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Pefrontul creșterii eficienței economice

O INIȚIATIVA UTECISTA
CÎȘTIGĂ TEREN

Urmind exemplul tinerilor din stațiunile 
de mecanizare a agriculturii din județul 
Olt care si-au propus: „MAȘINILE PREVĂ 
ZUTE PENTRU CASARE VOR LUCRA 
CEL PUȚIN ÎNCĂ DOI ANE, mecanizatorii 
din multe alte județe se angajează să 

demostreze prin fapte că

Viața K

tractoarelor
poate fi prelungită

GALAȚI
toate calculele

! BUZĂU Un exigent
examen al

TIMIȘ
Je-am gîndit ca
această inițiativă

să devină obiectivul
nostru principal44

Din discuțiile avute cu 
Consiliul tineret sătesc din 
cadrul Comitetului județean 
Galați al U T.C. cu secreta
rul organizației U.T.C. și 
unii specialiști din cele 
23 de stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii din 
județ, am ajuns la con
cluzia că din ‘•Tleb5u4e1e°t pe 
lei alocați de .a buget pe 
1973 pentru dotarea cu -.rac 
toare si mașini agnco e pu
tem economisi pe puțin 3U 
milioane lei daca utilajelor 
prevăzute pentru casare li e 
va prelungi perioada d funcționare - așa cum_pro- 
pUn- /“Tn La SM A. din încă doi ani. La Vl Ț* 
județul Galați, s-au p , 
z.ut a fi casate în anul vntor 
379 tractoare UTfi'’Ț’2Lniie 
toare aniversam pe șenile, 
i°0 combine. 145 pluguri P< r- 
tatp 120 grape de diterne 
tipuri etc. Prințr-o buna
întreținere a lor, prin 
oaratn de calitate, prin ri
dicarea gradului de Pio^sio- 
nalizare si întărirea dismpli, 
nei în munca, noi consiue 
r-im că vom putea prelung 
perioada W de funcționare 
£ încă’ doi ani. la, unele la 
?^atehiaPentrud°’aceasta, 

^aboraU^TcusWrpent^u 
gras»? 

;r”£w«, 
vitati mecanizatori fruntași, 
cadre d» răspundere din
S M A„ mecanici șefi din
cadrul întreprinderilor in
dustriale. conducerea școlilor 
profesionale de mecanici a- 
gricolî. Vom căuta caile con
crete pentru a ne onora a- 
r-este angajamente, pentru a 
economisi 30 milioane lei. 
M-am gîndit ca această ini
țiativă trebuie să devină 
obiectivul principal al olim
piadei mecanizatorilor ce se 
va desfășura în anul viitor, 
ceea ce ne dă garanția că 
vom antrena pe fiecare tînăr 
mecanizator în efortul de a 
obține economii-

MARIA MITROFAN, 
președintele Consiliului 

tineret sătesc din cadrul 
Comitetului județean Galați 

al U.T.C.

Vom economisi cel puțin două spiritului gospodăresc de la
milioane și jumătate de lei“

Dumitru Goția, secretarul or
ganizației U.T.C. de la S.M.A. 
Stilpu, județul Buzău, este prin 
profesiunea sa, un om al cifre
lor, al calculelor exacte. De a- 
ceea, în expunerea sa de mo
tive privind mobilurile care 
i-au îndemnat pe cei aproape 
60 de uteciști de aici de a pre
lua inițiativa colegilor din ju
dețul Olt. operațiile matema
tice au un rol preponderent.

— în întreprinderea noastră 
există 27 de tractoare U-27 și 
alte mașini și utilaje agricole 
care, pe hîrtie, au ajuns la virsta 
scoaterii din producție. Cele 
mai multe dintre < ’ 
reparații mărunte, 
site foarte bine 
următori. Chiar 
nu s-au bucurat 
grijire ■ mai atentă 
cum (este cazul 
care s-au perindat mai mulți 
mecanizatori) au posibilitatea, 
după ce vor ieși dințr-un „tra-

ele. insă, cu 
pot fi 
și In 
cele 

t de 
pînă 

celor

folo- 
anii 
care 

o în- 
a- 
pe

tament" mai serios din atelie
rul mecanic, să-și continuie 
viața productivă. Am conside
rat că este o datorie a noastră, 
a uteciștilor. ca prin prelungirea 
duratei de funcționare, să ami- 
năm eforturile financiare ale 
statului. La aceasta se adaugă, 
desigur, beneficiile pe care le 
realizăm cu asemenea tractoare. 
Să vă fac un calcul mediu. 
Pentru a menține in funcțiune 
un tractor din cele 27. trebuie 
să cheltuim cu reparațiile in 
jur de 4 000 de lei (sint unele 
tractoare care 
mai mici, 
mari). In 
producție 
9000 lei 
5 000 lei cu 
fianții. alte 5 000 lei la capito
lul „cheltuieli generale" și su-

necesită sume 
altele sume mai 
cursul anului de 

1973 mai cheltuim 
cu amortismentul, 
carburanții și lubre-

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a ll-a)

■care nu va lipsi nici un tînăr
Stațiunea de mașini agricole 

din Buziaș urma să caseze la 
sfîrșitul acestui an 19 tractoare 
19 tractoare care vreme de 10 
ani și-au „plătit", prin grija ce
lor care le-au deservit, toate 
„datoriile". Anul trecut au avut 
aceeași soartă 21 de bucăți. îna
inte de a fi trimise oțeiăriilor 
însă, tinerii și-au zis că, și așa. 
an de an au de întîmpinat neca
zuri cu piesele de schimb si 
ce-ar fi să le „dezbrace" de tot 
ce cu mici intervenții ar putea 
fi recuperat ?! Au mers Ia di
rector de i-au cerut aprobarea 
și după ce formalitățile au fost 
îndeplinite. în cîteva după a- 
mieze au fost puse de-o parte 
punți-spate. pinioane, arbori 
motcri. pompe de injecție, cau
ciucuri. Le-au pus într-o ma
gazie anume amenajată pentru 
piesele recuperate și contabili
tatea si-a făcut datoria : suma • 
100 000 Iei.

„A fost o inițiativă, ne spune

maistrul Viorel Popescu, secre
tarul comitetului U.T.C., pe care 
noi am luat-o dintr-un spirit 
de prevedere. Orice gospodar 
chibzuit pune de-o parte lucruri 
pe care, chiar dacă în acel mo
ment nu le folosește, s-ar pu- 
*ea să-i facă trebuință mai tîr- 
ziu. Săptămina trecută am aflat 
de inițiativa mecanizatorilor din 
județul Olt referitoare la ho- 
tărîrea lor de a prelungi du
rata de funcționare a tractoa
relor si în general a masinilot 
agricole In scopul realizării unor 
economii suplimentare. Cu ce 
am agonisit noi pînă acum, și 
cu experiența acumulată socț>- 
tim că toate tractoarele ce ur
mau să fie trimise la sfirsitul 
acestui an spre casare pot fi in 
întregime reparate". Iată așa
dar o inițiativă care în final

ION DANCEA

(Continuare In pag. o ll-a)

Spre înălțimi, pe 

magistralele luminii

REPUBLICĂ MĂREAȚĂ VATRĂ

• Colectivul condus de tînărul comunist Ion Dițescu 
pentru titlul de „BRIGADĂ MODEL" • Angajament de onoare — 
construcția turnului — în devans cu 15—30 zile • Același lucru 
făcut cu 3 la sută mai puțin material metalic și cu 50 la sută mai 
puțin material lemnos.

Am obsesia acestor volume ie
șite din pămînt, parcă anume să 
forțeze ochiul, să provoace sem
ne de întrebare cu privire la 
rostul lor. Cîți dintre 'noi n-au 
întîrziat în direcția hiperboloizi- 
lor nelipsiți de pe tipsia centra
lelor termoelectrice, simetrice 
proiecții pe verticală ?

Este, îmi dau seama, temeiul 
atracției sub care m-am aflat o 
dată ajuns pe platforma Rovina- 
rilor, pe întinderea cărbunilor cu 
colții în raza soarelui, cit vezi cu 
ochii pe malul Jiului și Tismanei. 
Marea termocentrală se întrupea
ză sub pașii neosteniți ai con
structorului, intrat în hora con
fruntării cu desto'nicia confrați
lor de pe celelalte mari șantiere 
ale cincinalului. Treptat, turbi
nele își potrivesc trupul în cin- 
gătoarea de beton îndelung pre
gătită, sala mașinilor e dominată 
de tic-tacurile metronomului a- 
cordat pe măsurile numărătorii 
inverse. Sub cerul liber o mînă 
de oameni sînt obsedați de ter
menele angajamentului care pri
vește turnurile de răcire.

— Dacă ne lasă timpul, la în
ceputul lui decembrie e gata...

Două din ele, volute în piatră 
sub cerul de toamnă, sînt termi
nate. La al treilea se lucrează zi 
și noapte. Despre el ne vorbea 
șeful brigăzii de constructori în 
sarcina căreia se află edificarea 
snopului de turle modelate ase
meni gîtului de ulcioare. La el 
se gîndea Ion Dițescu, tînărul de 
fel din Stoina Gorjului, cînd in
voca timpul probabil vizavi de 
viabilitatea unui angajament luat 
în mijlocul verii, atunci cînd se 
pregătea de drum. Venea la Con
ferința Națională a partidului 
purtînd mesajul constructorilor 
din perimetrul Rovinarilor. A-

ducea cu el promisiunea de a or
ganiza astfel munca incit fiecare 
turn de răcire să poată fi ter
minat de acum încolo cu 15—30 
zile în avans.

— Se poate ?
De atunci au trecut 

luni. Suficient pentru a 
realismul angajamentului, 
nicia lui.

Dițescu răspunde fără
șuri :

— Nici vorbă. Turnul doi l-am 
făcut în 90 de zile lucrătoare. E 

■ un record al nostru la care ne 
uităm cu speranțe...

Șeful de brigadă Ion Dițescu

cîteva 
proba 
temei-

ocoli-

se află pe șantierul centralei ter
moelectrice Rovinari din 17 iu
nie 1968. De la primul țăruș, cum 
spune el.

„La tumul meu am 
toamna, timpul cel mai 
convenabil. L-am terminat 
noiembrie. Greu..."

Turnurile de răcire ale 
narilor au faima de a 1

■ mai mari din țară și, ei 
cele mai voluminoase, lui^te de 
brigada fierar-betonistului Ion

prins 
puțin 
pe 26

:’W

t NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a lll-a)

Un cuvint din banca întîi

Elevul ROMEO

fi
■ ;il o'

V X ?■.

IVĂNESCU
de la Liceul agricol Slatina

CUM POATE
OBȚINE
SECRETARUL

AȘA S-A U. T.C
SPRIJINUL

Dl ILUZII
TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

Argumentele
unei

Sanda rămîne deocamdată în 
așteptarea mirelui rătăcitor, 
deși șansele de • întoarcere ale 
adoratorului turist în casa de 
pe Someșul Rece sînt din ce în 
ce mai discutabile. Să presupu
nem însă că lucrurile nu s-ar 
fi oprit la acest stadiu și să 
împingem imaginația pînă la 
.acceptarea ideii că mariajul 
promis și primit cu atîta ușu
rință s-ar fi înfăptuit întocmai. 
Ce avea să găsească Sanda la 
castelul iluziilor oferite atît de 
masiv de generosul străin ?

Nimeni nu ar putea-o călăuzi 
mai bine în labirintul certitu
dinilor decît o colegă de gene
rație, soră geamănă cu ea in 
materie de aspirații sentimen
tale, care, din nefericire, a 
trăit experiența pînă la capăt.

Acum un an și mai bine, 
Cristina Panovscia, de pe stra
da Salcîmilor, părăsea țara la 
brațul unui adorator cu nume 
străin. Legătura, oficializată cu 
acte în regulă, avea să-i prileju- 
iască tinerei, o existență ca în 
basme. Cel puțin așa o asigu
rase cel pe care îl accepta — 
cucerită pe de-antregul de pro
misiunile făcute — drept par
tener de viață. Nu lipsea din 
tabloul iluziilor pe care Cristi
na le înghițea cu nesaț, maga
zinul al cărui proprietar pre
tindea să fie proaspătul soț, lu
xul, mașinile, călătoriile etc.

E drept că o ajutaseră indi-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

felicitări
Pe unul dintre tinerii care anul acesta îm

plinesc optsprezece ani, pe Leonida Ionescu, din 
Buzău, l-am întîlnit într-una din zilele trecute 
la locul său de muncă din Fabrica de sîrmă. 
„Inițierea" în problemele muncii și vieții, a- 
vînd forța faptului trăit și văzut, și-a făcut-o 
aici, printre muncitorii trefilatori, de la care, 
elev al școlii profesionale fiind, a și învățat 
meserie, și împreună cu care, după angajarea 
sa în fabrică, in anul 1970, a urcat rînd pe rînd 
treptele cunoașterii profesionale. E un tînăr 
vioi, deschis, vorbind cu pasiune de meseria 
pe care acum o îndrăgește și despre care în 
anul 1968, atunci cînd sfios batea la porțile 
școlii, în urma unui afiș văzut undeva, nu știa

MARIAN GRIGORE
(Continuare în pag. a ll-a)

PE AGENDA
DE LUCRU

A ORGANIZAȚIILOR 
U.T.C.

COLEGILOR ?
BOGATE
ACȚIUNI 

EDUCATIVE
DEDICATE
TINERILOR
DE 18 ANI

Corespondențe din or
ganizațiile U.T.C. ale 
Capitalei și județului 
Buzău în pagina a ll-a

Poate se va zîmbi, dar pri
mul lucru pe care l-am făcut 
a fost să mă gîndesc cum voi 
proceda eu, ca nou secretar 
U.T.C. de clasă, încît să nu 
greșesc precum cel vechi. El s-a 
bazat prea mult pe autoritate, 
toate activitățile pe care și le-a 
propus, le-a făcut singur, fără 
sprijinul întregului colectiv. 
Cînd se ducea, de exemplu, la 
uteciști și le spunea „astăzi a- 
vem ședință U.T.C.", îl luau 
peste picior, fiindcă hotăra sin
gur. Nu m-am putut gîndi, to
tuși, prea mult la acest lucru, 
pentru că foarte curînd s-a ri
dicat o problemă dificilă, pe 
care, normal, colegii mi-au 
pus-o mie, ca secretar. Nu sînt 
de loc mulțumiți de organiza- 
reg practicii în producție, ori, 
pentru liceul nostru, practica 
este hotărîtoare în pregătire. 
Nu știu ce înțelege școala prin 
organizarea practicii. Sîntem in 
anul IV și avem practică de 
specialitate o zi pe săptămînă. 
Trebuie să facem practică la

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Il-a)
*
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VIAȚA 
TRACTOARELOR
POATE FI
PRELUNGITA

BUZĂU
„AM FĂCUT TOATE CALCULELE.

(Urmare din pag. I)

mele necesare acoperirii sala
riului mecanizatorului. In total, 
deci, o sumă de circa 40 000 lei. 
La un asemenea tractor se pot 
planifica venituri intre 55 000 
și 60 000 lei. Rezultă deci un 
beneficiu net de 17 000—22 000 
lei. Dar noi economisim de la 
dotare aproape 2 milioane lei, 
cărora li se adaugă beneficiile 
suplimentare — de 
jumătate milion, 
noastră de a pune 
asemenea inițiative 
de o caldă primire 
comuniștilor, a conducerii între
prinderii. Sintem acum in faza 
organizării minuțioase a planu
lui de bătaie".

La secția Costești, există 2 
tractoare „bătrine", conduse de 
doi uteciști : Gheorghe Dobre 
și Pavel Dumitru. Amindoi și-au 
luat angajamentul de a lucra 
in continuare cu ele incă doi 
ani. „Mișcării pe care a ini
țiat-o organizația noastră, ur- 
mînd exemplul celor de la Olt, 
ii răspundem cu entuziasm — 
ne spunea Dobre Gheorghe, 
Consider că tractorul meu va 
putea dura și în continuare 
fără să facem prea multe chel-

cel puțin o 
Hotărîrea 

în practică 
s-a bucurat 
din partea

TIMIȘ
an 
un

(Umutre din pag. 1} 

dislocă cel puțin pentru un 
de zile cota parte din circa 
milion și jumătate de lei
costul noilor tractoare ce urmau 
să intre în dotarea stațiunii. 
Calculul e exact insă 11 aflăm 
din discuția pe care am avut-o 
cu directorul acestei stațiuni, 
tovarășul inginer Ilie Suciu. 
„An de an noi ne-am depășit 
sarcinile la toți indicatorii. Nu
mai pînâ la sfîrșitul lunii oc
tombrie, am realizat deja o de
pășire a venitului anual plani
ficat cu 300 000 lei. Anul viitor 
vom lucra cu aceleași tractoare. 
Potrivit legilor în vigoare, amor
tismentele nu vor fi plătite și 
pentru tractoarele ce urmau a 
fi casate dar care vor continua 
să lucreze. Cu sumele realizate 
de la acest capitol, noi asigu
răm economiei naționale două 
tractoare în plus. Afară de a- 
ceasta, adică să ne raportăm 
numai la depășirile de produc
ție realizate de mecanizatorii 
tineri din stațiunea noastră, in 
acest an, aceeași depășire va 
fi realizată cu siguranță și anul 
viițor. Petru Aldea, Vasile Pe- 
trugan, Pavel Ardeleanu, fie
care dintre ei au depășit încă 
de pe acum planul anual de 
producție cu circa 15 la sută. 
Socotiți că acest procent va fi 
realizat și anul viitor și veți 
vedea consecințele acestei de
pășiri".

In concluzie, premisă și ga
ranții că inițiativa mecanizato
rilor din județul Olt își găsește 
un fertil teren și în rindul me
canizatorilor din Buziaș. există. 
Și există fiindcă la fel ca în 
oricare domeniu unde preocu
parea pentru o gospodărire chib
zuită a valorilor materiale pe 
măsura adevăratei responsabili
tăți, și aici, ea se traduce prin 
împămlntenirea unor tradiții pe 
care orice mecanizator odată 
angajat, are obligația să le res
pecte ; permanenta grijă față de 
trațtor și mașina încredințată. 
Zilnic inainte de începerea pro
gramului de lucru, o oră e afec
tată de flecare mecanizator, re
viziei și remedierii micilor de
fecțiuni la mașina pe care lu
crează. Sarcina de a controla 
respectarea acestei indicații a 
fost însușită tot de organizația 
U.T.C.

CEL PUȚIN DOUĂ MILIOANE
tuieli. Practic, trebuie să-i 
locuiesc , o jantă și să-i fac 
atenție tevizia tehnică. Pentru 
asta nu e nevoie de mai mult 
de 1 000—1 500 lei". „La al meu 
trebuie să i se verifice siste
mul de alimentare și chiulasa. 
O să coste ceva mai mult, cam 
vreo 2 500 lei — intervine ce
lălalt utecist. Din calcul reiese 
insă că pot și eu să realizez un 
beneficiu de 19 000—20 000 lei".

Calcule iși fac și mecanizato
rii de la secția Stilpu unde se 
găsesc cele mai multe trac
toare ajunse la termenul casă
rii. Patru 
să fie 
prilie, 
Ispas, 
mitru, 
lucreze cu ele și iată-i acum pe 
toți cu planurile îndeplinite și 
chiar depășite. Utecistul comu
nist Dumitru Drăghici a realizat 
aproape 90 000 lei. cu 20 000 mai 
mult deciț cifra de plan. S-a 
angaiat să lucreze și de-acum 
incolo cu același tractor pe 
care il Îngrijește cu deosebită 
pasiune. „La anul, doar 80 000 
dacă socotesc că voi realiza cu 
tractorul și tot imi iese un be
neficiu de 40 000 lei". Și alți 
uteciști, Valeriu Burlan. Ale

in- 
cu

dintre ele trebuiau 
scoase incă din luna a- 
dar Dinu Barcău, Cristea 
Nicolae Necula și Du- 
Drăghici au continuat să

VOM ECONOMISI

Jipa. Florian Pătrașcuxandru 
sint hotăriți să nu schimbe ma
șinile lor.

La atelierul mecanic, se desfă
șoară o permanentă consultare 
intre uteciști și inginerul Ghe
orghe Stanciu. Primii vor să se 
asigure că tractoarele lor vor fi 
reparate, așa cum trebuie, vor 
să știe de ce este nevoie, de ce 
pot face ei rost. ..Multe dintre 
piesele necesare, cum sint cele 
de la cutia de viteze, diferen
țial. transmisia finală, mecanis
mul de direcție, sistemul de ră
cire. sistemul de alimentare, le 
vom recupera de la tractoarele 
casate mai demult — ne spunea 
inginerul Stanciu. Manopera 
este asigurată de uteciștii care 
vor lucra pe aceste tractoare 
„întinerite". O altă cale o vor 
reprezenta-o recondiționârile, 
in atelierul nostru fiind create 
oondiții pentru asemenea ope
rații. Avem chiar o serie de 
dispozitive de concepție pro
prie. realizate in cadrul acțiu
nii de autoutilare. Unele piese 
le vom fabrica noi in mica tur
nătorie pe care am construit-o 
inițial pentru realizarea adăpă
torilor automate. Gama pe care 
o vom produce aici va deveni 
din ce in ce mai diversă".

UN EXAMEN AL SPIRITULUI
DE LA CARE NU VA

La citeva zile după pu
blicarea de către ziarul nostru a 
chemării tinerilor din județul Olt 
privind prelungirea duratei de 
funcționare a tractoarelor și ma
șinilor agricole, la redacție am 
primit răspunsul tinerilor meca
nizatori de la stațiunea de ma
șini agricole Timișoara. Conținu
tul ei este ilustrat cu eviden
țierea largilor disponibilități de 
materializare a unei inițiative 
capabile să contribuie la realiza
rea unor economii de zeci de mi
lioane de lei.

Iată conținutul ei :
„Uteciștii Stațiunii de mașini 

agricole Timișoara. întruniți in 
adunare generală, analizind che
marea lansată de mecanizatorii 
din județul Olt privind prelun
girea duratei de funcționare a

LIPSI
GOSPODĂRESC

NICI UN TINĂR

care îndeplinesc virstautilajelor 
de casare, in unanimitate au ho- 
tărit să răspundă acestei che
mări care in stațiunea noastră se 
va materializa in :

• Menținerea in stare de func
ționare pe o perioadă de doi ani 
a 4 tractoare UTOS-27 și a u- 
nuia UTB-45A.

Folosirea pe aceeași dura
tă a 4 crape cu discard. » cra
pe stelate. 9 semănători univer
sale de cereale. 7 combine C-l, 
2 dislocatoare de sfeclă și 
nei sape rotative.

Veniturile realizate prin 
ploatarea acestor utilaje se 
ridica la 482 000 lei anual, 
asemenea, prin 
lor eu incă doi 
tatea noastră 
818 300 lei".

a u-

ex- 
vor 
De 

aminarea casării
ani de zile, uni- 

economisi

FLORIN COSTINESCU:

ADIEREA ȚĂRMULUI

Interior din centrul de calcul al Academiei de Științe Economice din București 
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nimic. Iși amintește fără jenă, 
cu înțelegerea pe care maturi
tatea profesională pe care deja 
a căpătat-o i-o conferă, despre 
stingăciile și timiditățile înce
putului, despre mina tovără
șească pe care i-au întins-o ti
nerii din secție. Ia rindul lor 
muncitori ..mai vîrstnki* pe 
atunci, despre sfaturile pe care 
Gheorghe Cîrstea. șeful de e- 
chipă și actualul secretar a! or
ganizației U.T.C. din secțje. 1 
le-a dat, inițiindu-1 în tainele 
meseriei.

Astâzi, la virsta majoratului, 
în fața „sfatului bătrînilor", a 
tovarășilor săi de muncă, se 
prezintă cu succesele de fiecare 
zi. Numai în luna aceasta, dato
rită ambiției sale de a avea re
zultate cît mai mari în realiza
rea planului de producție, a 
reușit să dea zilnic, în medie, 
2 900 kg de sîrmă. față de 2 200 
kg cit avea planificat. „Elevii" 
săi, tineri care la rîndul lor au 
învățat de curînd meserie ală
turi de el, sînt acum, unii din 
ei angajați deja, făcind cinste 
atît colectivului de muncă, cît

și „profesorului". Pentru modul 
lui de a munci, de a se com
porta în producție, in cadrpl 
organizației U.T.C. dii 
face parte, recent, tine 
secție l-au ales pe Leonida Io- 
nescu ca delegat la conferința 
U.T.C. pe fabrică. Sărbătorin- 
du-1 pentru vîrsta majoratului, 
uteciștii, colegii săi de muncă, 
îl vor sărbători și pentru aces
te succese, consacrîndu-i public 
maturitatea politică și profesio
nală. odată cu felicitările și 
urările tradiționale sărbătoririi 
vîrstei de 18 ani.

in care 
ferii din

PRIMELE INVITAȚII PENTRU
CEI MAI TINERI CETĂȚENI

agenda de lucru a organelor și orga- 
află un bogat program de manifestări 

culturale, sportive 
tinerilor pe care colegii și tovarășii 
toresc cu prilejul majoi atalui. In cele 
la citeva asemenea acțiuni dedicate 
18 ani in Capitală și in județul Buzău.

In aceste zile, pe 
nizațiilor U.T.C- se 
politico-educative, și turistice dedicate 

de muncă ii sărbă- 
ce urmează ne oprim 
celor care împlinesc

BUCUREȘTI
• Sărbătoare omagială : 

„Eveniment marcant pe scara 
împlinirilor" — confesiur.:. 
păreri și recomandări In le
gătură cu semnificația vîr
stei majoratului- Vor parti
cipa. ca invitați, un jurist 
un om de știință, un actor 
Si un scriitor. Urmează un 
spectacol murical-coregrafic 
in interpretarea unor gru
puri folclorice din ansam
blurile „Doina" și ..Rapso
dia*.

• Seară distractivă cu te
ma : ,.18 ani la puterea anu
lui 1972“.

• Excursie în Valea Pra
hovei și la Doftana, cu „Tre
nul tinerilor majori".

BUZĂU
Să 
va 
ju-

• Un album destinat 
circule din om In om 
străbate toate comunele 
dețului. cuprinzlnd cele mai 
semnificative aspecte din bio
grafiile sărbătoriților, reflec-

tind munca și viața lor de zi 
cu zi, pasiunile ce-i animă, 
poezia care-i caracterizează 
la această vîrstă. Mai mult 
decît un „memento" de cir
cumstanță. marcînd eveni
mentul in sine, albumul își 
propune să constituie, prin 
diversitatea aspectelor și a 
„biografiilor" pe care le va 
cuprinde, un prilej de 
schimb de experiență și de 
cunoaștere între 'organiza
țiile U.T.C., în legătură cu 
modalitățile și metodele de 
organizare a timpului liber, 
caracterul proaspăt, tineresc, 
al unor activități, conținu
tul lor educativ.

• Tinerii majori au in 
aceste zile posibilitatea să se 
întreacă în cadrul concursu
rilor sportive integrate sub 
semnul „Cupei majoratului".

Florin Costinescu publică dis
cret poezie în reviste, dar fără 
să fi reușit a se remarca prin 
aparițiile sale sporadice. A re
nunțat insă la majoritatea aces
tora pentru a-și închega un 
volum echilibrat și destul de 
unitar, care-1 reprezintă acum 
cu un oarecare succes. Adierea 
țărmului are un lirism curat, 
condus cu siguranță spre rezol
vări metaforice dacă nu neapă
rat spectaculoase, totuși de cele 
mai multe ori frumoase în sim
plitatea lor : ..gesturi de cum- 
pene peste arsă cîmpie si somn/ 
înșelînd setea statornică ce ne 
apasă / sufletul. în ochii fete
lor se luminează curînd / des
chisă ni-1 calea spre marea a- 
miază t) sufletul neînvățat să 
asculte — răstălmăcește cuvîn- 
tul și pasul în fel si chip / 
spre hora neistovitelor fete / 
prindem rădăcini si-n mișcăto
rul nisip .// în deșertul fierbin
telui pas / ancore strigă nume 
vechi d» vapoare / o. în pieptul 
atîtor de vază bărbați / încă 
se nasc țărmuri de mare".

II atrage deosebit ne noet un 
ton de incantație vag blagiană, 
largă respirație evocatoare. A- 
ceasta nu este decît o bună 
cunoaștere a resurselor intime, 
căci Florin Costinescu pare 
fie făcut, într-adevăr. 
discurs, pentru 
pentru avalanșe 
Nu este puțin 
stăpînesti eu siguranță 
mul interior si atît de înșelător 
al versului lung, din care te 
pîndesc la tot pasul caocanele 
discursivității, diluția si imagis- 
mul pletoric. Iată o frumoasă, 
alta decît cea cunoscută, laudă 
a seminței : „ca în oiramide de 
grîu treceți-vă mîinile prin ce
nușă / dumnezeiesc e * praful 
acesta de cer plumburiu înlă
crimat / e o Oră în care cresc 
toate din 
numai 
păsări 
statui 
viitor 
ceasta
cearcăn / dumnezeiască e bună 
pentru mortar ca nisipul / ce
nușa de pe inima lumii". Re
gretabil este însă că multe poe
zii nu pot fi citate pînă la ca
păt. Tensiunea de la început 
scade, se infiltrează un anumit 
anecdotism. Iar apoi cortegiul 
unor clișee acceptate cu prea 
mare grabă. Supără într-adevăr 
prezența acelor terne statui, se
vele, păsările care trec 
tr-un anotimp in altul, 
de copii cu false implicații 
tru destin etc. Asemenea 
pecte apar de la distanță

in remiza de raparație a 
tractoarelor se lucrează la 
repunerea acestora „pe linia 
de plutire".

Foto: O. PLEC AN
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rect la această acceptare fără 
rezerve și părinții. Fiecare de 
unde se afla, pentru că nu mai 
erau de mult timp imoreună, 
iar neplăcuta obligație de a se 
îngriji de educația unicei lor 
odrasle fusese aruncată de la 
bun început pe seama întîmplă- 
rii. Acum însă li se oferea un 
fericit prilej să scape definitiv 
de griji și n-au ezitat să profi
te de el. Mama ei.,Edith Zanea, 
funcționară la A.C.R.. despre 
care șeful ei spune că e o sa
lariată „model", n-avea de ce 
să se opună. îi dădea drep
tul „experiența" vieții ei. 
Nici prietenii Cristinei n-au 
schițat vreo opoziție. De alt
fel, anturajul la care avea ac
ces era construit dună chinul 
și asemănarea eroinei noastre, 
cu alte cuvinte la fel de sărac 
în- idealuri veritabile pe cît de 
avid după senzații de duzină.
' Cristina crezuse și plecase să 

regăsească pe viu, zugrăvelile 
verbale cu etichetă străină. O- 
dată ajunsă la domiciliul par! 
tenerului au început deziluziile. 
Magazinul, generoasa sursă de 
venituri, nu exista. Comerțul 
înfloritor se dovedea a fi o 
sezonieră îndeletnicire <je tara
bă, iar „proprietarul" pe care 
îl acceptase drept soț, un ne-

DE ILUZII
gustor ambulant de pepeni 
piețele orașului. Cristina 
văzut nevoită să apeleze 
muncă. Intr-o lună cunoștea 
deja istovitoarea goană după 
o bucată de pline, la coordo
natele ei reale :

— întîi m-am angajat la un 
restaurant de mîna a doua. 
Spălam vasele. După cîtva 
timp, proprietarul a angajat pe 
altcineva. Apoi am vîndut bi
lete la -un cinematograf de car
tier, pe urmă am spălat scări 
la un hotel...

Dar nici una dintre aceste 
îndeletniciri istovitoare, care 
nu-și aflaseră loc altădată nici 
în coșmarurile tinerei neveste, 
nu reușeau să asigure existen
ța de azi pe mîine a proaspă
tului cuplu. Simbria pe o săp- 
tămînă a Cristinei abia putea 
să acopere o noapte de chef a 
afectuosului ei partener. De 
fapt, atențiile care o cucerise
ră atît de definitiv în țară dis
păruseră cu desăvârșire și se 
trezise dintr-o dată în fața re

prin 
s-a 

la

alității înspăimîntătoare prin 
cruzimea ei. Intr-o bună zi, 
„prințur-vinzător de pepeni se 
oferise s-o conducă la un loc 
de muncă' mai potrivit pentru 
ea și incontestabil mai rentabil 
decît tot ce încercase pină a- 
tunci. Cristina s-a pomenit in 
fața unei case de toleranță, 
spre care o îndrumase fără 
scrupule ..atentul" ei susținător 
material și moral?

— Atunci abia rni-arn dat 
seama că am greșit, că singura 
șansă care îmi mai rămîne este 
să mă întorc cît mai 
țară.

A început din nou 
rea goană după bani,
cesară revenirii, prețul despăr
țirii de coșmarul care amenin
ța s-o Înghită cu totul, se în
chega greu. Spălat vase, spălat 
scări, vîndut bilete... După a- 
proape un an, Cristina a pus 
din nou piciorul pe pămîntul 
țării. Primise o aspră, dar me
ritată lecție despre iluziile vîn- 
dute de la distanță și acceptate

lo- 
altor 
cas- 
Dar

repede în

istovitoa- 
Suma ne

fără discernămînt, simțise pe 
propria-i piele gustul amar al 
goanei după o bucată de pli
ne. Se salvase la timp, dar 
dacă nu ar mai fi reușit s-o 
facă ? La această întrebare, cea 
care făcuse cea mai crudă pro
bă practică a aspirațiilor fără 
acoperire, se cutremură. Ar pu
tea fi un răspuns mai grăitor ?

Povestea ei nu trebuie să ră- 
mînă necunoscută. Nici Sandei, 
care-și mai așteaptă încă 
godnicul din import, nici 
asemenea candidate la un 
tel de iluzii sentimentale,
mai ales, merită cunoscută a- 
ceastă poveste de cei care pot, 
prin forța lucrurilor și prin ca
litatea lor să împiedice reedi
tarea unor asemenea triste și 
periculoase istorii. Să înăbușe 
din fașă dorul de ducă înspre 
tărîmul vorbelor frumoase, dar 
mincinoase, la brațul unui prinț 
dubios cu viză turistică. E toc
mai ceea ce nu ar fi trebuit să-i 
scape cu nici un preț ospitalie
rei familii a Sandei, indiferen
ților părinți ai Cristinei. Nu
mai așa. putea fi evitată cruda 
„documentare" la fața locului 
a celei din urmă sau complici
tatea la o experiență gratuită 
a primeia.

i
I

i

i
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să 
pentru 

texte nline, 
imagistice, 
lucru să 

rit-

pulberea lui / ochi 
ochi surpate azururi cu 
și coroane de arbori // 
numai statui văzute din 
decimate / e cenușa a- 
în straturi culoare de

ce sînt cu adevărat : naivități. 
Este însă de lăudat la Florin 

Costinescu un simț neostentativ 
al proporțiilor. Cred că nu am 
citit de mult așa curate poezii 
despre patrie, despre glie, des
pre vîrstele omului („să pri
vești un copil printre două spice 
necoapte / ce mult va semăna 
el cu o flacără pe cîmpuri"), 
sau crochiuri de un cromatism 
sensibil. Arta sa poetică. în for
mare și in continuă adăugire, 
țintește „mult mai adine" spre 
intimitatea ascunsă a lucruri
lor, „aer cu porți prin care se 
intră în aer / in aerul dinlăun
tru incă nerespirat / al tuturor 
lucrurilor", spre „întjile pra
guri", spre origini așadar. Am
biția aceasta este slujită deo
camdată numai de ardoarea cu 
care poetul își imaginează a- 
cest real ascuns, de măsura în 
care el poate să-1 vizualizeze. 
La un nivel mai grav se produc 
de obicei acele stranii cîmpuri 
magnetice ale conceptelor, în 
zona de gravitație a cărora 
poetul încă nu a ajuns. Dar el 
își poate imagina si reprezenta 
cu destul succes de pildă pro
cesul ocult al germinației din 
sămînță „germinația e un joc 
străveziu / adînciți în tainele 
lor / mor și se nasc ginditori / 
serbări se întîmplă-n adine / 
hore și iarmaroace".

De fapt autorul este 
mente un contemplativ, 
puțin supus asociațiilor
vizibile ale fanteziei, un poet 
care-și construiește cu destulă 
grijă suma demonstrativă. Liris
mul său neafectat este de 
multe ori de o plăcută străve
zime : „patrie a bradului, a fa
gului, a salcîmului / 
pentru vis și odihnă 
una a verdelui, a 
niciodată a 
nu vrei să 
meu / cînd 
rîmul / ca
stupului ? j// patrie între patrii, 
fii / pămînt dintre rădăcinile 
trupului".

emina- 
preă 

impre-

din- 
jocurî ■" 

pen- 
as- 

ceea

primitoare 
/ intotdea- 
Inaltului / 
// cum săfumului

fii arbore / trup al 
plin e de patrii tă- 
de zumzet fagurii

DINU FLAMAND

TERENUL IDEILOR
Omul de lingă mine este 

tânăr, din generația celor care 
caută mereu, iscodesc realita
tea din preajmă cu gîndul de 
a colabora la înfrumusețarea 
ei. Omul de lîngă mine 
face parte din izvorul viu, 
tânăr al uzinei și al ora
șului, este omul ales de 1 600 
de tineri strungari, lăcătuși, 
frezori, ingineri, mecanici, 
formatori...

„De ce m-au ales tocmai 
pe mine ? Pentru că am mai 
multă experiență poate, pen
tru că oricum uzina în care 
lucrez din ’57 este o casă a ti
nereții și mie-mi place aceas
tă vîrstă să o văd organizată, 
în acțiune. Majoritatea oame
nilor aici sînt sub trei dece
nii. In această vîrstă rezidă și 
chipul Independenței noas
tre, piesele care ies pe porțile 
uzinei, aș spune că fiecare 
conductă, roată dințată, utilaj, 
cuptor, granulator etc. poartă 
în structurile lor munca tine
rilor, numele lor". Execuția de 
calitate ■— ceea ce le face 
competitive pe piața mon
dială, și le face cerute în cite
va zeci de țări, în R.F.G., în 
R.D.G., U.R.S.S., Polonia,
Chile, Cuba, Maroc, Algeria, 
R.A.U., Cehoslovacia. Iran — 
este blazonul în care-și în
scriu numele și tinerii 
sibiene.

O uzină tânără, a 
3 000 de unicate, o 
care cere mereu idei novatoa
re și solicită marea familie în 
permanență să rămînă cu en
tuziasmul anilor tineri, a ani
lor în care au crescut, com- 
pletîndu-se reciproc spațiile 
industriale, utilajele și oame
nii, în care s-a descoperit 
mirajul șarjelor de oțel și 
spectaculozitatea unor produ
se, ani de școală aleasă întru 
omenia muncii. Și, aici, ideile 
novatoare sînt cu atât mai 
prețioase cu cît sînt mai greu 
de găsit, motivarea stăruind 
în lipsa unui flux tehnologic, 
îndrăznelile avînd o aplica
bilitate unică adesea. In a 
găsi totuși rețete pentru ele
mente noi este un vis care se 
înfăptuiește adesea pentru că 
spiritul oamenilor a rămas 
tânăr, pentru unii în ciuda 
vîrstei înaintate.

„De la asemenea oameni 
înveți să fii om, înveți mese
rie, responsabilitatea mese
riei. Eu l-am cunoscut pe 
maistrul Iosif Mentele, tip 
formidabil, de la el am învă
țat totul. Acum îi pensionar, 
dar gîndurile noastre, ale uce
nicilor de acum 12—15 ani 
rămîn în preajma lui cînd am 
absolvit profesionala cu o 
probă practică — un schelet 
pentru cabina unei macarale 
de 10 tone care funcționează

și acurtl — el Zsni-a spus : 
de-acum noroc să. ai, pîinea 
ți-o faci singur".

„Am trecut în mîinile lui 
Ion Maier, prin felul lui de a 
fi am învățat să gîndesc. 
N-am făcut mare lucru, zice 
Cornel Roman, cu exemplară 
modestie. Dar n-a întârziat o 
dată de la treburile uzinei,

de la treburile sociale în vre
me ce continuă să-și comple
teze cunoștințele la liceul se
ral, apoi absolvind o școală 
tehnică postliceală. Și ca el 
sint citeva sute de 
formați în spiritul marii fa
milii, care se vor de la o zi 
la alta mai buni, mai utili so
cietății.

Inginerul Mihai Todor, de 
pildă, specialist în fabricarea 
cuptoarelor de tratament ter
mic ; cuptorul era gata și mai 
avea nevoie de niște cără
mizi fasonate, importate din

oameni

i

Italia. Întâmplarea face să 
târzie sosirea lor. El a găsit 
soluția : dintr-un amalgam de 
betoane refractare a realizat 
prototipurile, și-a salvat pro
ducția. Nu mai spun că prețul 
cărămizilor a scăzut de 15 ori 
și de atunci am renunțat la 
import.

Metaforele acestor oameni 
sînt inovațiile, invențiile, năs
cute dintr-o imaginație aprin
să care însă nu evadează din 
spațiul real decît pentru cli
pa născocirii, reîntorcîndu-se 
în același cadru, de data a- 
ceasta în formă metalică și 
convingătoare. Este terenul 
ideilor. Flăcările, podurile ru
lante, zgomotele nu au pute
re să intimideze căutările a- 
cestor oameni tineri. Ne-o 
spun și strungarii Ion Popa, 
Ion Hașegan ori Ion Drago- 
mir, ne-o spune și maistrul „cu 
fața de măslin meridional" Si- 
mion Stoica. Șt mai mult ne-o 
spun metaforele care se scriu 
în aceste zile din preajma 
marii sărbători a Republicii.

ION IUGA

tn-

ț

încă o medalie

de aur pentru 

invențiile 
românești

Marea medalie de aur, dis
tincție conferită de Expoziția 
de patente și invenții de la 
Viena, pentru realizări tehni
ce de mare eficiență, a re
venit în această toamnă ingi
nerului Gheorghe Ambrozie, 
de la Grupul industrial de 
petrochimie din Borzești. Spe
cialistul român a prezentat în 
capitala Austriei un „ventil 
demontabil cu protecții anti- 
corozive interschimbabil". fo
losit cu rezultate deosebite în 
instalațiile din industria chi
mică, afectate de coroziune. 
Aplicată în cadrul instalațiilor 
de la Borzești, această inven
ție a prelungit viața unor co
loane de sinteză, a redus tim
pul de revizii și reparații, 
dueînd astfel la economisirea 
de bani, timp și materiale.

♦

uzinei

celor 
uzină

CUM POATE OBȚINE SECRETARUL U. T. C.
SPRIJINUL COLEGILOR ?

(Urmare din'pag. I)

ferma didactică, în zootehnie, să 
realizăm unele operații sanita
re. In unele zile se întîmplă 
asa : facem o injecție, tratăm o 
boală. Dar, in general, numai 
practică de specialitate nu fa
cem. Intr-o zi am avut prac
tică și am fost puși să să
păm gropi pe cimp. Facem și 
asta dar colegii mei sint fră- 
mînțați, pentru că ne apropiem 
de ’ absolvire și nu cunoaștem 
meserie, aVem doar niște no
țiuni teoretice. Apoi am aflat 
de la cei care au terminat li
ceul, că la locul de muncă ai 
dificultăți tocmai din pricina 
slabei pregătiri practice. Ești 
repartizat la un C.A.P. și pre
ședintele nu te primește pentru 
că n-ai experiență. Dar cum să 
ai experiență dacă în timpul 
școlii nu o capeți ? Nu, nu e o 
atmosferă bună, colegii mai 
mari, care au absolvit, unii ne 
spun că s-au apucat de o altă 
meserie, asta după cinci ani de 
liceu. Poate că nu este tocmai 
o problemă de U.T.C., dar să vă 
spun de ce am ridieat-o. Mai 
întîi, pentru că mi-au pus-o 
colegii ; apoi, pentru că noi, or
ganizația U.T.C. ne propunem 
să desfășurăm acțiuni care să 
dezvolte dragostea față de pro
fesia aleasă, să cultivăm spiritul 
de disciplină la practică, inte
resul pentru o foarte bună pre
gătire de specialitate. Pe tere
nul acesta, al incertitudinilor 
de care am amintit, eu, ca se-

Un cuvint din banca în fii
cretar, nu știu cum să procedez 
ca să fju crezut de colegi, sau 
dacă, de pildă, avea succes o 
adunare generală despre răs
punderea față de meseria 
aleasă.

Totuși, și în aceste condiții, 
noi am început să activăm în 
organizația clasei. Colectivul 
trebuie să funcționeze perfect. 
Altfel nu se poate organiza nici 
o activitate. E suficient, am 
constatat, ca un elev să spună 
că el nu vine astăzi la o ac
țiune, că nu vrea, iar altul să 
se ia după el și ratezi acțiunea. 
Un bun secretar poate fi, cred 
eu, centru înaintaș, care să a- 
dune în jurul lui pe toți colegii, 
că doar ei l-au ales. Vă spun că 
m-am gîndit la ce am de făcut, 
m-a ajutat șl tovarășul dirigin
te.^ un om cu experiență, care 
mă înțelege foarte bine, dar și 
secretari din alte clase, chiar și 
fostul secretar al clasei, pentru 
că el a avut și unele părți bune, 
și l-am întrebat.cum să proce
dez. Ne aflăm acum într-o si
tuație oarecum specială ; am 
fost antrenați în activitatea 
practică la cîmp, la strîngerea 
recoltei, și am început cursu
rile abia de patru săptămîni. 
Progamul nostru este, deci, ceva 
mai încărcat, trebuie să lucrăm 
foarte strîns, să recuperăm 
materia, dar, în același timp,

nici să nu renunțăm la activi
tățile pe linie de organizație. 
Am întrunit întreg colectivul 
clasei și am discutat pe tema 
aceasta : cum să muncim. 
Ne-am propus, aici, să realizăm 
numai acele activități care ne 
interesează cel mai mult și să 
le pregătim bine. Să organizăm 
cercul de învățămînt politic — 
si am informat colegii asuora 
tematicii si a materialului care 
trebuie studiat. Apoi, pe linia 
specificului profesiei, să vizi
tăm o mare fermă și un com
plex industrial ; pe linie cul
turală, să inițiem o seară dis
tractivă si o reuniune. Atît pu
tem realiza, căci în res*ul 
timpului, trebuie să ne ocupăm 
serios de învățătură, să ne 
ajutăm reciproc la nevoie, să 
analizăm situațiile dificile, și să 
răspundem noi, organizația cla
sei de buna desfășurare a me
ditațiilor. Incit toți să folosească 
bine orele libere. Știu că voi 
mai avea de rezolvat o proble
mă — anume, să-i facem pe 
uteci'ti să înțeleagă, toti, că 
activitatea organizației U.T.C. 
nu le încarcă timpul, ci le per
mite să se pregătească mai bine 
pentru viitor. Asta, sigur că nu 
va depinde de vorbele secreta
rului, ei de ceea ce vom reali
za în organizația clasei.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
de armată JEAN BEDEL BOKASSA, președintele 
Republicii Africa Centrală, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a zile: 
Republicii Africa Centrală, am deosebita plăcere 
in numele Comitetului Central ai Partidului Comj

națianata a 
să ad 
nist R 

ai Consiliului de Stat, al poporului român și al me - per 
cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bur.e -rar 
sănătate și fericire Excelenței Voastre, de pace s: progres : 
porului centrafrican prieten.

Amintindu-mi cu deosebită plăcere de vizita efectjatâ 
moașa dv. țară, de contactele și convorbirile rodnice pe 
le-am avut, imi exprim și cu această ocazie ir.crec»--* - 

anele relații existente și cooperarea pe multiple ------- -.
Republica Socialistă România și Republica Africa Centrală se 
vor dezvolta in continuare. In interesul ambelor noastre po
poare, al înțelegerii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMl MST RO- 
MAN, a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTTDILLI 
COMUNIST DIN THAILANDA, următoarea telegramă .

Comitetul Central al Partidului Comunist Român tra—âte 
un cald salut-tovărășesc și sincere felicitări Partidului CâM- 
nist din Thailanda cu prilejul celei de-a 30-a a- ■?->-- t» i 
crearea sa.

Asigurlndu-vă de profunda noastră simpane si s 
internaționalistă, reafirmăm, cu această ocazie. dcri-u 
de a dezvolta legăturile de prietenie tovărășeasca c:-:-« 
două partide, în folosul unității mișcării comuniste și m 
torești internaționale, al cauzei drepte a popoare- rare 
pentru libertate și independentă națională, pentru p-*«re» 
cial, democrație, pace și înțelegere intre popoare.

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Socialiste Cehoslovace

in Republica Socialistă România

EXCURSII DE 
REVELION

afa-La invitația ministrului 
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
coveșcu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste

CRONICA
Ieri a părăsit Capitala in- 

dreptîndu-se spre patrie de
legația Tineretului Comunist 
din Suedia, condusă de Gu
nnar Hedlund, secretar al 
C.C. al organizației, care la 
invitația Comitetului Central 
al U.T.C. a întreprins o vi
zită în țara noastră în peri
oada 20—30 noiembrie a.c.

în programul vizitei au 
fost incluse întîlniri și dis
cuții cu tineri și cadre de 
conducere ale U.T.C. de Ia 
Uzinele „23 August" și Li
ceul de metrologie din Bucu
rești, de la Combinatul si
derurgic Galați, cu studenți 
din centrele universitare 
Galați și Iași, cu tinerii ță
rani din județele Galați și 
Iași, cu eleyi ai Grupului 
școlar „Steagul ‘roșu" din 
Brașov.

FUNERALIILE
LUI VICTOR EFTIMIU

loc funeraliile 
Victor Eftimiu,

Joi, au avut 
academicianului 
președinte de onoare al Uniunii 
scriitorilor, reprezentant emi
nent al literelor românești, 
creator al unei opere literare 
de mare valoare in domeniul 
poeziei, dramaturgiei și prozei.

In cursul dimineții. Ia cata
falcul aflat în aula Academiei 
Republicii Socialiste România 
au adus un ultim omagiu de
functului academicieni, scrii
tori și alte personalități ale 
vieții noastre literare și artis
tice, studenți, elevi, numeroși 
bucureșteni.

In jurul catafalcului se aflau 
depuse coroane de flori din 
partea Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri, Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Uniunii scriitorilor și altor u- 
niuni de creație, instituții tea
trale, edituri.

Erau, de asemenea, depuse

MAI ERA NEVOIE
DE RECOMANDĂRI?

și-a efectuat 
pe săptămînă 

de coafură 
meșteșugărești 
a îndrăgit me- 

a căpătat deprinderi, 
a venit vremea

Fiind elevă în ultimele clase 
la Școala generală de 10 ani 
din Videle, județul Teleorman, 
Victoria Badea 
practica — o zi 
— Ia unitatea 
a cooperativei 
..Prestarea". Așa 
seria,
Cînd a venit vremea să-și 
aleagă o profesie a ales-o pe 
aceasta. S-a adresat conducerii 
cooperativei și aceasta i-a acro
bat să facă perioada de uceni
cie de șase liîni după care să 
susțină examenul de calificare. 
„Cinci luni de zile — ne scrie 
Victoria — am mers zi de zi la 
unitate. După această nerioadă 
am fost anunțată de către to
varășul președinte să nu mai 
vin pentru că nu am dreptul 
să mă calific in această profe
sie..."

Din punct de vedere lega! 
măsura ca Victoria Badea să-si 
înceteze activitatea este justi
ficată. Instrucțiunile UCECOM 
nr. 78281/1970 precizează că 
profesia de coafeză se însușește 
numai în cursuri de speciali
zare postliceală. că încențnd 
din anul școlar 1972/1973 admi
terea se face numai pe bază de 
concurs. Instrucțiunile sînt 
foarte clare. Victoria Badea na 
avea lâ bază liceul, ca atare nu 
se nutea nregăti în această 
profesie. Dar. instrucțiunile nu 
sînt noi. De la emiterea lor au 
trecut doi ani si totuși ele au 
fost încălcate. Iar cînd un om 
sau o instituție încalcă legea 
cineva trebuie să răspundă 
pentru aceasta. Am încercat să 
aflăm care este părerea Uniunii

de meseria aleasă; 
locul de muncă cu 
2—3 luni ; cursuri 
de 6—8 luni. Pe a- 
obține calificarea în

actualitatea
Coauhalai 
general ui n 
pe viață al

I
I
I

EXCLUSIVITATE

TINERII ÎNTREABĂ. TINERII AȘTEAPTĂ RĂSPUNS r---- --  :SPORT

tineri frați Maci- 
multe insușiri co- 

nu aveau serviciu 
pri-

>. *4 -
son?—

DUO MACICAS"

•-?- e-e: -iu-, 
re a soci*

Cehoslovace, 
pek, va face 
prietenie in 
rioada 4—9

Bohuslav Choou- 
o vizită oficială de 
România, in 

decembrie ax.

Șl 13
Centrul 
pro

U. T. C
Oaspeții suedezi au 

tat. de asemenea, discjtii '.a 
Ministerul Educației 
vâțămîntului ți Ia 
de cercetări pentru 
mele tineretului.

Delegația Tineretului 
munist din Suedia a 
primită la C.C. ai U.T.C. 
către tovarășa Silvia 
secretar al C.C. al U.T.C 
Cu acest prilej s-a proceda 
la un amplu schimb de in 
formații in legătură cu pre 
ocupările actuale ale celo 
două organizații, exprimln- 
du-se hotărjrea de a se dez
volta pe mai departe rela
țiile de prietenie și colabo
rare dintre Uniunea Tinere
tului Comunist și Tineretul 
Comunist din Suedia.

coroane de flori din partea 
Consiliului de Miniștri a! R.P. 
Albania, Uniunii scriitorilor și 
artiștilor albanezi. Comitetului 
albanez pentru relații cultura
le și prietenie cu străinătatea. 
Ambasadei R.P. Albania la 
București

Pe fundalul cernit a! aulei 
se afla portretul îndoliat al 
scriitorului. Pe perne de cati-- 
fea vișinie erau rlnduite ordi
ne și medalii românești și stră
ine, acordate academicianului 
Victor Eftimiu pentru meritele 
sale literar-artistice.

La adunarea de doliu, care 
a avut loc apoi, au luat cuvin- 
tul acad. Al. Philippide. Dumi
tru Ghișe, Constantin Chiriță, 
Radu Boureanu și Radu Pope
scu.

După încheierea adunării de 
doliu, cortegiul funerar s-a 
îndreptat spre cimitirul Bellu, 
unde a avut loc înhumarea.

județene a cooperativelor meș
teșugărești Teleorman. căreia 
i-am trimis scrisoarea. Am re
ținut din răspunsul trimis, ten
dința de a scuza faptul în sine, 
de a-1 califica drept o „inter
pretare greșită a instrucțiunilor" 
(deși acestea — repetăm — sint

tineretului
se
câ 

și-a 
care

foarte clare). Intre altele 
scrie „ ...este bine totuși 
conducerea cooperativei 
dat seama de greșeala pe 
a făcut-o... Dacă s-ar fi men
ținut în continuare ‘această 
situație, tov. Badea Victoria ar 
fi fost pusă în imposibilitatea 
susținerii examenului de califi
care deoarece nimeni n-ar fi

O SCRISOARE,
UN RĂSPUNS

Marin Buzatu, corn. Poiana 
Mare. jud. Dolj : Ne bucurăm 
că Mioara este acum studentă. 
Potrivit regulamentului de 
burse nr. 1015/1970 art. 9, lit. C,

proprie
e-Br»- 
i Cor- 
oe ne-

in județul Dîmbovița ?

Nr. 49
(din 3 decembrie 1972)

Atalanta—Intern azionale 
Bologna—Torino 
Juventus—Fiorentina 
Lanerossi—Palermo

find vor avea o bază turistică

pv.ea ptjbî

LT-a . *

ii tu— 
-forian-

cură de 
numerosS 
și de peste

Agenția de 
ret cunoă 
reu cresc 
forturi s 
tisfacerea 
tinerilor, 
de asemenea, 
dent. Toate < 
demna să crede 
stau cum nu se 
că totul este în regulă Da 
o cercetare mai aten 
tăm, cu oarecare r« 
astfel de apreciere p 
poate fi susținută pin 
Cum se explică acest 
Tn aparenfă — simol 
de turism pentru tin 
dețului Dîmbovița nu dispune, 
la această oră. de nici o bază 
turistică proprie. Dar de abso
lut nici una. Despre avantajele 
unei astfel de baze am ma: xor- 
bit. Și totuși, se pare că trebuie 
să mai reamintim cîteva consi
derente esențiale pentru care e 
necesar ca fiecare ager.ție să 
aibă baze turistice proprii t 

putut aproba organizarea unui 
asemenea examen". Frazele 
sună foarte bine, numai că din 
această „greșeală" un tinăr și-a 
irosit un timp foarte prețios".

Este bine că delegatul care a 
verificat sesizarea i-a adus la 
cunoștință tinerei instrucțiunile 
UCECOM. Ea are. in acest fel. 
posibilitatea să înțeleagă că 
măsura luată este in „spiritul 
legii", că nu a fost determinată 
de alte considerente. Cum ră- 
mine insă cu dei care au creat 
o astfel de situație ? Ce măsuri 
au fost luate ? Deși pare ridi

col, aflăm că : „... i s-a reco
mandat conducerii cooperativei 
să studieze cu atenție actele și 
instrucțiunile in vigoare pe linia 
calificării și specializării cadre
lor în cooperația meșteșugă
rească pentru a se evita astfel 
de situații". Iar noi ne intre- 
băm : mai era nevoie de aceste 
recomandări după doi ani ?

modificat in anul 1972, au drept 
la bursă integrală studenții ai 
căror părinți au un venit agri
col anual de 2 000 lei. Dacă ve
nitul se-nscrie intre 2001-5000

te ' -i

astfel 
efor-.

lei studenții au drept ta bursă 
parțială. Dv. depășiți acest 
plafon. Dec-.._

Un grup de tăaeri. Tz. Căr- 
bunești. jud. Goej : Ses zarea 
dv. este întemeiată. Pentru a 
se înlătura neajunsurile in anul 
viitor se va construi o bază 
sportivă complexă in parcul 
Sțejerei (stadion, terenuri de 
volei, handbal. tenis de cfmp. 
ele.) : actualul stadion va fi fo
losit pini la inaugurarea aces
tuia. In ce privește clubul ti
neretului el se află In incinta 
casei de cultură a orașului și 
oferă posibilități pentru folo
sirea plăcută a timpului liber. 
Așteptăm să ne mai scrieți.

Ion Căpeț. Piteșt;. jud. Argeș: 
Am fost informați că ati găs-it 
înțelegerea necesară Ia comite
tul municipal al U.T.C.. in sen
sul că vi s-a recomandat să vă 
înscrieți in cercul tehnico-apli- 
cativ de radkxeleviziune care 
funcționează pe lingă Tehnic- 
Club. Intre timp, ați ș: devenit 
membru al cercului. Scrieți-ne 
despre rezultatele pe care le 
obțineți dv. și colegii in această 
interesantă activitate.

Ion Mierloiu. Bucul 
legătură 
cura tura 
România 
sentința 
(rămasă definitivă) este temei
nică și legală. Dv. ați ..omis" 
să ne arătati câ ați fost con
damnat la cite un ap închisoare 
pentru un număr de 12 infrac
țiuni de tăinuire. Prin decretul 
nr. 543 1970 10 dintre- pedepse 
v-au fost grațiate. A rămas să 
executați 
pentru 
după 
Faptul
număr 
tr-o instituție nu vă dă dreptul 
să ignorați și să Incălcați le
gile statului nostru.

în 
cu sesizarea dv. Pro- 

Republ.cii Socialiste 
ne-a comunicat că 

penală nr. 12871971

un an ți jumătate 
două infracțiuni comise 
publicarea decretului, 

că ați lucrat un anumit 
de ani ca gestionar in-

Invățămintului. Consiliului U- 
niunii asociațiilor studențești din 
România și Institutului Agrono
mic „Nicolae Bâleeseu*. semina
rul național studențesc -Contri
buții științifice studențești 
creșterea producției animale 
vegetale", in cadrul căruia 
fi prezentate peste 230 de comu
nicări.

Ia Centru! 
El insă și-a 
pe baza că- 
a fost admis

Bogdaa Ion. Ploiești : Ne-ați 
că f.ul dv„ Liviu, 

el? al Scobi profesionale pe- 
-ro4-cf.m:e din Ploiești a reușit 
La examenul de admitere Ia 
lxeu! de snecialitate petrol din 
localitate. Intr-adevăr. Liviu a 
promovat anul I 
școlar de chimie, 
procurat alte acte 
rora a concurat și 
ta Ltceul de petrol din Telea- 
jen (nu Ploiești) unde este in 
anul I. Intrucit nu există regle
mentă.-; legale care să permită 
trar.sferul elevilor de la școlile 
prof-s;onale la liceele de spe- 
c-alriate fiul dv. este obligat să. 
respece contractul incheiat, cu 
atit ma mult cu cit cele două 
școi aparțin de ministere di
ferite.

Naeiu Ruscea Elena. Pitești, 
întreprinderea la care ați lu
crat nu v-a aprobat transferul 
intrucit avea nevoie de munci
tori calificați in specialitatea 
bobinatori. In plus, dv. aveați 
incheiat un contract (la începu
tul școlarizării) care nu expi
rase la data cererii transferu
lui.

Constantin Măniga, com. 
Cris‘.;neșt:. jud. Botoșani ; Ne 
semnalați faptul că pentru pe
rioada cit ați lucrat la Uzina de 
mecanică fină din Sinaia nu vi 
s-au plătit drepturile pentru 9 
zile de concediu. După verifi
carea scrisorii s-a constatat că 
sesizarea dv. nu este înteme
iată. Potrivit art. 19 din Legea 
nr. 26 1967 privind acordarea 
concediului de odihnă al anga- 
jaților, dv. vi s-a compensat in 
bani concediul la care aveați 
dreptul. Cele 9 zile, echivalind 
cu 556 lei, au fost calculate și 
incluse in statul de plată al 
lunii august 1972.

Redactorul rubricii
LIDIA POPESCU

Undosar

Cei doi 
caș aveau 
mune : 
(refuzau sistematic să 
mească vreo încadrare în 
producției, pierdeau vremea 
indeletnicindu-se cu tot felul 
de invîrteli, iar pentru „lec
tură* nu întrebuințau decit 
revistele „Sport" și „Cine
ma" !

Recent au fost surprinși 
tot împreună : încercau să 
comercializeze niște obiecte 
furate. Ați ghicit ! Vor ră- 

pentru un timp, tot 

â fost identificat cu pri- 
lejal comiterii unui recent 
fizrt, Ce a armat apoi ? Di- 
salgarea aaor alte „secre- 

Dumitrescu a recu
ri. ia altima vreme.

aparține 
este folosită 
ură persoa- 
u-i ește ne- 

letarul-jt Ca să 
că este suousă 
ce înaintează 

impui. Atunci, 
etaral n-o folosește, 
ansferarea ei Agen- 
sm s-ar rezolva în 

it o problemă atit de 
lecesară, de ce, totuși, 

nu se trece la acțiune ? Mai a- 
les câ nimeni, absolut ni-

(Urmare din pag. I)

Dițescu. Performanței ținînd de 
statură i se asociază acum posi
bila răsturnare a ciclului de mun
că, împărțit după cum se poate 
înțelege între brațele neostenite 
ale lucrărilor și capriciile vremii. 
La tumul o dată început, trebuie 
mers în lanț, mi se explică, astfel 
incit ziua să se asigure monta
jul cofrajelor și armăturilor — 
zece ore aproape — iar noaptea 
turnarea betoanelor.

— Terminăm, de obicei, pe la 
4—5 dimineața. Pe urmă o luăm 
de la capăt.

Explicat fără ostentație, așa 
cum o face Ion Dițescu, proce
sul tehnologic al uriașelor turle 
de beton pare mai mult o ches
tiune de răbdare decit de iscu
sință, de efort multiplu în fron
tul execuției și al concepției. 
„Pînă pe la 80 de metri merge 
destul de ușor ; mai greu este de 
acum încolo cînd omul trebuie 
să se întoarcă pe spate",

— Cum asigurați curba ? în
treb eu cu ochii lipiți de dunga 
alunecoasă a hiperbolei, magne- 
tizat de simetria ei pe hîrtia de 
calc albastră a cerului.

— Lucrăm după un grafic, 
unde avem precis specificate — 
raza turnului, cota, grosimea be
tonului, data cînd vor fi la înăl
țimea respectivă. Avem calculat 
un metru douăzeci pe zi.

Vremea de afară stimulează 
gîndul apropierii termenului de 
închidere a lucrării. Soarele scli
pește printre norii unei toamne 
destul de capricioase, amenință
toare chiar. Au fost destule zile 
cînd lucrul în aer liber devenise 
imposibil iar angajamentul pus 
în pericol.

Oamenii de pe coronamentul 
turnului trei, nu par a lua în 
seamă amănuntul ținînd de ordi
nul gradelor. La adăpostul ma
caralei, aștern 
pentru somnul de noapte al beto
nului. 

patul de lemn

se ocupa „în exclusivitate" 
cu furtul : de preferință din 
automobile. Acest amator sui- 
generis de obiecte tehnice 
va primi, in sfîrșit, acum, o 
recompensă pe măsură.

DIRECT
PROPORTIONAL...
Este destul de familiar bu- 

cureștenilor magazinul „Ca
bana", situat în piața Sf. 
Gheorghe. Există aici un 
bogat sortiment de articole 
de sport, camping, tehnice 
etc., există, de asemenea, un 
ritm de desfacere a mărfu
rilor deosebit de susținut.

Const. Carata. gestionar 
la această unitate a înțeles 
să profite intr-un mod des
tul de ciudat de pe urma 
acestor „premise". Prin di
verse înșelăciuni a delapidat 
peste 70 000 lei. Urmează de
sigur o sancțiune... direct 
proporțională.

FOTOTECA 
ACTUALITĂȚI!
Citi dintre oaspeții de peste 

hotare ai Bucureștiului — a- 
flat acum la răscruce de ano
timpuri - rezistă tentației de 
a-i vizita cunoscutele parcuri? 
Desigur foarte puțini. Dovadă 
și această imagine surprin- 
zind un grup de turiști aflati 
lingă autocarele O.N.T., ce 
'•ou purtat tocmai in „inima" 
porcului Herăstrău, căreia 
toamna ii conferă intotdea- 

o discretă frumusețe.

nseru nimic împotriva,
câ •„bata lumea e de acord. In 

In principiu, și acest 
uie subliniat, pentru 

câ. âesi sînt întocmite studiile 
si referatele de rigoare de 
multă vreme, rezolvarea concre
tă este tărăgănată. Pe agenda 
fiecăruia dintre factorii chemați 
s-o rezolve se găsesc probleme 
ma: importante și mai urgente, 
cînd este unul, nu e celălalt 
etc., etc. Și vremea trece, vila 
stă nefolosită. Tinerii din județ 
așteaptă un răspuns și singurul 
răsp-^ns acceptabil este deplina 
si operativa amenajare a baze
lor turistice proprii. Pentru ce 
dată sâ-i anunțăm că pot veni 
In costume de lucru pentru 
tace reparațiile necesare ?

AL. DOBRE

• DL PA DISPUTAREA a trei runde, în turneul internațional 
de șah de la Palma de Mallorca conduce marele maestru 
sovietic Lev Polugaevski cu 2,5 puncte, urmat de Florin Gheor
ghiu (România), Iuri Averbach, Viktor Korcinoi (ambii 
L.R.S.Ș.) și Oscar Panno (Argentina) — cu cite 2 puncte, .

Partida dintre marii maeștri Lubomir Laubojevici și Florin 
Gheorghiu s-a incheiat remiză, după numai 20 de mutări.

• LA TBILISI se desfășoară în prezent un turneu internațio
nal de handbal la care participă reprezentativele Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, R.S.S. Gruzine, echipa studențească a U.R.S.S. și 
selecționata secundă a României. Formația României este de 
fapt selecționata studențească care se pregătește în vederea 
campionatului mondial universitar, programat, in luna decem
brie, în Suedia.

în primul meci, handbaliștii români au întîlnit redutabila 
formație a R.D. Germane. în fața căreia au obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 14-11 (7-8). Cel mai bun jucător român a 
fost Schobel, care a înscris patru goluri.

Am amînat, în discuția noastră 
cu Ion DițescU, subiectul aflat la 
ordinea zilei între constructorii 
Gorjului, am lăsat la urmă deta
liile privind „Brigada model", 
pentru a da prilejul unei mai 
exacte înțelegeri a contextului în 
care a pornit cu cîteva luni în 
urmă inițiativa pe care o amin
team.

— înainte de orice, noi am 
convenit să organizăm formația 
de lucru în brigadă complexă, al
cătuită din meseriașii ceruți de 
desfășurarea procesului tehnolo

Turnurile
lui Dițescu

gic. Eliminăm astfel inconvenien
tele care apar de obicei pe firul 
colaborării între echipe sau între 
oamenii prezenți la același loc de 
muncă.

— Ce este totuși „brigada mo
del" ? — ideea s-a născut din 
dorința de a stimula ritmul acti
vității pe șantier și mai ales de 
a determina o preocupare, la ni
vel de echipă și lucrător, pentru 
creșterea eficienței economice în 
ansamblul său. Titlul de „briga
dă model" va fi atribuit forma
ției cu rezultate foarte bune în 
această privință.

Am insistat să aflăm obiective
le pe care brigada lui Dițescu și 
le-a propus în această competiție, 
stîrnită la inițiativa lor. Iată ce 
am aflat. Se vor extinde proce
deele moderne de execuție de 
mare productivitate la lucrările

leOCWi 
IDE MUNCĂ

• I-abrica de mașini-unelte și 
agregate (bulevardul Muncii 250, 
telefon 43 06 50) angajează fre
zori, rabotori, sculeri, rectifica
tori, matrițeri, lăcătuși montori. 
De asemenea, sînt angajați ti
neri, pentru a fi calificați prin ‘ 
cursuri de specializare cu du
rata de 6 luni în meseriile de 
strungari, frezori și rectifica
tori.

• Uzinele „23 August" (tele
fon 43 04 40) primesc pentru 
calificare, tineri și tinere, ab- i 
solvenți ai școlilor generale, în 
vîrstă de 17—18 ani, precum și 
tineri cu stagiul militar satisfă
cut. Se organizează cursuri de 
gradul I cu durata de 6—8 luni, 
în funcție 
ucenicie la 
durata de 
post-liceale 
ceste căi se 
una din meseriile i frezor, rec
tificator, mortezor, găuritor-fi- 
letator, lăcătuș, sondor, turnă- . 
tor, forjor și oțelar.

A apărut 
MUNCA 

DE PARTID 
nr. 15

Din sumar. A. Dobre : 
Lupta pentru economii, cauză 
a fiecărui om al muncii ; 
Traian Dudaș : Realizarea 
cincinalului înainte de tet- 
men ridică noi exigențe in 
fața muncii de partid ; 
Teodor Dumitriu : Sensul 
major al activității organiza
țiilor de partid ; Năstase Că
lin : Grijă permanentă pen
tru bunul mers al produc
ției ; A munci și trăi în chip 
comunist: Dezbaterea Pro
iectului de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste ; 
Comunistul, om de omenie ; 
„A fi comunist..." ; Simion 
Orban : Spiritul de economie, 
trăsătură importantă a con
științei socialiste ; Constan
tin Banciu : Popularizarea le
gislației socialiste ; Vasile 
Constantin : Eficiența educa
tivă a invățămintului de 
partid.

CONCURSUL 
PRONOSPORT

Rcggina—Bari

Lazio—Cagliari 1X2
Milan—Sampdoria 1
Napoli—Verona 1
Ternana—Roma X2

Arezzo—Genoa X
Reggiana—Varese X
Taranto—Brescia 1
Catania—Catanzaro lx

de construcții a turnurilor de ră
cire. Se are in vedere îndeosebi 
noua metodă de centrare a con
strucțiilor hiperbolice, conice și 

va 
de 
o-

înclinate cu ajutorul căreia 
scădea substanțial numărul 
muncitori necesari la această 
perație. ,

• Prin gospodărirea și între
ținerea judicioasă a cofrajelor, se 
urmărește construirea unui turn 
cu un singur rind de cofraje (u- 
tilizarea aceluiași set de material 
lemnos de 45 de ori față de 24 
cît prevede proiectul) ;

• Economisirea materialelor 
fiind unul din obiectivele prio
ritare ale activității constructori
lor, membrii brigăzii și-au pro
pus să asigure o reducere impor
tantă a consumului de fier beton 
la fiecare turn de răcire, cu 50 
la sută a celui de material lem
nos. Cu aceeași atenție este ur
mărită raționalizarea folosirii ci
mentului pentru a evita risipa. In 
această direcție a fost instituită 
o evidență strictă a consumuri
lor.

Dacă în acest moment nu este 
cunoscut numele „brigăzii mo
del" pe șantierul termocentralei 
din Rovinari un adevăr de care 
se poate convinge oricine este 
ambiția cu care constructorii din 
brigada lui Ion Dițescu se bat 
pentru â se situa la nivelul pre
tențiosului trofeu.



de peste hotare
O inițiativă 

de larg 
răsunet

Adeziune unanimă la 
rezoluția inițiată de 
România privind creș
terea rolului O.N.U.

Votul unanim din Adunarea 
Generală a evidențiat larga 
adeziune de care s-a bucurat 
inițiativa României de a aduce 
în dezbatere problema creșterii 
rolului O.N.U. în menținerea și 
întărirea păcii și securității in
ternaționale, in dezvoltarea co
laborării între toate națiunile, 
în promovarea normelor drep
tului internațional în relațiile 
dintre state. Această unanimi
tate a forului internațional in 
momentul în care proiectul de 
rezoluție a fost supus votului 
reflectă deosebita prețuire a- 
cordată eforturilor depuse de 
eătre România spre a' situa în 
atenția comunității mondiale 
o problemă de interes vital 
pentru destinele păcii. Au urcat 
la tribună in ultimele zile ora
tori reprezentînd, țări din cele 
mai diferite, de pe toate conti
nentale, dar nota comună a in
tervențiilor lor a reprezentat-o 
sublinierea actualității propu
nerii românești, faptul că ea 
răspunde unor necesități strin
gente ce provin din întreaga 
desfășurare a evenimentelor. 
„Inițiativa României — sublinia 
reprezentantul francez — este 
foarte oportună în a ne deter
mina să examinăm posibilitățile 
existente pentru întărirea O.N.U. 
in scopul de a acoperi noile 
etape spre consolidarea securi
tății și dezvoltării cooperării 
între state". O opinie similară a 
reliefat-o reprezentantul Repu
blicii Costa Rica : „Țara mea a 
fost fericită de a accepta aceas
tă idee excelentă a unei țări 
care iubește sincer pacea și do
rește progresul tuturor popoa
relor".

România, incă de la începu
turile prezenței ei în rîndurile 
O.N.U., a acordat o atenție deo
sebită acestei organizații che
mată să joace un rol de prim 
ordin in promovarea destinderii 
internaționale, să acționeze ca 
un instrument puternic pentru 
apărarea drepturilor suverane 
ale tuturor popoarelor. Bogata 
activitate pe care România o 
desfășoară la O.N.U.. numeroa
sele sale inițiative, relevă con
vingerea care animă țara noas
tră că Organizația Națiunilor 
Unite poate și trebuie să con
tribuie mai eficient la apropiere 
între state, la soluționarea J’e 
cale politică a problemelor liti
gioase, ,cu participarea largă a

tuturor statelor in cauză. In 
lumea în care trăim, o lume 
complexă, confruntată cu mul
tiple probleme și in continuă 
prefacere, O.N.U. are menirea 
unui factor de stimulare a co
operării internaționale a tuturor 
statelor — egale în drepturi, su
verane — reflectînd în întreaga 
sa activitate realitățile contem
porane. Desigur, bilanțul activi
tății O.N.U. ne relevă contribu
ții valoroase la cauza păcii, 
documente ce au influențat po
zitiv mersul evenimentelor. Dar. 
în același timp, nu pot fi 
ignorate minusurile din ac
tivitatea organizației, insufi
ciențele ei, faptul că a adoptat 
o serie de hotăriri nejuste, ce 
i-au știrbit prestigiul și că 
multe din deciziile sale nu au 
fost încă duse la îndeplinire. 
Rolul O.N.U. în prezent nu 
poate fi pe deplin ințeles decit 
dacă este plasat in contextul 
transformărilor produse în viața 
internațională. Apariția în anii 
postbelici a numeroase state 
independente și afirmarea do
rinței lor de a se dezvolta liber, 
de sine stătător, la adăpost de 
orice imixtiuni, constituie o tră
sătură caracteristică a epocii pe 
care activitatea O.N.U. trebuie 
să o reflecte mai exact. Demo
cratizarea vieții internaționale 
reprezintă un imperativ al pre
zentului, o necesitate obiectivă. 
Soluționarea problemelor de pe 
agenda internațională nu poate 
și nu trebuie realizată decit cu 
participarea celor in cauză, ți- 
nînd seama de interesele lor. 
Toate statele, indiferent de di
mensiunile lor, de potențial 
economic sau de apartenență la 
alianțe militare, au dreptul și 
sînt în același timp interesate 
să ia parte la rezolvarea proble
melor esențiale cu care omeni
rea este confruntată. Aceste 
probleme pot fi eficient soluțio
nate doar prin acorduri care să 
întrunească adeziunea tuturor 
statelor și nu prin mecanisme 
care să ducă la situația in care 
voința unor state este impusă 
altora. în acest sens Organizația 
Națiunilor Unite poate să con
stituie cadrul in care proble
mele majore sînt tratate și re
glementate cu participarea 
egală a tuturor statelor, să 
asigure promovarea normelor 
dreptului internațional în re
lațiile dintre state, afirmîndu- 
și capacitatea de a se opune 
încălcării suveranității unui 
stat membru de către alte 
state, veghind Ia prevenirea si 
zădărnicirea oricăror acte de 
agresiune sau de imixtiune in 
afacerile interne ale statelor. 
Cerințele realității internaționale 
impun ca O.N.U. să nu se limi
teze la dezbateri in termeni ge
nerali. Rolul său nu poate fi 
redus la acela de tribună pentru 
exprimarea punctelor de vedere. 
O.N.U. are datoria să se afirme 
tot mai mult ca o organizație in 
măsură să garanteze securitatea 
statelor membre.

Documentul adoptat din ini
țiativa României are o deose
bită semnificație deoarece 
exprimă convingerea că Organi
zația Națiunilor Unite este 
chemată să acționeze consecvent 
pentru respectarea in relațiile

dintre state a principiilor abți
nerii de la amenințarea cu forța 
sau folosirii forței împotriva 
integrității teritoriale sau a in
dependenței politice a oricărui 
stat, reglementării disputelor 
internaționale pe cale pașnică, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității suverane a tu
turor statelor, egalității in 
drepturi și a dreptului popoa
relor de a-și hotări singure 
soarta, cooperării intre state. 
Rezoluția reafirmă necesitatea 
de a se aduce in continuare 
îmbunătățiri activității Națiuni
lor Unite și organismelor sale, 
ținind seama de noile realități 
din lume astfel îneît O.N.U. să 
devină un for eficient al între
gii comunități mondiale, să asi
gure participarea tuturor state
lor la soluționarea problemelor 
ce se pun in fața omenirii. Este 
o idee pentru care România 
militează consecvent și pe care 
a exprimat-o tovarășul Nicolac 
Ceaușescu : „Este necesar să ne 
preocupăm mai mult de perfec
ționarea Organizației Națiunilor 
Unite care poate și trebuie să 
joace un rol mai important in 
imprimarea noului curs, in rea
lizarea colaborării și păcii in 
lume".

Dezbaterea de la O.N.U. a 
scos in evidență nu numai 
oportunitatea inițiativei Româ
niei, ci și spiritul in care dele
gația română a abordat pro
blema, promovînd largi consul
tări cu un mare număr de 
delegații, pentru a se realiza o 
înțelegere cit mai cuprinzătoare, 
pentru ca documentul in forma 
sa finală să fie expresia punc
telor de vedere ale statelor 
membre. Faptul că un sfert din 
membrii O.N.U. s-au raliat in 
calitate de coautori este conclu
dent pentru răsunetul inițiativei. 
Reprezentantul permanent al 
Japoniei la O.N.U. amintea in 
cuvintul său : „Noi apreciem 
faptul că delegația română, după 
intense consultări cu numeroase 
state aparținind unor diverse 
grupări regionale, a elaborat cu 
atita grijă acest proiect de re
zoluție, care are acum peste 30 
de coautori și merită a se bu
cura de un larg sprijin in ple
nară". Iar reprezentantul belgian 
afirma : „Sperăm că acest pre
cedent de consultări reciproce 
să servească drept exemplu de 
felul în care cooperarea dintre 
state in cadrul organizație; 
poate fi incununată de succes—*.

Propunerea românească a gă
sit aprobarea tuturor statelor 
membre ceea ce. fără indoială. 
vădește deplina ei concordanță 
cu cerințele dezvoltării pozitive 
a raporturilor internaționale, 
larga ințelegețe a atribuțiilor pc 
care le are O.N.U. in edificarea 
unei lumi a păcii in care fie
care popor, stăpin pe destinele 
sale, să se poată cent aera rea 
lizării a pinîîilm I —itrwSir, 
Dar adoptarea deroanearatn* 
trebuie să fie uranatâ de adnari 
concrete, eficiente. i —
ea si pină acum — va actiooa 
neobosit pentru ea OJUX. rt 
joace rolul ce i-a fo<t destinat 
in asigurarea unui viitor pașnic 
al umanitătii-

EUGENIU OBREA

La reuniunea multilaterală 
de la Helsinki

Consens asupra
regulilor de procedură
In ședința de joi dimineață, 

participanții la reuniunea mul
tilaterală de la Helsinki au a- 
doptat prin consens textul re
gulilor de procedură privind 
desfășurarea consultărilor in

vederea pregătirii Conferinței 
generale pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Participanții au convenit, să 
ducă aceste consultări în felul 
următor :

„1. — Toate statele participă la consultări pe baza suverani
tății egale, ca țări independente și in condiții de deplină ega
litate. Aceste consultări se vor desfășura in afara alianțelor 
militare.

2. — Fiecare stat participant are dreptul la un reprezentant, 
care este șeful misiunii sale acreditat la Helsinki, dacă aceasta 
există. Participanții care nu au misiuni la Helsinki pot desemna 
un reprezentant la consultări Șefii de misiune (reprezentanții) 
vor comunica secretarului executiv (tehnic) numele și funcțiile 
celorlalți funcționari prezenți, care pot vorbi în numele lor, 
sau participa in absența lor.

3. — Președintele este ales prin consens. In cazul în care pre
ședintele nu-și poate exercita funcțiile, președinția va fi asi
gurată pe rind, cite o ședință, de către șefii de misiuni, în or
dinea alfabetică, începind ca o literă trasă la sorți. Dacă pre
ședintele ar trebui să renunțe la funcțiile sale in mod per
manent, se va alege un nou președinte prin consens.

4. — Serviciile tehnice ale reuniunii sînt asigurate de guver
nul Finlandei. Ele se află sub conducerea secretarului executiv 
(tehnic).

5 — Deciziile se adoptă prin consens. Consensul se definește 
prin absența oricărei obteefu exprimată de un reprezentant și 
prezentată de el ca un obstacol la adoptarea deciziei in cauză.

6. — Pot fi create grupe de lucru, prin consens, pentru a 
îndeplini anumite sarcini. Toate statele participante au dreptul 
să fie reprezentate ia aceste grupe de lucru. Președinția lor va 
fi asigurată pe bază de recaue- conform modalităților practice 
care vor fi stabilite nizerinr.

7. — Nu se vor face procese verbale oficiale ale discuțiilor. 
Proiectele de decizii și de anat nd r mente vor fi distribuite in 
scris, la cererea unui reprezentant.

Textele deciziilor adoptate vor fi upănte și distribuite. Par
ticipanții pot cere ca rezervele Ier formale sau declarațiile de 
interpretare a unor decizu să fie publicate și difuzate. Aceste 
declarații vor trebui să fie riaro in scris președintelui.

8. — Toate reuniunile an un caracter închis, afară de cazul 
cind se decide altfel, prin acord prealabil. Sint tdmiji la con
sultări numai reprezentanții ți ak ptrienal al misiunilor sta
telor participante.

*- — Se va stabili prin cenaens dacă este cazul să se dea pu
blicității unele documente sau cemnsicatele cu privire la des
fășurarea lucrărilor și. in caz afirmau,, să se precizeze con
form căror modalitălL

lă. — Prezentele repufi de procedură sînt adoptate pe cale 
de consens. După adoptare. e*e na pot fi modificate decit prin 
consens*.

tutui, aa -aci cuciadui i t prem

iata Beicief. Suediri,
Aaâțan. /acotiaciei p Danemar-

• Sesiunea
„Intersputnik"

AUSTRALIA : Demonstrație la Sidney pentru încetarea grabnică a războiului in Vietnam

Declarație 
a M.A. E. al 

R.P.D. Coreene
Un purtător de cuvint a. 

Ministerului de Externe ai 
R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarație in legă
tură cu retragerea oficială 
a Pakistanului din așa-nu- 
mita „Comisie O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea 
Coreei".

Declarația relevă că a- 
ceastă comisie. creată in 
mod ilegal, a desfășurat ac
tivități care n-au făcut de
cit să ridice obstacole, in1 
calea reglementării proble
mei coreene.

In încheiere, Declarația 
cheamă țările membre ale 
comisiei să nu mai partici
pe la activitățile acesteia și 
să se retragă din comisie. 
Totodată, in declarație se 
arată că este cazul ca O.N.U 
Însăși să adopte măsuri pen
tru dizolvarea comisiei res
pective.

Rezultatele alegerilor din Olanda
In Olanda s-au desfășurat, miercuri, alegeri generale antici- v 

pate. După cum s-a mai anunțat, ele au fost determinate de 
criza guvernamentală izbucnită în luna iulie a.c.

Sesiunea Comisiei 
Economice O.N.U. 

pentru Europa
La palatul Națiunilor din 

Geneva se desfășoară lucră
rile celei de-a XXI-a sesiuni 
a Comitetului pentru Dezvol
tarea Comerțului, unul din 
principalele organe ale Co
misiei Economice O.N.U. 
pentru Europa.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
român, Victor Aldea, referin- 
du-se la îmbunătățirea clima
tului politic pe continentul 
nostru și la pregătirile pentru 
viitoarea conferință euro
peană privind securitatea și 
colaborarea, a subliniat ne
cesitatea intensificării efor
turilor comitetului în vede
rea elaborării de recoman
dări practice vizînd elimina
rea obstacolelor din calea 
comerțului intereuropean și 
promovarea acestui comerț.

Totodată, reprezentantul 
român a relevat importanța 
pe care o prezintă, pentru 
facilitarea comerțului inter
european, aplicarea nediscri
minatorie a sistemului gene
ralizat -de preferințe vamale, 
în favoarea tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare, indiferent 
de sistemul lor social-econo
mic sau zona în care sînt si
tuate.

în dezbatere la O. N. U.

Situația din Orientul Apropiat
După cum s-a mai a- 

nunțat, in plenul Adu
nării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile 
în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat.

Dezbaterile au fost deschise 
de ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt, Moha
med Hassan El Zayyat, care, ex- 
punînd poziția guvernului său 
față de soluționarea conflictului 
din zonă, a declarat, printre 
altele : „O pace adevărată în 
Orientul Apropiat poate fi edifi
cată numai prin aplicarea prin
cipiilor fundamentale ale Cartei 
Națiunilor Unite, așa cum se a- 
rată în hotărîrile și rezoluțiile a- 
doptate de organizația noastră". 
El s-a pronunțat pentru respec
tarea prevederilor declarației a- 
snpra principiilor de drept inter
național privitoare la relațiile 
prietenești și de cooperare din
tre state, arătînd că „teritoriul 
unui stat nu poate forma obiec
tul ocupației militare, rezultînd 
din folosirea forței contrar pre
vederilor Cartei"

în intervenția sa. reprezentan
tul permanent al Israelului la 
O.N.U., Yosef Tekoah, reafir- 
mînd poziția guvernului" de la 
Tel Aviv privind soluționarea

conflictului din Orientul Apro
piat. a susținut necesitatea rea
lizării „unui acord între părțile 
interesate, pe baza unei păci 
juste și durabile". El a adăugat 
că „guvernul israelian este gata 
să înceapă negocieri de pace 
fără nici un fel de condiții prea
labile", punct de vedere respins, 
după cum se știe, de țările a- 
rabe, care nu acceptă negocieri 
în condițiile ocupării unei părți 
a teritoriilor lor de către trupe
le israeliene.

• La Mtw iacfetKM
twerârile priatrx «esăaaî a C«e- 
Mhadaa OrcaattafMi ■ateranC***

ce jBierspeuuV.-La kaerfin aa 
participat reprezeaiaau 
cane:. Cebesta acâei. Caăei.
K.D.G, Moaxoiicu Namr, 
României. L nxarîei șî L R..V S 
care fac parte din această or
ganizație.

Consilia] a analizat prwMeaae 
legate de realizarea preerre 
lui de creare a sisteaaalai de 
telecomunicații cosmice J»ter- 
sputnik**. precum și probleme 
organizatorice referitoare la ac
tivitatea organizației.
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ini hm ii tar regi seif*.
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MICUL OM MARE : rulează la 
«caia (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18.30; 21).

CAZUL MATTEI ; rulează la 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
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: 18,15; 20,30), Miorița
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la București (orele 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 MÎINILE 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 VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17.15; 20,15), Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival

• Aplicarea Declarației 
privind acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale de către instituțiile 
specializate și organismele 
internaționale asociate reți
ne în aceste zile atenția Co
mitetului pentru probleme 
coloniale al Adunării Gene
rale.

„Organizația Națiunilor 
Unite, ca instrument de a- 
părare a libertății popoare
lor, poate și trebuie să adu
că o contribuție sporită Ia 
grăbirea acestui proces", a 
declarat ambasadorul român 
Emilian Manciur, în inter
venția sa.

• Hotărîre 
a guvernului 
panamez

O Guvernul panamez a adop
tat o hotărîre privind obligati
vitatea înscrierii oficiale a tu
turor firmelor comerciale străi
ne care acționează in țară, in
formează agenția Prensa La
tina. Totodată, printr-un or
din al Ministerului de Interne 
și Ministerului Justiției, firme
le străine vor fi obligate să 
folosească limba spaniolă in do
cumentele și reclamele comer
ciale, precum și in toată acti
vitatea pe care o vor desfășura 
pe teritoriul panamez.

O Cu ocazia “vizitei oficiale de 
prietenie, in R.P. Cngară. a 
delegației de partid și guverna
mentale a V.R.S.S^ condusă de 
Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.V.S.. la com
binatul Csepel din Budapesta 
a avut loc un miting la care 
au luat cuvântul tovarășii Janos 
Kadar și Leonid Brejnev.

• „Soarta Pactului militar din 
Asia de sud-est al celor cinci 
țări membre ale Commonweal- 
th-ului se află sub semnul in-

AVIOANE NORD-AME- 
RIC.ANE ..B-2* au bombar
dat din nou. ia 28 noiembrie, 
diferite provincii ale Repu
blicii Democrate Vietnam — 
provocind numeroase victi
me și pagube materiale in 
rindul populației civile — 
transmite agenția V.N.A.

Purtătorul de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație in 
care condamnă aceste acți
uni. cerind Administrației 
S.U.A. să pună capăt ime
diat bombardamentelor, pre
cum și tuturor celorlalte ac
te care lezează suveranita
tea și securitatea R.D. Viet
nam.

• Noua constituție 
filipinezâ

• Convenția constituțională 
din Filipine a adoptat, cu 271 
voturi contra 14, noua constitu
ție- Potrivit preș ederilor aces
teia. președintele Ferdinand 
Marcos este numit, pc o perioa
dă nedeterminată, șef ai guver
nului interimar. Noua lege 
fundamentală urmează să fie 
supusă unui referendum națio
nal la 15 ianuarie 197X

• C ontinuind seria numirilor 
in noua Administrație. preșe
dintele S.U.A„ Richard Nixon, 
a anunfat desemnarea lui Peter 
Brennan in funcția de ministru 
al muncii.

Peter Brennan, in prezent 
președinte al Uniunii sindicate
lor lucrătorilor din construcții 
pentru statul New York. va 
succeda in acest post lui Ja
mes Hodgson, care — potrivit 
purtătorului de corint al Ca
sei Albe — și-a anunțat demi
sia din motive personale.

• Ultima misiune 
lunară „Apollo-17"

O LA CENTRUL SPA
TIAL CAPE KENNEDY au 
început joi dimineața, la ora 
18.30 ora locală (ora 15.00 
ora Bucureștiului) operațiu
nile numărătorii inverse care 
se vor încheia miercuri. 6 de
cembrie. orele 21.53 (la 7 
decembrie, orele 4.53 după 
meridianul Bucureștiului), 
odată cu lansarea navei 
spațiale „Apollo-17-, ultima 
misiune lunară americană 
din cadrul programului „A- 
pollo-. Astronauții și-au în
cheiat programul de antre
namente.

Misiunea ^Apoilo-17* se va 
încheia la 19 decembrie, 
prin amerizarea navei in Co
ceanul Pacific, la ora 19,24 
G.M.T.

Pentru alegerea celor 150 de 
membri ai Camerei Deputaților 
(Camera Inferioară a Parla
mentului) au concurat 211 can
didați, reprezentînd 20 de par
tide politice. Corpul electoral 
olandez, alcătuit din 8,8 milioa
ne cetățeni, din care aproxima
tiv 10 la sută tineri între 18 și 
21 de ani, care au votat pentru 
prima dată, s-a prezentat la 
urne în proporție de 82,9 la 
sută.

In viitoarea Cameră a Depu
taților vor fi reprezentate 14 
partide politice. Potrivit rezul
tatelor finale ale scrutinului, 
cîștigătorul alegerilor olandeze 
este Partidul Muncii (socialist), 
care a obținut 43 de mandate. 
Anterior, el dispunea de 39 de 
mandate în Camera Deputați
lor. Un substanțial avans au în
registrat, de asemenea, Partidul 
Popular pentru Adevăr și De
mocrație (liberal), care își spo
rește numărul mandatelor de la 
16 la 22 ; Partidul Politic Radi 
cal (disidență catolică de stin
gă) — de la 2 la 7 mandate ; 
Partidul -Antirevoluționar (cal- 
vir-iști moderați) — de la 13 la

14 mandate, iar Partidul Co
munist de la 6 la 7 mandate.

Marele înfrînt în aceste ale
geri este Partidul Popular Ca
tolic, care pierde 8 locuri , (de 
Ia 35 la 27) în noua Cameră a 
Deputaților. De asemenea, Par
tidul „Demoerați’66“ (radicali 
moderați) pierde cinci locuri 
(de la 11 la șase).

în urma acestor rezultate, nu 
mai este posibilă revenirea la 
putere a fostei coaliții guver
namentale condusă de Barend 
Biesheuvel. Chiar cu sprijinul 
liberalilor, principalele trei for
mații politice ale vechii coali
ții — Partidul Popular-Creștin, 
Partidul Antirevoluționar și 
Partidul Creștin-Istoric — nu 
dispun decît de 70 de mandate 
din cele 150 ale Camerei Depu
taților. Din cauza fărîmițării 
partidelor politice olandeze, 
este foarte greu, în prezent, de 
alcătuit un guvern care să dis
pună de o stabilitate în Parla
ment. Practic, nu există nici un 
partid la ora actuală care să 
asigure independent formarea 
guvernului. De aceea, se între- 
vede_ o perioadă lungă și difici
lă pină la constituirea noului 
guvern olandez.

Republica 
Africa Centrală

• La 1 decembrie 1958, după o îndelungată perioadă de
dominape colonială, Republica Africa Centrală pășea pe dru
mul libertății, al realizării aspirațiilor de independență ale 
poporului său. 1

• Situată, după cum arată și denumirea sa, în chiar ini
ma continentului african, între Camerun, Ciad, Sudan. Zair 
și Republica Populară Congo. Republica Africa Centrală 
are o suprafață de 617 000 km. p. și o populație de aproape 
- milioane de locuitori. Pănnntui său, acoperit de satane 
întinse, permite cultura orezului si meiului, a bumbacului 
și cafelei, a maniocului și arahidelor. Subsolul ascunde ză
căminte importante, incă incomplet prospectate, de aur si 
diamante, de fier și cupru. Extracția de diamante ocupă

^g> PENTRU TIMP UL~DV. LIBER
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

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

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

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

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Excelsior (orele 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 HOINĂREALA : rulea
ză la Doina (orele 11: 13,15; 15,45; 
18.15: 20,30 — la 9.45 program de 
desene animate pentru copii) : 
Flacăra (orfele 15.30: 18; 20,15).

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

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15: 13.30, 
16: 18,15: 20,30), Flamura (orele 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 Ia Lira (orele 10,30; 12,30).

AL TRETLEA : 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 SANATOASÂ : rulează 
la Floreasca (orele 15.30; 18: 20.15), 
Drumul Sării (orele 16; 18. 20).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Laromet (orele 15,30: 
17.30: 19.30).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Bucegi 'orele 15.45: 18;
20.15) . Popular (orele 15.30: 18:
20.15) .

DAURIA : rulează lâ Crîngași 
(orele 15.30; 19).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 19).

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

A VENIT UN SOLDAT DE P“E 
FRONT : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

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

IMBLÎNZIREA FOCULUI : ru
lează la Vitan (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).

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19.30: Teatrul de Operetă :
CONTELE DE LUXEMBURG — ora 
19 30; Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20; Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 20; 
(Sala Studio) : VALENTIN SI 
VALENTINA — ora 20; (la Casa 
de Cultură a Studenților) : PLAY 
STRINDBERG — ora 20,30; Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19.30; 
(Sala Studio) : O LUNA LA ȚAR 4
— ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ

DERE — ora 19.30; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20: Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30 ; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
Teatrul ..Ion Vasilescu" : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19.30: Tea
trul ..Țăndărică" (Sala Victoria) : 
NINTGRA ȘI ALIGRU — OFele 15 
si 17; (Sala Academiei) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — ora 17: Studioul 
de teatru al I.A.T.C. : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ ; KIR ZULIARIDI 
— ora 20; Ansamblul ..Rapsodia 
Română" : GHIOCEI. MĂRGĂRI
TARE — ora 19,30: Circul ..Bucu
rești" : SPECTACOL INTERNA
TIONAL MOSCOVA. ULAN-BA- 
TOR, PRAGA, BUCUREȘTI — ora 
19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Tele-enciclopedia. 9,40 Publicitate.

10.00 Curs de limba germană.
11.20 Film artistic : ..Rolul" — pro
ducție a studiourilor poloneze. 
11,50 Muzică populară cu George- 
ta Anghel. 12.00 Teieglob : Kozara 
30. 12.20 Selecțiuni din ..Pro
menada duminicală. 12,45 Tele
jurnal. 15,00 Tenis : ..Turneul 
campionilor". înregistrare de la 
Barcelona. Comentatori : Ion
Țiriac și Cristian Țopescu. 16,30— 
17,30 Teleșcoală. 17.30 Curs de 
limba engleză. 18.00 Atenție la... 
neatenție. Jurnal de protecția 
muncii. 18.30 ■. Tragerea Loto. 18,50 
Teleconferință de presă. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal; 20,00 Re
flector. 20,15 Film artistic : .,OniI- 
cron". 21.35 Universitatea TV.
22,10 Imagini din Republica Afri
ca Centrală. 22.20 „24 de ore".
22,45 Tenis : „Turneul campioni
lor" de la Barcelona. Comentatori: 
Ion Țiriac și Cristian Țopescu.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : 
Delfinul Flipper. 21,10 Revista eco
nomică TV. 21,25 Un sfert de veac 
în muzica românească. 22,10 Sta
dion — emisiune de reportaje din 
lumea sportului.

locul cel mai important in economia țării, reprezentînd ju
mătate din exporturile tinârului stat.

• După dobîndirea independenței, statul centrafrican a 
luat masuri de trecere sub controlul său a unor importan
te ramuri ale economiei (îndeosebi. ? extracției diamanti- 
tere) și de dezvoltare a unor noi sectoare productive. Efor
turile depuse în anii independenței pentru lichidarea gre
lei moșteniri coloniale s-au concretizat in prospectarea si 
exploatarea a noi resurse ale subsolului, in construirea de 
ca, de comunicație și crearea bazelor unei industrii na
ționale. In această scurtă perioadă, au fost puse în funcți
une peste 10(1 de unități industriale — fabrici textile care 
prelucrează deja o bună parte a producției indigene de 
bumbac, o întreprindere de asamblare a aparatelor de ra
dio, o uzină de înnobilat minereurile de uraniu etc. Pentru 
dezvoltarea agriculturii au fost puse la dispoziția cultiva
torilor mașini agricole datorită cărora producția acestei ra
muri s-a triplat intre 1966 și 1971.

• S-au depus eforturi susținute pentru lichidarea analfa
betismului. dezvoltarea învățămîr/tului si formarea de ca
dre proprii pentru diferitele ramuri ale economiei naționa
le. Rețeaua școlară reușește să cuprindă în prezent două 
treimi din populație. • '

• Pe plan extern, Republica Africa Centrală militează 
pentru lichidarea colonialismului și a discriminării rasiale 
și se pronunța pentru colaborare cu toate statele. Relațiile 
romano-centrafricane cunosc o dezvoltare favorabilă atit 
in domeniul economic, cît și politic. Cooperarea reciproc a- 
vantajoasă a celor două țări a primit impulsuri substanți
ale ca urmare a vizitei președintelui Jean Bedel Bokassa 
în România și a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republi
ca Africa Centrală. Aceste scljjnburi de vizite au deschis 
noi perspective colaborării bilaterale, in interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scit»teii**. Tel, 17.60.10. 17.60 20, Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
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