitalei.Au luat cuvintul acad. Miron Nicolescu, dr ing Oliviu Rusu. in numele Consiliului Național al inginerilor și tehnicienilor, dr. ing. Constantin Teodorescu- Tintea. in numele Institutului pentru Creație Științifică și Tehnică, Cornel Florea. in numele tinerilor cercetători de la Institutul pentru Creație Științifică și Tehnică.După încheierea adunării de doliu, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Henri Coandă, purtat de militari ai Forțelor Armate este așezat pe carul mortuar. O companie militară, cu drapel îndoliat, prezintă onorul. Fanfara militară intonează marșul funebru.Cortegiul funerar se îndreaptă apoi către cimitirul Belu.La cimitir, sicriul cu corpul neînsuflețit al academicianului Henri Coandă a fost coborît în cripta cavoului. O companie militară a prezentat onorul. Au fost trase salve de arme, după care a fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.
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ate Bar

fermitatca convoacă o Sint chemați la cei doi arbitri din

întrerupt din pricina protestelor ambelor ! echipe ! Deși arbitrul internațional C. Arghir (al cărui raport este singurul factor de care federația se cuvine să țină seama in acest caz) tși- menține cu toată aprecierea, F.R.V. „.anchetă ! BucureștiBrașov. (C. Arghir și secundul său), cițiva delegați ai echipei clujene etc. Vor urma, desigur, obișnuitele audieri, contraziceri și tergiversări. Și in ce scop? Pentru a stabili un lucru care este deja evident, limpede ? ! Din ce pricină — ne intrebăm — se aleg oare asemenea modalități birocratice și risipitoare ? De dragul de a eomolica lucrurile. de a întocmi analize si rapoarte (avind cite un număr in colțul din dreapta sus) cu orice preț ? I Și apoi, să fie acesta cel mai potrivit mod in care F.R.V. înțelege să „răsplătească” o e- chipă ale cărei noțiuni despre corectitudine și fair-play Iasă (și nu doar de azi de ieri), atit de mult de dorit ?

Două noi instalații de coman- dă-program a mașini lor-unelte cu structuri complexe au fost realizate de către specialiștii Institutului de cercetări și proiectări pentru automatizări. Acestea asigură o eficiență economică ridicată, înaltă precizie de
I

I
I
I

I
I
I
I
I

prelucrare, deosebită siguranță în funcționare. Prima jnstalație este destinată comenzilor numerice de poziționare și prelucrare liniară, puțind fi aplicată la mașini-unelte . ca : strunguri, mașini de alezat și presat. Cel de-al doilea echipament poate fi folosit la o altă largă gamă de mașini-unelte : de găurit, de alezat, de frezat. De remarcat că ambele echipamente • sînt complet tranzistorizate, avind circuit cu plăci imprimate.
LYCEUM

In cadrul manifestărilor închi
nate celei de a 25-a aniversări a 
Republicii, pionierii și uteciștii 
școlii generale nr. 50 din Capitală 
și-au propus o serie de obiective : 
continuarea acțiunii „Școala noas
tră ca o floare", muncă patrio
tică, o serată literară — „Cîntare 
României Socialiste", o expoziție 
de desene. Săptămîna 24—30 de
cembrie, declarată „Săptămîna ac
țiunilor patriotice", va prilejui- o 
serie de concursuri literar-artis- 
tice, vizionări de filme, muzee și 
expoziții. In cadrul adunării fes
tive in care au fost lansate aceste 
inițiative a fost prezentat monta
jul literar — „Republică iubită în 
cînt și vers te slăvesc". Elevii 
școlii au avut ca oaspeți de onoare 
pe actorii Ioana Bulcă, Amza 
Pelea și Mircea Albulescu, care 
au răspuns numeroaselor întrebări 
legate de proiectele lor, de artă 
în general. C. S.

n
ttCa salariat la Institutul de proiectări pentru industria lemnului lui A. Băjenaru îi revenea, printre altele, sarcina să se ocupe de unele expedieri poștale. în această -calitate” — măsluind o serie de acte șl avize de «peciali- tate — a sustras din gestiu- eea bitrrorir.beri; cites a mii de lei. Fa^scriie erau executa* rajcafjc. Se vede Insă că rr* pu dg control nu a acest■ac •a

La plimbare cu... 
speraclulE. Vărzaru a ieșit să ia aer... cu o trusă de chei potrivite în buzunar. Nu era decît ora 2,00 noaptea ! Și cum a doua zi nu era nevoit să se trezească dimineața, neavind serviciu (de la o vreme se odihnea, pe bază de certificat eliberat... din proprie inițiativă), nu se grăbea deloc. Ajunge în dreptul unui autocamion : deschide cabina, urcă Ia volan, porne- ste, e observat de o patrulă de miliție, identificat, arestat- Se putea oare isprăvi altfel o asemenea ispravă ? Cme-i de vină ?

r
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ÎNTRECERI SPORTIVE |\ CINSTEA
ANIVERSĂRII REPIRI.KTI

CONCUASUâ! DE OCLOCâOS 
»E TIASEELE D»N BALTA ALBA 

Șl— POIANA BAAȘOVla ultimele sâpcâmtm au tort programate o serie de eompe- tit_ de masă ța ctriocroa. reo- mnd mai mulți concurenți tineri și care au prilejuit dupute atractive. Asemenea coocursur* s-au desfășurat la Bucures.:. organ:zate de a«oriațiile sportive „Voința*. „Olimpia*. Școa’-a sportivă nr. 1 etc. avind ca protagonist: peste 300 de tineri cicliști. Ei și-au disputat inttie- tatea pe un traseu adecvat întrecerilor de ciclocros din Bai a Albă, remarcmdu-se : Gh. Ne- goesca (Steaua). Dumitru Sălă- jan (Dinamo). Dumitru Stanca (Voința), juniorii Nieulae Voi- can (Șc. sportivă nr. 3). C. Făureanu (Voința). L Ciufu (Steaua).Duminică la Poiana Brașov, s-au desfășurat finaleie Campionatelor naționale de ciclocros, la care au participat (W de concurenți din Capitală și din țară.Proba gată de de seniori a fost cîști- C. Grigore (Dinamo).
OINIȘTII
ÎN ÎNTRECERE 

SARAT Șl

DE LA UNIVERSITATEA 
LA RlMNICU- 

CURCANItimpul prielnic, și-au conti-Profitind de echipele de oină nuat activitatea participînd In ultimele săptâmini la o suită de concursuri organizate în cinstea aniversării Republicii. Printre protagoniste s-a numărat și tinăra formație de oină Universitatea București, pregătită de maestrul emerit ing. Costel Ianeu. Oiniștii de la Universitatea au intilnit la mijlocul săptămînii trecute cunoscuta formație Avîntul Curcani (județul Ilfov), ciștigătoarea ..Cupei U.T.C.", în compania căreia au făcut o reușită demonstrație. După o întrecere echilibrată, Universitatea a cîștigat la li

SPORT
DE MASĂ

XOltenița. Mihăilesti. Bolintin Vale, Buftea etc. La fete, turneul a fost cîștigat de formația Liceului agricol d:n comuna Dragomirești Vale, iar la băieți, victoria a revenit echipei I.T.A. Oltenița.
NOI SECȚII DE IUDO 

LA OLTENIȚA Șl ZALAU locîn acest sezon au avut ma: multe competiții de judo, la care au participat peste 100 de echipe din toate județele. La loc de frunte s-a sitdat și campionatul de calificare pentru divizia A. Printre competitoare se numără și o serie de formații tinere, înființate recent. cum sint S.N. Oltenița și Metalul Zalău. La finele săptămînii trecute au avut loc fazele de zonă la Turnu Măgurele, Buzău, Reșița și București. Cele mai bune 16 echipe vor participa la turneul final ce se va desfășura în orașul Gh. Gheor- ghiu-Dej, In zilele de 9—10 decembrie.

• La „Paiau blau grana” 
■Ma sală de sport din Bar- 
cetoaa an început aseară în
trecerile „Turneului campio
nilor- la tenis. competiție 
care reaaește pe primii 8 
jucători clasați in ..Marele 
premiu l.I L.T.“-1372. In pri
ma partidă s-au intilnit a- 
mericanii Stan Smith și 
Jun Connors. Smith a obți- 
nnt victoria cu scorul de 
3—â. 6—X 7—5. A urmat apoi 
întilnîrea dintre campionul 
rrbnttovac Jan Nodes si 
spaniolul Gimeno.

Dnpă 51 de minute. Nodes 
a cistigat cu 6—X «—X La 
ora ciad închidem ediția 
are Inc meciul dintre Ilie 
Sistase și Tom Gorman.

•*-*9*SChet
LA BOU*r N VALE

CUPA 30 DECEMBRIE' 
LA FOTBAL Șl VOLEILa Oltenița. Giurgiu și Urzi- ceni se dispută o competiție de fotbal dotată cu trofeul ..Cupa 3# Decembrie*, la care participă o serie de formații divizionare. Printre protagoniste se află divizionarele B. Ș.N. Oltenița. Dunărea Giurgiu și formația de categoria C. Unirea Tricolor București. Primele jocuri se vor desfășura duminică 3 decembrie Ia Oltenița, după care urmează Giurgiu — 10 decembrie, iar turneul final va avea loc la Urziceni, duminică 17 decembrie. In deschidere echipele feminine TricolorOltenița, nou înființată, se vor înfrunta într-o partidă de atracție.Tot la Urziceni se va desfășura și o competiție județeană de volei, „Cupa 30 Decembrie", care va reuni formații feminine și masculine din Cartojani, Belciugatele, Buftea, Urziceni, Oltenița, Giurgiu și alte localități.

de fotbal Unirea București și Filatura

M. LERESCU

PENTRU
TIMPUL 

0>V. LIBER
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CAZUL MATTEI : rulează la 

Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45).

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

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30), Miorița
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

BULEVARDUL ROMULUI t ru
lează la Scala (orele 8,30; 11;
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;
20.30) , Modern (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

CU MIINILE 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 VlNTUL SĂLBATIC î 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 3,30; 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 SĂ TE PRINDĂ : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

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

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

vacanța LA roma : rulează 
la Excelsior - (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18.15; 20,45), Gloria (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45) To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30).

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

MAREA HOINĂREALĂ i rulea
ză la Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30 — la 9,45 program da 
desene animate pentru copii) ; 
Flacăra (orfele 15,30; 18; 20,15).

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

FATA CARE VINDE FLORI I 
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 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

NĂSCUT LIBER : rulează Ia 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,15 în 
continuare).

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

AL TREILEA : rulează la Lira 
(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 SĂNĂTOASA : 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 Bucegi (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: 19,15: 20.30).

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

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

IMBLÎNZIREA FOCULUI r ru
lează la Vftan (orele 15,30; 19).

CREIERUL : rulează la Munca 
(orele 15.30: 18 : 20 15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
soare : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).
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• Pe stadionul cii din Caoitaiă se șura, astăzi, un cuplaj fotbalistic.
In prima partidă, progra

mată 
1536. 
primi 
seriei

In continuare, de la ora 
16.43, pe gazonul stadionu'ai, 
lotul A va evolua in compa
nia lotului de tineret.

Republi- va desfă- inte resant
ca începere de la ora 
selecționata seriei I va 

i replica selecționatei 
i a ll-a a diviziei B. 
continuare, de la

• Aseară, pe patinoarul artiScia. din parcul sportiv „23 August”, s-a disputat intilnirea internațională a- micală de hochei pe gheață dintre echipele României și R.P.D. Uoreene. Hocheiș- tii români au obținut victoria cu scorul de 14—1 (5—0. 7—0. 2—1). Astăzi, de la ora 18.006, are loc dă. o nouă parti-
Razgrad. în-

internațional
• Marți, la tr-un meci amical de fotbal, echipa bulgară Ludogorec a învins cu scorul de 1—0 pe Sportul Studențesc București.• Au început întrecerile celei de-a 8-a ediții a tradiționalului turneu internațional masculin de șah de la Palma de Mallorca. La actuala ediție a turneului participă 12 mari maeștri internaționali și 4 maeștri din 10 țări. România este reprezentată la această importantă competiție de marele riiaes- tru Florin Gheorghiu.In prima rundă, Florin Gheorghiu (cu piesele albe) l-a învins in 35 de mutări pe spaniolul Juan Manuel Bellon. Liubojevici (Iugoslavia) a cîștigat de Medina, (Spania).

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19.30; Teatrul de 
Operetă : SPUNE. INIMIOARĂ,
SPUNE — ora 19.30; Teatrul Na
țional ..I L. Caragiale" (Sala Stu
dio) • DESPRE UNELE LIPSURI, 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENTE ÎN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (Schitu Mâgureanu) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
ora 20: Teatrul „C. I. Nottara* 
(Sala Magiieru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 20; Teatrul Giulești : ...ESCU
— ora 19.30: Teatrul „C. Tănase"
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVINTUL — ora 19.30; (Sala 
Victoria) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Va^ilescu* : FLOARE DE CACTUS
— ora 19.30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : NINIGRA ȘI ALI- 
GRU — ora 15: (Sala Academia) : 
RAl și NĂTĂRĂI — ora 17; An
samblul ..Rapsodia Română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19.30: A.R.I.A. (la Sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le“) : Teatrul National Croat din 
Zagreb : BALADELE LUI PETRI- 
CA KEREMPUR — ora 19.30; Cir-

..București*4 : SPECTACOL 
INTERNATIONAL MOSCOVA, 
UI AN-BATOR. PR AGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30.

PROGRAMUL I
9.00 Deschiderea emisiunii. Te

lex. 9.05 Reporterii noștri peste 
hotare. 9,25 Prietenii lui Așchiutâ. 
Emisiune pentru preșcolari. 9,55 
Publicitate. 10.00 Curs de limba 
franceză. 10,30 Comentariu la 40 
de steme — județul Ilfov. 10,50 
Telecinemateca pentru copii : 
..Băieții de pe strada Pal". 12,20 
Prim-plan — general-maior Paul 
Costandache. 12,50 Telejurnal. 
16,00 Tenis : „Turneul campioni
lor** — înregistrare de la Barce
lona. 17,30 Curs de limba germa
nă. 18,00 Studioul artistului ama
tor. Muzică distractivă. 18,10 Sem
nificații. Civilizația spirituală a 
socialismului. 18.30 Tragerea 
Pronoexpres. 18,40 Muzica. 19,00 
Timp și anotimp în agricultură. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal, 
în cinstea aniversării Republicii 
— Cronica marii întreceri. 20,00 
Teleobiectiv. 20,15 Telecinematedă; 
Pinky. Premieră pe țară. 21,55 
Teleglob : Kozara 30. 22.15 „24 de 
ore“. 22,30 Tenis : „Turneul cam
pionilor". Meciul Ilie Năstase— 
Bob Hewitt.
PROGRAMUL II

200,00 O viață pentru o idee : 
Anghel Saligny. 20.25 România în 
lume. 20,55 Agenda. 21.05 Portativ 
*72 — revista muzicii ușoara. 
21,45 Cărți și idei. 22.10 Roman- 

foileton „Elizabeth R" — „Umbra".

rodr.be
Mini.tr


PENTRU CREȘTEREA ROLULUI NAȚIUNILOR UNITE 
ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

REZOLUȚIA INIȚIATĂ
ADOPTATĂ UNANIM

GENERALĂ A

DE ROMÂNIA — 
DE ADUNAREA
0. N. U.

de peste hotare
Manifestare
consacrata

NOTE DE DRUM

© Reprezentantul Italiei : „Gu
vernul italian ține să felicite 
România pentru înscrierea a- 
cestei chestiuni pe agenda se
siunii Adunării Generale"

• Reprezentantul Tunisiei : 

„Râmînem recunoscători dele
gației române pentru prețioasa 
sa contribuție"

V

*

*

l
*

î

V

Plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, in unanimitate, proiectul de rezoluție elaborat de Romania, căreia i s-au alăturat 31 de state în calitate de coautoare, asupra creșterii roiului Națiunilor Unite în viața internațională.. Iată textul Rezoluției :„Adunarea Generală,Examinînd punctul intitulat „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, in dezvoltarea colaborării intre toate națiunile in promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state",conștientă că Organizația Națiunilor Unite este chemată să acționeze consecvent pentru respectarea in relațiile dintre toate statele a principiilor abținerii de la amenințarea cu forța sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat, reglementarii disputelor internaționale pe cale pașnică, neamestecului in treburile interne, egalității suverane a tuturor statelor, egalității în drepturi și a dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, cooperării între state,convinsă de necesitatea de a se aduce în continuare îmbunătățiri activității Națiunilor Unite și organismelor sale, ținînd seama de noile realități din lume, astfel incit O.N.U. să devină un for eficient al întregii comunități mondiale, să asigure participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor ce se pun în fața omenirii,1) Recunoaște că este imperios necesar ca Organizația să devină un instrument mai eficace în apărarea și întărirea independenței și suveranității tuturor statelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară și potrivit Cartei, să acționeze cu toată fermitatea pentru prevenirea și curmarea actelor de agresiune sau a oricăror alte acțiuni care ar primejdui pacea și securitatea internațională ,2) Iși exprimă convingerea că este necesară creșterea rolului Organizației pentru ca aceasta să fie în măsură să aducă o contribuție sporită la rezolvarea problemelor internaționale în interesul tuturor popoarelor, al păcii și securității generale ;13) Cheamă stăruitor toate statele membre să-și îndeplinească obligațiile asumate în virtutea Cartei și, în conformitate cu prevederile acesteia,- să transpună în viață rezoluțiile organelor Națiunilor Unite ;4) Adresează un apel insistent statelor membre să folosească din plin cadrul și mijloacele pe care le oferă O.N.U. pentru soluționarea problemelor internaționale de interes comun, să contribuie la identificarea căilor și mijloacelor menite să ducă la întărirea capacității de acțiune și la creșterea eficacității Organizației în înfăptuirea idealurilor de pace, libertate și progres ale popoarelor ;5) Invită statele membre să comunice secretarului general pînâ cel mai tîrziu la 30 iunie 1973 opiniile și sugestiile lor cu privire la căile și mijloacele de natură să contribuie la întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața interna-' țională, inclusiv propuneri în vederea întăririi eficacității botărîrilor și rezoluțiilor adoptate de organele Națiunilor Unite ;6) Roagă pe secretarul general să pregătească un raport pe baza părerilor și sugestiilor care vor fi făcute in conformitate cu paragraful 5 de mai sus și a dezbaterilor asupra acestui punct și să prezinte Adunării Generale acest raport la cea de-a 28-a sesiune a sa ;7) Hotărăște să înscrie pe ordinea de zi provizorie a celei de-a 28-a sesiuni punctul intitulat „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea colaborării între toate națiunile, în promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state".
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ALuînd cuvintul la punctul inițiat de România, numeroși reprezentanți ai statelor membre au expus poziția guvernelor lor față de problemele sporirii rolului și eficacității O.N.U. in viața internațională.Reprezentantul Liberiei, Hilary David, a arătat că „revi- talizarea Organizației Națiunilor Unite și întărirea rolului el în domeniul menținerii și consolidării păcii și securității internaționale, al dezvoltării cooperării între toate națiunile și al promovării normelor de drept internațional în relațiile dintre state constituie problema centrală a organizației noastre. Această problemă este, de fapt, piatra unghiulară a Națiunilor Unite".Liberia consideră că este dreptul fiecărei țări de a fi consultată și de a i se permite să-și aducă propria contribuție la rezolvarea marilor probleme ale societății în care trăiește.în ciuda minusurilor sale, a spus vorbitorul, Organizația Națiunilor Unite poate deveni un instrument eficace prin mijlocirea căruia omenirea iși va putea realiza asplrații/e sale de pace și progres. ,;DE A- CEEA, DELEGAȚIA LIBERIEI SPRIJINĂ CU PUTERE PROIECTUL DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE ROMANIA".Piero Vinci, ambasador, reprezentantul permanent .șl Italiei la O.N.U. a declarat : „Guvernul italian consideră că, în paralel cu respectarea pe deplin a scopurilor și principiilor Cartei, unele structuri ale Națiunilor Unite trebuie adaptate la noile realități și cerințe a- părute în ultimii 25 de ani. In scopul de a fi din ce în ce mai eficient, O.N.U. trebuie să-și lărgească procesul de adoptare a botărîrilor prin asocierea la acesta a unor noi state, și, în același timp, să-și extindă cooperarea cu lumea pe care o servește. DE ACEEA, GUVERNUL ITALIAN TINE SA FELICITE ROMANIA PENTRU ÎNSCRIEREA ACESTEI CHESTIUNI PE AGENDA SESIU- NU ADUNĂRII GENERALE. După cum au mai subliniat și aiți vorbitori, luăm notă cu satisfacție de faptul că delegația României a organizat pentru promovarea acestei inițiative consultări cu cit mai multe delegații posibil, dovedind astfel acel spirit de cooperare și înțelegere reciprocă conform cu principiile Cartei și asigurînd, astfel, succesul deliberărilor plenarei, Asemenea fel de a- bordare și spirit de cooperare arătat în problema activității O.N.U. a fost, recent, reafirmat în convorbirile care au a- vut loc la București între miniștrii de externe ai Italiei și României și subliniat clar în comunicatul comun din 11 noiembrie 1972, din care citez următoarele î

„Cei doi miniștri au scos în evidență importanța pe care România și Italia o atribuie creșterii eficacității Organizației Națiunilor Unite pentru consolidarea păcii și securității internaționale". Subliniem, de a- semenea, cu o satisfacție deosebită că documentul final ce ne-a fost supus nu este o rezoluție declamatorie, ci are efectul de a atrage atenția statelor membre asupra unei probleme de o substanțială importanță pentru organizația noastră. Găsim în text multe propuneri de natură să facă din O.N.U. un instrument al menținerii păcii și securității în lume.în încheiere, reprezentantul Italiei s-a referit la lărgirea componenței Consiliului de securitate și a Consiliului Economic și Social spre a le spori eficacitatea, la edificarea principiilor dreptului internațional. Pentru toate aceste motive a spus vorbitorul, „Italia a ho- tărît să sprijine și să devină coautor la proiectul de rezoluție inițiat de România".Subliniind „încrederea de nezdruncinat a Tunisiei în principiile și scopurile prevăzute în Cartă, dorința sa de a-și aduce o contribuție constructivă la orice eforturi vizînd creșterea rolului și eficacității organizației în relațiile internaționale contemporane", Moncef Kedad, ambasador în Ministerul de Externe al Tunisiei a declarat: „Felicităm România că a concentrat în mod concret atenția statelor membre asupra acestt.’i probleme urgente și complexe, căreia delegația Tunisiei îi a- cordă întregul el sprijin".Reprezentantul Tunisiei a subliniat că „atît în memoriul explicativ al guvernului român, privind cererea de înscriere a punctului de care ne ocupăm,

cit și în proiectul de rezoluție au lost expuse cu multă grijă rațiunile acestei inițiative pentru asigurarea unui deplin succes misiunii de întărire a rolului O.N.U. Printre acestea, în memoriul explicativ se citează lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, a rasismului și a oricăror forme de discriminare rasială, sprijinirea hotărîtă a luptei popoarelor contra dominației străine, pentru libertate și independență naționa'ă. în același document se vorbește despre progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, de reducerea și eliminarea decalajelor care le despart de statele industrializate, de aplicarea unor programe vizînd sprijinirea eforturilor țârilor în curs de dezvoltare, la realizarea cărora statele dezvoltate sint chemate să-și aducă o contribuție substanțială. RÂMINEM RECUNOSCĂTORI DELEGAȚIEI ROMANE PENTRU PREȚIOASA SA CONTRIBUȚIE SI FXPRI- MAM SPERANȚA CA TOATE STATELE MEMBRE VOR RAS- PINDE FAVORABIL APELULUI EI PRINTR-O COOPERARE MAI STRINSA ȘI MAI FRICTUO.ASA IN ACEST DOMENIU si. In mod deosebit, prin expresia asigurării lor de a îndeplini fără echivoc ar.ga- jamen^le asumate in virtutea Cartei și hotârirea lor de a aplica cu bunâ-credir.țâ și farâ reticente hotâririle și recomandările organizației noastre”.Toru Nakagawa. am ba sador, reprezentantul permanent al Japoniei la O.N.U’. a spus : ..Delegația japoneză sprijină rezoluția inițiată de România. Guvernul Japoniei manifestă un interes pozitiv in întărirea rolului O.N.U. și. de aceea, salută inițiativa României de a aduce în atenția noastră aceasta problemă. Noi apreciem faptul că delegația română, după intense consultări cu numeroase state aparținind unor diverse grupuri regionale, a elaborat cu atîta grijă acest proiect de rezoluție, care are acum peste 3® de coautori și merită a se bucura de un larg sprijin in plenară.Louis de Guiringaud. ambasador, reprezentantul permanent al Franței la O.N.U. a relevat: „Ar fi fost minunat. dar din păcate imposibil, ca numai prin simpla sa existență O.N.U.’ să fi putut stinge conflictele, să rezolve problemele care confruntă comunitatea internațională în contextul rapidelor transformări din lume. Națiunile Unite nu sînt altceva decît suma voinței, bune sau rele, a statelor care o compun. O.N.U. este tocmai ceea ce noi investim în ea".Referindu-se la noul climat intereuropean, reprezentantul Franței a evidențiat că „europenii s-au inspirat din principiile Cartei O.N.U. în evoluțiile care i-au adus de la confruntări la conciliere și înțelegere. Inițiativa României este foarte oportună în a ne determina să examinăm posibilitățile existente pentru întărirea O.N.U. în scopul de a acoperi noile etape spre consolidarea securității și dezvoltării cooperării între state. Principiile menționate in rezoluție sînt printre cele mai importante principii care trebuie să ghideze acțiunile organizației noastre. Nefolosirea forței sau a amenințării cu forța contra integrității teritoriale a statelor, reglementarea pe cale pașnică a diferendelor, neintervenția în afacerile interne ale altor state, egalitatea suverană a statelor, datoria de a coopera și dreptul popoarelor la autodeterminare constituie principiile fundamentale ale Cartei și spiritul esențial care inspiră Națiunile Unite. Apelul din rezoluție adresat Statelor membre de a folosi din plin structura organizației și mijloacele prevăzute în Cartă este cit se poate de elocvent și o- portun. Ne reamintește faptul că dispunem de un instrument de care nu ne-am folosit pe deplin. Ne cheamă în mod realist să nu căutăm prin aventuri hazardate ceea ce deja avem la dispoziție. Prin studiul prevăzut de rezoluție ni se cere să analizăm măsuri pentru creșterea rolului O.N.U. Delegația mea va lua parte activă la e- laborarea sa. FELICITAM DELEGAȚIA ROMÂNIEI pentru contribuția sa și sîntem bucuroși să observăm printre coautorii rezoluției pe vecinii noștri Belgia și Italia.

aniversării 
RepubliciiLa Dresda s-a deschis. Ia 27 noiembrie — în cadrul manifestărilor din R.D. Germană consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea Republicii — o expoziție de artă plastică a artiștilor amatori din Republica Socialistă România.Cuvintul de deschidere a fost rostit de directorul general al Galeriilor de artă din Dresda, dr. Manfred Bachmann.La vernisaj au participat reprezentanți ai conducerii organelor locale de partid și de stat, reprezenta-nți ai Ministerului Culturii, artiști, precum și reprezentanți ai ambasadei române.

Sahinsahu! 
Iranului

l-a primit 
pe directorul 

general al 
AGERPRESSahinșahal Iranului. Mor.a—l-a primit, la Palatul Niavaran, pe Ion Mârgmear.u. director general al Agenției Române de Presă __  „Agerpres", secretaral Marii Adunări Naționale, care face o vizită în această țară la invitația lui A. Ma- ssoudi. vicepreședinte al Senatului și președinte al grupului de presă _Ete!aat“.In cadrul convorbirii, snve- ranul iranian a transmis președintelui Consiliului de Slat al Republicii Socialiste Român:». Nicolae Ceausescu, un cordial mesaj de prietenie si cele mai bune urări de sănătate, prec xnn și fericire si prosperitate poporului român.
La 28 noiembrie a fost semnat la Berlin protocolul privind schimbul de mărfuri intre Republica Socialistă Romania și Republica Democrată Germană pe anul 1973.

Cuvîntarea reprezentantului 
românDupă adoptarea documentului. a luat cuvintul reprezentantul României la O.N.U., Ion Datcu, care a subliniat că „dezbaterile care au avut loc și aprobarea unanimă a proiectului de rezoluție au relevat înțelegerea necesității obiective de a întări O.N.U. și de a-i spori capacitatea și rolul în viața internațională. Acestea au marcat, totodată, un angajament din partea noastră, a tuturor, de a continua cu hotărî- re opera începută. Sîntem con- știenți de complexitatea sarci-

nilor care ne stau în față. Important este însă de a persevera în explorarea căilor și mijloacelor oferite de Cartă pentru a atinge obiectivele comune și pentru a conlucra cu răbdare și, mai ales, cu voință politică pentru a obține rezultate practice Reprezentantul român și-a exprimat convingerea că spiritul constructiv, de lucru și cooperare, care a caracterizat examinarea chestiunii creșterii rolului O.N.U. in viata internațională, va prevala și în viitor în eforturile vizînd realizarea acestui țel".

Poarta 
maritimă a 
Iugosla viei

Sezonul autumnal adriatic iși imprimă nota specifică fizionomiei vestitei așezări Rijeka. Din orice direcție ar intra în oraș, călătorului care poposește acum, aici, i se oferă „ex- abrupto", posibilitatea de a face cunoștință cu tot ceea ce e mai caracteristic din personalitatea Rijekăi.încă de la primele momente va fi asaltat de avalanșa de imagini care îi vor furniza secvențe ale vieții dinamice economice, ce pulsează în Rijeka de astăzi, parcă intr-un ritm mai accelerat, tocmai în acest sezon, puțin favorabil desigur croazierelor, dar fertil exercitării principalei funcțiuni a orașului — de poartă comercială maritimă a întregii Iugoslavii socialiste. In raza portului — docuri, depozite, silozuri, dane, unde sînt ancorate nave oceanice ale unor țări de pe toate continentele. )Brațele macaralelor, vagonetele care se deplasează ritmic, înscriu acompaniamentul lor sonor viguros, pe portativul baritonal al sirenelor vapoarelor care sosesc sau pleacă să străbată mările și oceanele lumii.De pe uscat, accesul la Rijeka e condiționat de același redutabil parapet stincos dalmatin — care subliniază întregul decor al acestei zone adriatice. Un străvechi drum roman adus la parametrii autostrăzii moderne dublează linia șerpuitoare a țărmului, venind dinspre Istria și făcind joncțiune cu magistrala de la Liubliana, la ieșirea din Opatia. De-o parte a dru

mului stinca golașă, de alta palmieri și chiparoși ale căror siluete se decupează pe fundalul atît de intens albastru al mării.In sezonul de vară, apropierea Rijekăi este marcată de prezenta lanțului aproape neîntrerupt și atît de viu colorat al campingurilor, de construcțiile noi și i-vechi, de tipul vilei mediteraniene. Sim- bolic, „arcul de triumf" — pe sub care itreci pentru a intra în oraș — îl oferă o jî gigantică construcție de metal : cea mai • mare macara a șantierelor navale „3 Mai", ” pe care o vezi cu mult înainte de a păși în Rijeka.Urci colina pe care sînt durate de peste trei secole străzile din vechea cetate în care viața se desfășoară adaptată la ritmul și dimensiunile contemporane, cobori apoi de-a lungul acelorași străzi înguste de piatră cu case puternic marcate de succesiunea inexorabilă a veacurilor, treci pe sub. portalul vechii primării ,și ajungi în vestita piață. Aici, în piața din Rijeka, zăbovim mai îndelung în fața standurilor cu sortimente alimentare specifice : sepii, scoici, crabi.Trăsătura de unire între zona comercială a orașului și cea industrială o face litoralul. Iată-ne ajunși în incinta vestitei citadele a construcțiilor navale de pe litoralul adriatic „3 Mai". Ceea ce reprezintă pentru industria Iugoslaviei. în general, marea întreprindere „3 Mai" din Rijeka, poate fi sintetic exprimat de fap

tul că acest complex al construcțiilor navale alături de șantierele de la Pola și Split situează Iugoslavia între primele 10 țări din lume care produc nave maritime de mare tonaj după o tehnică dintre cele mai moderne.Numai în anul acesta, pînă în luna septembrie, toate cele trei șantiere navale au construit 14 vase totalizînd la un loc un tonaj de peste 546 000 tone.Atelierele pe care le-am parcurs pe șantier, de la o hală la alta, de la o construcție la alta, de la noua uzină electrică pînă la noua uzină de motoare Diesel de mare capacitate, a durat aproape o zi. „Detaliile" acestei cetăți industriale, fiecare în parte, sînt spectaculoase desigur, dar mai presus de aceasta, impresia cea mai profundă ne-au produs-o oamenii citadelei industriale : muncitori pasionați de munca lor, conștienți de valoarea care o reprezintă contribuția întreprinderilor la dezvoltarea economiei Iugoslaviei socialiste. In noua hală pentru producția de motoare Diesel de mare capacitate inginerul șef ne depăna istoria întreprinderii, faptele eroice ale comuniștilor de aici în lupta antifascistă de eliberare, ca și preo» cupările actuale ale acestui mare complex de construcții navale.Șantierele navale „3 Mai" cu toată marea lor însemnătate industriala, reprezintă doar o componentă din cele două esențiale ale vieții economice a acestui oraș> Cea de a doua se identifică cu funcțiunea de poartă maritimă principală a țării. An de an capacitatea de trafic comercial ca și volumul propriu-zis al acestui trafic prin portul Rijeka sporește. Rijeka constituie cap de linie al principalelor rețele iugoslave de transport maritim și oceanic ca și punctul terminus al multor linii navale comerciale internaționale.Străbatem Rijeka, memorăm fizionomia marelui port amintindu-ne de un fapt care desigur prezintă interes pentru cititorul ziarului nostru. Intre Rijeka și cunoscutul centru industrial românesc al construcției de mașini Brașov există strinse legături de prietenie și colaborare. Aceste relații profitabile pentru ambele orașe, pornesc de la realitățile colaborării rodnice roma- no-iugoslave. Edilii celor două orașe prietene s-au vizitat reciproc, și-au împărtășit unii altora principalele lor preocupări in domeniul urbanistic, al activității economice, social-culturale și sportive. Brașovul și Rijeka își înscriu astfel numele la bilanțul tot mai rodnic al legăturilor de prietenie și cooperare fructuoasă româno- lugoslave.
MIA IONESCU

Belgrad, 28 noiembrie

Convorbirile 
multilaterale înainte de încheierea ședinței de marți dimineață a convorbirii or pregătitoare multilaterale in problema conferinței general-europene pentru securitate și cooperare a fost anunțat următorul consens — primul din OQml reuniunii — intervenit— si iui I ale proîecmlui de procedură :-ParVcipar-ții la consultările de la Helsinki in problema Ccr.- ferinței europene pentru <ec j- ritate și cooperare vor purta a— ceste consulLân în următorul mod :1. — Toate statele reprezentate vor participa la consultări

Alegerile municipale din ItaliaAlegerile municipale (în localități cu mai mult de 5 000 de locuitori), provinciale și legislative parțiale, organizate duminică și luni în Italia, indică o relativă stabilitate a electoratului italian și menținerea unui oarecare echilibru de forțe între coaliția guvernamentală prezidată de Giulio Andreotti și opoziție, cu o pierdere generală mai substanțială pentru partidele de dreapta italiene. In timp ce un progres a fost înregistrat de partidele de stingă — în special comuniștii si socialiștii — democrat-creștinii și liberalii au fost nevoiți să consemneze o reprezentare inferioară a' lor în actuala consultare electorală, față de alegerile legislative și comunale din mai, anul acesta. Cea mai puternică revenire, apreciază agențiile de

presă, a fost înregistrată de Partidul Socialist Italian, cu12.3 la sută, țață ce 9.2 la suta la alegerile precedente. si Partidul Comunist — cu 26,1 la sută față de 218 la s-A. Dar iată care este repartiția locurilor, transmisă de agenția italiană de presă — Ansa, pentru principalele partide italiene: Partiaul Democrat-Creștin —37.3 ia sută, 2 5S1 locuri : Partidul Comunist Italian — 26.1 la sută. 1 600 locuri ; Partidul Socialist Italian — 12.3 Iasută. 827 locuri : Mișcarea Socialistă Italiană — 7.7 la sută, 381 locuri : Partidul Liberal — 2,7 la sută, 67 locuri: Partidul Republican — 3.0 la sută, 131locuri ; Partidul Socialist Democratic — 5,9 la sută, 290locuri.

pregătitoare 
de la Helsinkipe baza suveranității egale, re- prezentînd țări independente si în condiții de deplină egalitate. Aceste consultări se vor desfășura în afara alianțelor militare".Marți seara, dezbaterile In problemele de procedură s-au încheiat. Participanții au ajuns la un acord asupra principiilor care vor sta la baza desfășurării actualei reuniuni. Textul, în redactare definitivă, va fi prezenta: participanților in ședința de miercuri dimineața.

Raiduri ale aviației 

americane asupra 
R. D. VietnamLa 26 noiembrie, avioane „B-52" și aviația tactică americană au efectuat noi raiduri de bombardament asupra unui mare număr de localități din R.D. Vietnam — transmite a- genția V.N.A. într-o declarație de protest. Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam, menționînd tergiversarea semnării acordurilor de pace și introducerea masivă de armament american în Vietnamul de Sud, cere guvernului Statelor Unite să înceteze fără întirziere bombardamentele, minarea și blocada Vietnamului de nord, precum și orice alte acte de natură să încalce suveranitatea și securitatea R.D. Vietnam.
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® Măsuri 

anfiinflaționiste 
în Elvețiaîntrunit în ședință specială, guvernul Elveției a hotărît la 27 noiembrie adoptarea unui program de măsuri destinate combaterii inflației. După întrunirea cabinetului, un purtător de cuvint oficial a declarat că nu va fi vorba de înghețarea prețurilor și a salariilor, dar a refuzat să precizeze natura măsurilor preconizate. Totodată, purtătorul de cuvînt a informat că guvernul elvețian se va întruni din nou, vineri, 31 noiembrie pentru a dcfini- i tiva detaliile programului anti- inflaționist.

• Interviul ministrului 
economiei naționale 
al GrecieiIntr-un interviu acordat unui corespondent al Agenției B.T.A., Nikolaos Efessios, ministrul e- conomiei naționale al Greciei, care a participat la semnarea la Sofia, a unui acord de colaborare economică și tehnico- științifică între Bulgaria și Grecia, și-au exprimat speranța că acesta va pune bazele unor eforturi creatoare care vor influența nu numai relațiile dintre cele două țări, dar vor contribui la crearea unui climat propice pentru îmbunătățirea, în continuare, a relațiilor multilaterale in Balcani. Dacă cele două țări se vor lăsa conduse de realism și obiectivitate, a subliniat ministrul grec credem că vor fi create posibilități largi pentru instaurarea unei cooperări care, avînd în vedere vecinătatea popoarelor noas

tre, este absolut firească si se bazează pe o logică economică sănătoasă.
• Richard Nixon 

despre schimbări 
în componența 
AdministrațieiLuînd cuvintul la o conferință de presă organizată la reședința sa de la Camp David (statul Maryland), președintele S.U.A. Richard Nixon, a declarat că va anunța, începind de la 28 noiembrie, schimbările care vor avea Ioc în componența guvernului, precum și reducerea numărului salariaților Casei Albe. El a apreciat că reorganizarea anunțată, care se va încheia pînă Ia 15 decembrie, urmărește găsirea căilor pentru „desfășurarea unei activități maii bune cu oameni mai puțini".

INTERLOCUTORUL
--------NOSTRU

MICHAEL 
COLLINS 

membru al Comitetului Executiv Național 
al mișcării „Connolly"

Pe Michael Collins l-am cu
noscut la Întîlnirea mondială 
a tineretului muncitoresc. Pe 
dreptunghiul albastru prins la 
reverul hainei sale era scris nu
mele mișcării „Connolly".

Ne-am amintit de zbuciumul din Ulster 
și de ingrijorările de la Dublin, de bom
bele care explodează și de închisorile aglo
merate. Care este situația tinerilor în acest 
punct fierbinte al Europei ?

Michael Collins, membru al Comitetului 
Executiv Național al mișcării „Connolly" are 
amabilitatea să vorbească „Scinteii tinere
tului" despre problemele tinerilor irlandezi.
- Principala preocupare pe acest plan - 

subliniază interlocturul nostru - este legată 
de condițiile în care muncesc și trăiesc ti
nerii din industrie. De obicei, acești tineri 
încep să lucreze la 14-15 ani. Intrarea in 
muncă la o vîrstă fragedă este avantajoasă

Probleme acute ale 
tinerilor irlandezi

patronilor. Copiii primesc salarii mult mai 
mici și pot fi aruncați in stradă fără com
plicații, de fiecare dată cind interesele pa
tronilor o cer. Cei care in prezent sint tineri 
muncitori se află intre zidurile fabricilor — 
in majoritatea lor - incă din anii copilă
riei. Din păcate, multi n-au perspectiva 
unei calificări. Obținerea unei calificări in 
industrie este dificilă deoarece posibilitățile 
sint extrem de limitate. Dar nu-i vorba doar 
de însușirea unei profesii care să îngăduie 
un trai mai bun. in general problema siste
mului educațional este spinoasă. Numai un 
foarte mic procent de copii ce provin din 
păturile muncitorești au acces in universi
tate. Nici in liceu situația nu este mult di
ferită. Ca să înveți ai nevoie de mulți bani, 
or tocmai banii lipsesc in familiile din care 
copiii incep să lucreze la o virstă cind n-ar 
trebui să cunoască rigorile vieții de uzină. 
Situația in Irlanda de nord este agravată 
de existența discriminărilor pe criterii reli
gioase, ceea ce conferă proporții deosebite 
unor probleme care sint oricum acute.

Michael Collins vorbește cu îngrijorare 
despre ceea ce se întimplă in această parte 
a Europei, ne amintește că printre morții 
ce in ultimii patru ani au singerat pămintul 
irlandez majoritatea au fost tineri sub 30 
de ani. în acest context se referă la mișca
rea pe care o reprezintă.

- Mișcarea tineretului Connolly constituie 
o organizație marxist-leninistă a cărei acti
vitate este strins legată de întreaga luptă 
ce se duce în prezent în Irlanda. în ac
tuala sa formă organizația există din 1970. 
Pinâ atunci au funcționat Liga Tineretului 
Comunist din Ulster (creată în 1957) și or
ganizația „Connolly" din Irlanda (înființată 
in 1965). în 1970 cele două organizații s-au 
unificat, desfășurîndu-și activitatea in co
mun in ambele părți ale Irlandei. 95 la sută 
din membri sînt tineri muncitori. Mișcarea 
„Connolly" are un rol specific, se preocupă 
intens de problemele cele mai stringente ale 
tinerilor care muncesc - șomajul, salariile 
reduse, exploatarea. Milităm pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale tineretului 
muncitoresc, pentru sprijinirea revendicări
lor sale. Ii îndrumăm pe tineri pe calea 
luptei, ii educăm, le dezvoltăm conștiința 
politică.

O ultimă întrebare : relațiile cu Uniunea 
Tineretului Comunist din România.

— Relațiile noastre cu U.T.C. — subliniază 
Michael Collins - sint foarte bune. Dorim 
să intărim aceste relații, să dezvoltăm legă
turile cu tineretul român. Transmitem un sa
lut tovărășesc tuturor membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist, tineretului României 
socialiste. E. O.

Encio Moskov, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, si Jean-Michel Cathala, secretar general adjunct al Consiliului Național al Mișcării Tineretului Comunist Francez, au semnat marți la Sofia, un acord de prietenie și colaborare pe anii 1973—1975 între cele două organizații — informează a- genția B.T.A.
• Republica Ciad 

a recunoscut 
R. P. ChinezăRepublica Ciad a hotărît să recunoască Republica Populară Chineză, a anunțat marți, cu prilejul unei declarații radiodifuzate, președintele acestei țări, Francois Tombalbaye — relatează agențiile France Presse și Reuter. „începind din această zi, a spus Francois Tombalbaye, Ciadul recunoaște guvernul Republicii Populare Chineze ca unicul guvern legal reprezentând întregul popor chinez",

AUSTRIA 
INTENȚIONEAZĂ 

SĂ RECUNOASCĂ 
R. D. GERMANĂ 
și R. D. VIETNAMZiarul „Arbeiter Zeitung", cotidianul central al Partidului Socialist (de guvernămînt), a- nunță că, ministrul de externe, Rudolph Kirchschlager, a confirmat că recunoașterea de către Austria a R.D.G. și a Republicii Democrate Vietnam se află in perspectiva imediată. ■

O NOUĂ ÎNTÎLNIRE 
SOVIETO-AMERICANĂ 

DIN CADRUL 
CONVORBIRILOR 

’ S.A.L.T.La sediul reprezentanței permanente a U.R.S.S. pe lingă O- ficiul O.N.U. din Geneva a a- vut loc, marți, o nouă întîlni- re între delegațiile sovietică și americană, care poartă convorbiri în problema limitării armamentelor strategice, anunță agenția TASS.
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