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în cuvintarea rostită la re

in patrie — a fost o expresie 
politicii României de pace și 
cu toate popoarele lumii. A

arăta tovarășul Nicolae

la maximum!

rezultate,

și neocolonialismului. S-au afirmat 
acest prilej in fiecare Declarație

Ceaușescu 
întoarcerea 
elocventă a 
colaborare 
fost afirmată cu putere dorința popoare
lor noastre de a conlucra strins pentru 
a se pune pentru totdeauna capăt politicii 
imperialiste de forță și dictat, colonialis
mului 
și cu

0 CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ

Galbenul, un nou punct pe 
noua hartă a sistemului hi
droenergetic ce se cpnsfruiește 
la Lotru. Galbenul, un barai 
de o frumusețe particulară 
chiar și pentru un manual de 
beton armat vorbind despre 
oameni, despre tinerii care-l 

construiesc.
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VINERI 28 SEPTEMBRIE 1973

Vizita tovarășului NICOLAE CEAUSESCU în unele 
țări ale Americii Latine

PRINCIPII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU 
ELABORATA DE CONGRESUL 
X-LEA AL P.C.R.".

însemnătatea istorică a vizitei pe 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
treprins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in șase țări ale Americii Latine 
rezidă atit in rezultatele ei deosebite pe 
pianul dezvoltării relațiilor dintre Româ
nia și statele vizitate, cit și în ecoul și 
inrîurirea exercitată de acest eveniment 
în ansamblul vieții și relațiilor interna
ționale.

„Vizitaîn dimineața în care am 
pășit în incinta. Șantierului 
Combinatului de celuloză și 
hîrtie din municipiul Drobe- 
ta-Tr. Sbverin, avea loc aici 
un Eveniment. deosebit, aș
teptat cu aceeași nerăbdare 
de beneficiar și constructor. 
Este vorba de începerea pro
belor cu apă la Fabrica de 
celuloză.

‘s— Odată terminată această 
operație, ne spune tovarășul 
Nicolae Ianăși, șeful servi
ciului investiții — se va tre
ce la etapa următoare, ul
tima de dinaintea intrării în 
funcțiune a fabricii, și anu
me efectuarea probelor teh
nologice.

Așădar, după ce în 1972 cu 
9 luni înainte de termen âu 
fost date în exploatare pri
mele două capacități ale 
combinatului — secțiile de 
carton ondulat și confecții 
din carton ondulat, după . ce 
la 31 aprilie 1973 acestor sec
toare productive li s-au a- 
dăugat semiceluloza și hir- 
tia miez, tot în acest an, pină 
la sfirșitul lui. se scontează 
ca incă un obiectiv să trea
că de la faza de investiții 
la cea de producție. De re
marcat că acest rezultat a 
fost posibil în urma efortu
rilor conjugate ale Antrepre
norului General — Trustul 
de construcții industriale 
Craiova — și ale subantre- 
prizelor sale, âle furnizorilor 
de utilaje — pare și-au o- 
norat în termen obligațiile 
contractuale. Nu mai puțin 
adevărat este însă că și be
neficiarul a înțeles să spri
jine nemijlocit grăbirea lu
crărilor. echipa maistrului 
Iancu Badea ca și muncito
rii atelierului mecanic sau 
ai secțiilor tehnologice asu- 
mîndu-și răspunderea execu
tării unor operații de mon
taj. Cit de bine s-au achi
tat aceștia de sarcinile ce le 
reveneau. o demonstrează 
faptul că in perioada tre
cută de la începutul anului 
și pină acum ei au! realizat 
un volum dublu de lucrări 
față de oeV stabilit inițial cu 
constructorul.

— Ițle-am convins astfel' — 
avea să ne spună tovarășul 
Ianăși că atunci cind co
laborarea nu rămine un ter
men abstract, cind intre fac
torii Responsabili de bunul 
mers al investiției există re
lații strîn'se de întrajutorare,

Ori de cite ori voi veni Ia Ol- 
ternița, voi fi tentat să mă o- 
presc la prima poartă a orașu • 
lui, acolo unde . Filatura — cea 
mai mare și mai modernă din 
țară — oferă cea mai bună carte 
de vizită. Nu știu dacă și in ce 
fel se poate face o comparație 
între filatură și șantierele na
vale, dar oamenii de aici au în
ceput să vorbească tot mai frec
vent despre cea dinții ca despre 
un reper caracteristic activității 
tineretului din oraș. Aflindu-mâ 
recent in această „fabrică a ti
neretului", tind să le dau drep
tate.

Am reținut aici cifre care re
prezintă realizări pe primele opt 
luni la toți indicatorii. De pildă, 
la producția globală se remarcă 
o depășire de peste 4 600 000 lei, 
productivitatea muncii înregis
trează un plus,,, de 653 lei pe. sa
lariat. Nici un refuz de calitate 
Tcate astea insă devin pentru 
directorul Întreprinderii tovară
șul Ilarion Cozea a cărui virs’â 
nu se depărtează mult de a ce
lor din subordinea sa — moti
vele retrăirii, ca intr-im' film 
retrospectiv, a momentelor de 
constituire și omogenizare a u- 
nui colectiv ai cărui membri au 
trpeut rapid de la modul de 
viață rural la rigoarea discipli
nei muncitorești. Poate de aceea 
ochii directorului . se luminează 
a bucurie multă cind iși amin
tește asemenea lucruri și caută 
cu tot dinadinsul să aducă vor
ba despre acești tineri minunați 
din zona Olteniței, calificați la 
școala profesională sau la locui 
de producție, cu care a pornit 
fabrica, atingînd parametrii pro
iectați cu un trimestru mai de
vreme, și care au „plantat" aici 
noi capacități, inchegind alte co
lective de muncă trainice. Prin 
memoria sa defilează tinerii 
care in - situația dificilă, a iernii 
trecute se îndreptau, prin nă
meți și viscol, către oraș, dove
dind, prin cotidianul gest al ve
nirii la muncă, un atașament 

, deosebit pentru fabrică. Aceiași 
tineri, a căror medie de vîrstă 
se fixează la hotarul anilor 21- 
22, au lucrat și duminicile in 
toate cele 3 schimburi, au răs
puns cu solicitudine sarcinilor 
la nivelul orașului, prin acțiuni 
ferme de muncă patriotică (cu
lesul recoltei, săpatul canale
lor pentru conductele de alimen
tare etc.). Dar mai ales au răs
puns sarcinilor mereu sporite

de pro'ducție. Să amintim numai 
faptul că la abia doi ani de la 
punerea in funcțiune filatura a 
primit sarcini de export, pentru 
beneficiari externi exigenți, cum 
este Japonia. Anul in curs can
titățile au crescut de peste șase 
ori față de anul trecut. Este un

raport care vorbește de la sine 
despre hărnicia și prestigiul a- 
cestui tinăr colectiv, calități pe 
care le-a cîștigat prin rieîntre-

VASILE RĂVESCU

xprimind gindurile și senti
mentele întregului nostru 
popor, Hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele

țări latino-americane subliniază importan
ța istorică a acestui eveniment, puternică 
manifestare a prieteniei și colaborării ro- 
mâno-latino-americane, a hotărîrii de a 
intări solidaritatea în lupta comună îm
potriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru dreptul po
poarelor de a-și făuri in mod suveran 
destinul, de a se dezvolta de sine stătă
tor.

„COMITETUL EXECUTIV — se arată 
în Holărîre — DA O ÎNALTA APRE
CIERE ACTIVITĂȚII REMARCABILE. 
BOGATA IN REZULTATE. DESFĂȘU
RATĂ DE SECRETARUL GENERAL AL 
P.C.K., PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, CA SOL AL PRIETENIEI 
ȘI SOLIDARITĂȚII POPORULUI — 
MAN CU POPOARELE VIZITATE, 
TOATE POPOARELE AMERICII 
TINE. CONTRIBUȚIEI SALE DE 
CEPȚ1ONALĂ ÎNSEMNĂTATE ÎN PRO
MOVAREA POLITICII EXTERNE A

RO-
CU 

LA- 
EX-

Activității remarcabile, 
desfășurată de secretarul general al 
înalta, unanima apreciere a națiunii noastre

în pagina a lll-a — telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare in pag. a ll-a)
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NU POT FI CULESE • ••
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O primă constatare — rezultatele sint pozitive. Imagine din la
boratorul Întreprinderii vinuri și vii din Focșani.

Foto: EM. TANJALA

Poposim in Vrancea, ținut al 
vițlor și vinului. Cum e și fi
resc, majoritatea forțelor an
grenate in lucrările campaniei 
de, toamnă se. află pe dealuri, 
in vii. acolo unde ciorchinii bo- 
gați ai acestui an darnic cu 
viticultorii așteaptă să încea
pă călătoria spre budane și 
prese. La ferma nr. 1 a aso
ciației intercooperatiste viticole 
Jariștea într-o singură parcelă 
se află la 
culegători, 
fermei iar 
la Fabrica 
șani, sosiți 
torilor.. Este a treia zi de 
declanșarea culesului și 
piețe ■ și baze de vinificație au 
fost deja trimise 15 vagoane de 
str.uguri. „Recolta este foarte 
bună — ne mărturisește mul
țumit tmărul șef al fermei, in
ginerul Dumitru Lucian. Față 
de cele 6 500 kilograme planifi
cate la hectar, scoatem cel pu
țin 9 000 kilograme. Pină acum 
am cules in spe.cial strugurii de 
masă, dar de astăzi am în
ceput și la cei de vin. Procentul 
de zahăr nu a ajuns la maxi-

mum, dar nu putem ști dacă 
zilele cu soare vor mai ține 
prea mult. De aceea ne grăbim". 
Graba însă nu este caracteris
tică tuturor unităților vitico
le. Aveam să ne dăm seama 
foarte repede, la vecinii fer
mei susmenționate, cooperato
rii din Jariștea. Am numărat

cu-in via de acolo doar 40 de 
legături care sortau in lădițe 
strugurii de masă. „La cei pen
tru vin mai așteptăm. Să acu
muleze zahăr mai mult. Obți-

O. M1LEA

lucru peste' 150 de 
80 sint lucrători ai 
restul sint tineri de 
de confecții din Foc- 
în ajutorul viticul- 

la 
spre

(Continuare în pag. a ll-a)

Acum e vremea culesului. Știuleții aurii de porumb sint de pe 
acum strîn-și in vederea transportului și depozitarii.

Foto: GH. CUCU.

La I.A.S. Zimnicea din jude
țul Teleorman, peste 300 de 
studenți de la Facultatea de 
economia producției iși fac un 
titlu de mîndrie din participa- ■ 
rea activă la strinsul și depozi
tarea recoltei. în cursul zilelor 
de 22. 23 și 24 septembrie la 
fermele nr. 5, 6, 8 și 9. peste 
300 de studenți economiști, or
ganizați in 4 brigăzi, au recol
tat, sortat și încărcat circa 5000 
kg ardei grași, 7 000 kg morcovi, 
16 200 kg ardei kapia și 19 600 
kg gogoșari, realizînd un bene
ficiu de circa 15 500 lei. De ase
menea, la fermele nr. 1, 2, 3 și 
4 au fost recoltate circa 30 500 
kg struguri, realizîndu-se un 
beneficiu de circa 5 500 lei. 
Deci, un total de 20 000 lei..

Dar să le dăm lor cuvîntul !
Duminică 23 septembrie a fost 

o zi de lucru plină. Soarele iși 
revărsa din plin razele fierbinți 
peste cîmpia teleormăneană. 
Sosirea apei potabile și a su
plimentului de masă la . fșrma 
nr. 6, unde muncesc 69 de stu
denți din 
120. anul 2 Facultatea de eco
nomia producției, ne oferă o 
scurtă pauză necesară unei con
vorbiri.

— După prima zi de la sosi
rea aici — adică simbătă 22 
septembrie —. ne încredințează 
studentul Alexandru Brega din 
grupa '120, am reușit să ne

grupele 118. 119 și

STUDENTUL CĂMINIST ÎN FAȚA UNEI PRACTICI
FOLOSITE PE SCARĂ MONDIALĂ

AUT OGOS POD ARI RE A
Deschiderea noului an univer

sitar a. fost precedată de o pe
rioadă de febrilă activitate in 
căminele și cantinele din Bucu
rești. Cazarea studenților. înce- 
pind cu repartizarea in cămine 
și pînă Ia predarea „cheii" a 
reprezentat un obiectiv în jurul 
căruia s-au concentrat efortu
rile consiliilor U.A.S.C. Obiectiv 
în cea mai mare măsură reali
zat la timp. în unele institute 
acestor pregătiri s-au adăugat 
preocupări existente incă din 
timpul vacanței pentru efectua
rea unor lucrări de șantier, pen
tru grăbirea lucrărilor de repa
rații, de dotare a noilor amena
jări. Pentru obținerea unor fon
duri suplimentare in asemenea 
scop, unele institute (cum ar fi 
Institutul agronomic) au dovedit 
spirit gospodăresc închiriind u- 
nele cămine Biroului de turism

pentru tineret și Ministerului 
Turismului.

Datorită interesului manifestat 
de comisiile sociale ale A.S.C. 
din București, colaborării reali
zate cu serviciile administrativo 
s-a reușit să se rezolve 27 452 de 
cereri, folosindu-se, momentan, 
pentru cazare și alte spații exis
tente în cămine. Rezultă insă un 
anume indice de aglomerare de
terminat în primele zile după 
redeschiderea cursurilor de cau
ze cum ar fi prezența-in cămine 
a unui număr de candidați la 
concursul de admitere, organi
zat de unele facultăți. Acestora 
li s-au adăugat dificultățile de 
cazare în noile clădiri ale Com
plexului „Belvedere" prevăzute 
cu 400 de locuri, clădiri care din 
cauza constructorului n-au putut 
fi date in folosință decit parțial 
și cu întîrziere. Comisia socială

a C.U.A.S.C. din centrul univer
sitar București a informat foru
rile în drept că există posibili
tăți pentru reducerea aglomeră
rii din unele cămine prin folo
sirea celor 975 de locuri exis
tente în căminele „Splai 48“, 
„Elena Pavel“. „Occidentului", 
Drumul Taberii, „Ștefan Furtu
nă", Brezoianu. care în momen
tul de față au altă destinație de
bit cazarea studenților. Oricum, 
nu lipsesc interesul și demer
surile necesare pentru crearea 
unor condiții mai bune de cazare 
în unele cămine.

Este știut faptul că ambianța 
potrivită odihnei și studiului de
pinde. după intrarea în cămin, 
în primul rind de cei ce-1 lo
cuiesc. Este și dezideratul prin
cipal al măsurilor de autogospo- 
dărire asupra cărora A.S.C., stu
denții vor insista mai 1 mult în

acest an. în contextul prezentat 
se impune respectarea cu stric
tețe a regulamentului de . organi
zare și funcționare a căminelor, 
a normelor civilizate de compor
tament în cadrul lor, ca și par
ticiparea mai activă a studenți
lor la întreaga activitate orga
nizatorică și politico-educativă 
din cămine. încă din prima zi 
fiecare student a semnat un an
gajament. cuprinzind 
lele îndatoriri ce 
pectate și a căror 
trage sancțiuni pe 
sau administrativă, 
nă la retragerea 
căminizare. Zilele acestea, stu
denții au putut lua cunoștință

principa- 
trebuie res- 
încălcare a- 
linie A.S.C. 
mergînd pî- 
dreptului de

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a lll-a)

adaptăm foarte bine serviciilor 
repartizate nouă.

— De altfel pentru multi din
tre noi munca pe ogoare este 
o reintilnire cu anii copilăriei,

lector universitar,
STELU ȘERBAN 

comandantul brigăzilor 
de studenți

(Continuare in pag. a ll-a)

• Debut: „INSULA" 
de Nicolae Gri- 
gore-Mărășanu

în pagina a 2-a

Doar sugestii?
de MIHAI STOIAN

Presa a publicat, de-a lungul timpului, destule „semnale 
critice" referitoare la modul în care sint conservate (dacă‘nu 

, chiar... demolate) anumite case-muzeu. Din păcate, de ani. și 
ani, în ciuda unor repeiote apeluri publice, semnate de oameni 
de cultură de prim rang, casa lui Luchian, de exemplu, din 
plin centrul Capitalei, arată cum arată : un colț întreg este 
complet lipsit, și la ora aceasta, de tencuială, fisurile - din 

: ce în ce mai grave - amenință însăși „carnea" zidurilor îrrtfe 
' care Luchian (asa cum o spune și placa de marmură, come

morativă, de pe peretele total neîngrijit) a lucrat și a su
ferit neînțeles. Apoi mi-am adus aminte și de casa lui Slavici, 
din apropierea Radiodifuziunii, despre care iarăși s-a scris: 
și s-a scris... Și m-am întrebat : cite alte asemenea case or 
mai fi. risipite, pretutindeni ?

Si m-gm gîndit la o posibilă acțiune a tinerilor studenții co
muniști din anumite facultăți (cu profil înrudit propunerii pe 
care vreau s-o fac), oameni, inimoși pe care i-am vâzut,. nu 
o singură dată, la treabă, pe șantiere, fie la muncă patriot 
.tied. fie la practică. Așadar, mi-om spus, ce-ar fi dacă stu- > 
denții de la Construcții — eventual sprijiniți și de un specia
list cu experiență mai îndelungată - s-ar asocia cu ,studenții 
de la Arte Plastice și, laolaltă, s-ar deplasa cu țoțți, intr-o 
bună zi, la nr. 29, pe strada Mendeleev,. în vecinătatea Pieții, 
Amzei, cu . scări, cu mistrii, cu var și toate celelalte, pentru 
a șterge rușinea de pe obrazul nostru ? Ar fi aceașta. și1 o 
acțiune practică, adică' s-ar învăța și cu prilejul respectiv, me
serie, dar - la fel de important - s-ar depune și un . strop 
de suflet acolo, în tencuiala nouă,, gesturile tinerilor. dobîn-. 
dind implicații majore, simțămintele lor cele măi .nobile, 
patriotice, ar fi încununate de munca efectuată. Și apoi, ce ( 
școală mai bună, a respectării ■ patrimoniului național, poate 
fi găsită ,? Muncă și totodată pioasă apropiere de trecut, ( 
aducerea acestuia în prezent, prin intermediul unor inițiative 
demne.de tinerii studenți comuniști. . ■ (

Evident, acceptînd sugestia de mai sus - care, îndrăznesc
L să cred,'nu reprezintă o simplă sugestie, căci include obli- , 
z gătii afective de nediscutat — arid aplicării lor s-ar putea 

extinde. Și nu mă îndoiesc că tinerii, cu perspicacitatea lor 
proverbială, cu dorința lor de dăruire, cu energia și spiritul '< 
lor organizatoric și mobilizator, vor găsi, ei, înșiși, alte „su
biecte" asemănătoare (casei Luchian), ceea ce-i va determina 1 
să • intervină prompt, calificat, eficient. Fără doar și poate, 
studenților comuniști de la Filologie le va veni ideea de to • 
descoperi strict (eventual în colaborare cu colegii lor de la ( 
Arhitectură) cele 16 locuințe bucureștene ale lui Eminescu 
(conservîndu-le măcar pentru memorie — cu ajutorul, iarăși, v 
al celor de la Plastică), etc. Idei, sugestii se găsesc-destule..; 
Cind au un fundament trainic, ele se cer și degrabă puse ( 
în practică.

demne.de
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Argument in reușita adunărilor de dare de seamă și alegeri

Instruirea temeinică
a activului U.T.C

DEBUT

INSULA
de NICOLAE GRIGORE — MĂRĂȘANU

I

O acțiune distinctă, premergă
toare desfășurării adunărilor de 
dare de seamă și alegeri care a 
avut și încă mai are loc ih ca
drul județelor, municipiilor și 
orașelor, este instruirea activu
lui U.T.C. Cite dosare trebuie 
să existe sau cîți tineri vor scrie 
procesul verbal știe aproape fie
care utecist. Sarcina acestor in
struiri a fost și este aceea de a 
lămuri cum se pregătește practic 
o adunare, cum se întocmesc ma
terialele, cum trebuie să acțio
neze birourile organizațiilor pen
tru crearea unei atmosfere pro
pice acestei acțiuni. Și. nu ori
cum. ei bine. Privită prin prisma 
problemelor pe care le-a rezol
vat instruirea la care am par
ticipat în Bacău există garanția 
reușitei adunărilor de alegeri in 
toate organizațiile municipiului.

Instruirea nu a pornit de la 
zero. în prealabil activul U.T.C. 
a studiat’instrucțiunile C.C. al 
U.T.C. — partea care se referă 
la, metodologia desfășurării unei, 
adunări de dare de seamă ți a- 
legeri. Problemele ridicate de 
primul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., Dumitru A*r- 
deleanu.. au. vizat in primul rînd 
problemele de- conținut. Ce tre
buie să însemne pentru organi
zația U,!T.C? această acțiune, care 
sint problemele pe care și le 
propune a le rezolva cu acest 
prjlej, ce măsuri, politico-organi- 
zatorice trebuie luate pentru 
marcarea evenimentului — toate 
acestea și-au găsit răspunsul in 
această ședință de instruire. S-a 
pțfecat de la măsurile pregăti
toare unde accentul a fost pus 
In mod deosebit pe acțiunea de 
clarificare a evidenței. Pentru 
că — așa cum se spunea și in 
instruire — neexistind o evi
dență adusă la zi cu ultimele 
plecări și sosiri nu se cunosc 
nici forțele reale ale organizației 
U.T.C.

în această ședință de lucru un 
spațiu corespunzător a fost re
zervat și problemei, întocmirii 
materialelor. S-a ținut cont in 
primul rînd că printre partici- 
panți sint foarte mulți secretari 
aleși de curînd, deci fără expe
riența altor ani, și s-a insistat 
mai mult asupra capitolelor com
ponente unei dări de seamă, ac- 
cehtuindu-se asupra faptului că 
atit realizările cit și lipsurile să 
nu fie prezentate sub forma unei 
simple înșiruiri ci să fie anali
zate prin prisma preocupării or
ganizațiilor U.T.C. în acest sens, 
a fțțșt utilă informarea secreta
rului U.T/C; de la șantierul nr. 
3. Vasile Deju, care arăta că 
eronomiile realizate ele orga
nizația lor reprezintă un bloc; 
cu 12 apartamente pe care ti
nerii șantieriști l-au construit 
in afara orelor de program. A- 
cest exemplu nu s-a folosit cu 
tentă de laudă ci pentru a servi 
ca argument in susținerea pro
blemelor care erau lămurite pen
tru primul capitol al dării de 
seamă : atigrehârea tinerilor în 
efortul colectiv de realizare a 
cincinalului înainte de termen 
prin intermediul întrecerii ute- 
ciste. în acest sens, și Elena A-

La Cîmpulung se construiește un nou cămin munci toresc. Beneficiarii, tinerii, sînt prezenți zi de zi. 
. Foto : GH. CUCU

Un colectiv făuritor de colective
(Urmare din pag. I) 

rupta pregătire. , Oamenii fa
bricii — colectivul este alcătuit 
in majoritate din fete — nu s-au 
mulțumit numai să învețe mî- 
nuirea corectă a mașinilor mo
derne. Comparația in acest sens 
a maistrului Petre Dumitrescu 
de la preparație, mi s-a părut 
sugestivă. „Filatura este ca și 
armata, spunea el. Uniforma 
frumoasă impresionează. Dar 
pină a ajunge să mergi în ca
dență perfectă trece timp".

Aici n-a trebuit să treacă mul
tă vreme ca tinerii să-și însu
șească perfect cunoștințele lega
te de procesul de producție. 
Toți salariații au trecut prin- 
tr-un proces neîntrerupt de ri
dicare a calificării și specializă
rii. Toți muncitorii participant! 
la cursurile de scurtă durată »u 
primit calificativul foarte bine, 
continuind cu maiștrii și ingine
rii acest, proces. Ajutorii de 
maiștri — a căror fluctuație la 
un moment dat devenise îngri
jorătoare — au fost stabiliți pe 
ateliere cu responsabilități pre
cise și' introduși la cursurile de 
specializare. Astăzi despre Du
mitru Pirpiriu. Ștefan Balotă, 
Marin Brincoveanu, Nicolae 
Manolache și alții se spune că 
au devenitîn cel mai scurt timp 
din mecanici : specialiști cu ca
lificare excepțională.

De la inginerele stagiare An
gelica Popescu și Eufrosir.a 
Popa am aflat despre organiza
rea in fabrică a unei universi
tăți’ populare pentru muncitori 
și tehnicieni, cu două cursuri a- 
vind profil tehnic, economic, or
ganizatoric. în luna octombrie, 

baboi, secretar al comitetului 
U.T.C. 1.1.L. „23 August", arăta 
că „adunările de alegeri din a- 
cest an au in plus un subiect 
concret de dezbătut referitor la 
antrenarea tinerilor îh întrece
rea „Tineretul — factor activ in 
realizarea cincinalului înainte 
de termen". în instruire s-a 
atras atenția că rezultatele ob
ținute îri. această întrecere nu

VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE
trebuie să constituie decît punc
tul de plecare in analiza care 
se va face in adunare, dezbătî.’.- 
du-se pe larg posibilitățile de 
îmbunătățire a participării tine
rilor la realizarea sarcinilor e- 
eonomice. critieîndu-se lipsurile 
care se mai manifestă in activi
tatea unora, iar programul de 
activități să cuprindă măsuri 
concrete izvorîte tocmai din si
tuațiile existente.

Pentru activul U.T.C. din școli, 
prezent și el la aceeași instruire, 
s-g indicat ca analiza activității 
să se facă în lumina sarcinilor 
trasate de Plenara din iunie a 
C.C. al P.C.R. Problemele refe
ritoare la activitatea practică a 
elevilor, a unei legături cit mai 
strînse între școală și uzină au 
fost accentuate. De fapt insăși 
prezența la aceeași instruire atit 
a elevilor cit și a tinerilor din 
întreprinderi și instituții a fost 
folosită ca un exemplu : reci
procitatea preocupărilor organi
zațiilor U.T.C., legătura mai 
strînsă intre școală și uzină ; a- 
ceste probleme făcînd și ele o- 
biectul unui capitol al dării de 
seamă și programului de activi
tăți.

Pentru capitolul „activitate po- 
litico-ideologică" au fost date ca 
exemplu o serie de organizații 
U.T.C. care au obținut rezultate 
bune în acest domeniu. Utilă a 
fost și informarea secretarului 
comitetului U.T.C. de la I.R.A., 
Vasile Tudose, care relata 
din metodele folosite de organi
zațiile U.T.C. pentru o cit mai 
bună activitate politico-ideologi- 
că care să vină direct in spriji
nul producției. Toate acestea 
s-au făcut cu intenția vădită de 
a scoate în relief punctele de 
plecare pentru analizarea aces
tui domeniu în darea de seamă 
dar și modalitățile de rea
lizare a unor activități poli- 
tieo-ideologice pe măsură cerin
țelor care să fie prinse în pro
iectele programelor de activități. 
Dar mai prestis de orice in in
struire s-a indicat ca întreaga 
adunare de alegeri să se distingă 
prin combatix’itaie. Dacă da
rea .de seamă reușește să facă 
o analiză concretă a realităților 
existente, să scoată îri evidență 
realizările, dar să și critice ferm 
toate neajunsurile, atunci se dă 
și tonul discuțiilor, se garantează 
in acest fel reușita adunării. A- 
cest lucru jl spunea la sfirșitul 
instruirii și Elena Niță, secreta
rul comitetului’ U.T.C. „Confec- 

cînd este prevăzută deschiderea 
acestora circa 100 de tineri vor 
frecventa regulat această nouă 
formă de pregătire sub îndru
marea inginerului șef. Maria Ra- 
țiu și a inginerului Dochia Ba
ciu. Recent, s-a desfășurat în în
treaga filatură o „săptămînă a 
propagandei tehnice".

Existența a foarte multe tipuri 
de calificare, legătura strînsă a 
inginerilor cu fiecare schimb de 
producție, repartizarea propor
țională a oamenilor cu cea mai 
bună calificare la toate schim
burile, a determinat întreținerea 
foarte bună a utilajului și, deci, 
inexistența uzurilor premature, 
calitatea excepțională a produ
selor. Căci așa cum remarca se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
filatură. Alexandra Ciobanu ■ 
„tehnicitatea trebuie să se trans
forme obligatoriu in calitate". 
Ceea ce o dovedește cu prisosin
ță nu numai cei de la filatura 
C. fruntași in întrecere, ci și cei 
de la finisaj sau de la secția rin
guri. Aceștia din urmă, ne infor
mează maistrul Vasile Ghiță, 
prin organizarea brigăzii (.Prie
teni ai calității și disciplinei", 
prin introducerea autocontrolu
lui au realizat planul lună de 
lună, în proporție de peste 105 la 
sută, firele obținute fiind de cea 
mai bună calitate. Dar perfec
ționarea muncitorilor tineri a a- 
vut și alte efecte pozitive. Prin 
mărirea zonelor de deservire la 
mașini — anul trecut la 141 ma
șini lucrau pină la 70 muncitori, 
acum numai 50 — se obțin eco
nomii importante.

Cei plecați de aici încheagă 
noi colective.'Este cazul briga
dierelor foarte bune care ajută 

ția“, cate se numără printre ac
tiviștii obștești cu o activitate 
mai îndelungată.

Un capitol distinct al instruirii 
a fost dedicat activităților care 
trebuie să marcheze evenimentul 
alegerilor : realizarea tuturor 
sarcinilor ce derivă din progra
mul curent de activități, intensi
ficarea acțiunilor pe linie econo
mică, declararea unor zile re-

cord, sensibilizarea activității 
propagandistice etc. în așa fel 
incit momentul bilanțului să 
constituie apogeul activității or
ganizațiilor U.T.C.

Ultima parte 
întrebărilor și 
rităților. N-au

a fost rezervată 
lămuririi necla- 

___ ,___  . .. .. fost, prea multe 
voci care s-au ridicat? Poate și 
datorită faptului că problemele, 
de-acum, le erau clare. Am no
tat totuși străduința celor pre- 
zenți de a intra cit mai mult în 
conținutul problemelor. De e- 
xemplu, Ion Stan, secretar al co
mitetului U.T.C. S.U.T., spunea 
că socotește ca o indicație bună 
„problema care se referă la 
perspectiva și stabilitatea tine
rilor pe care-i vom alege in 
conducerile organizațiilor", — 
pentru care a cerut și relații în

Bîrlad : Ne

de învățămînt su-

Uram Marin — Turda, Cluj ; 
Romeo P. Eugen — Sibiu : 
Examenele de diferență de la o 
școală de post mediu Ia liceul 
de cultură generală se susțin 
numai în cadrul sesiunilor lega
le de la învățămîntul fără 
frecvență, cite o clasă într-o se
siune. Aceasta fiind legea, nu 
vedem cui v-ați putea adresa și 
cine și-ar asuma răspunderea 
aprobării unei derogări de la 
prevederile ei.

Mandeș Adrian
surprinde răspunsul pe care vi 
l-a dat secretariatul Institutului 
politehnic din Iași — Facultatea 
de electrotehnică. Ministerul 
Educației și Învățămîntului ne 
asigură că a transmis din timp 
indicațiile necesare tuturor in
stitutelor ' ' -
perior din țară.

Georgeta Onofrei — Roșiori 
de Vede, Teleorman : Adeverin
țele pe care cooperativa „De
servirea" le eliberează la ce
rerea cursanților dovedesc că 
aceștia au urmat un ciclu com
plet de lecții, însușindu-și me
toda de scriere la diferite ti
puri de ,mașini de scris șl siste
mul modern de stenografie. 
Aceste adeverințe și ciclurile de 
lecții parcurse pe care le atestă 
nu au valoarea unor cursuri de 
calificare.

Eupu Gheorghe — Brăila : 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor — Departa
mentul poștelor și telecomuni
cațiilor examinează și eliberează 
periodic brevete, de radiotelegra- 

acum împreună cu inginerul 
Marta Vasile la constituirea co
lectivului filaturii cardate. La 
Baia Mare, alți 10 tineri, între 
care Antoaneta Oprican, Stela 
Bujor. Ecaterina Pavel, Nicolae 
Cristea, Radu Florea. acordă a- 
sistență tehnică noii filaturi. 
Mi-am notat, trecînd prin secții 
numele unor tineri fruntași in
tre fruntași care depășesc nor
mele zilnice de plan : Eugenia 
Alexandrescu. Ioana Dică, Eleo
nora Sima (Filatura C), Stela 
Naghi. Elena Miehedință (Fila
tura B). Lucia Radu. Lica Fima 
(Filatura A) și multe altele. Ani 
reținut inovații cu mare efi
ciență economică semnate de ti
neri : inginerii Vasile Baciu, Sîr- 
bu Mantaș. maiștrii Luca Dinu, 
Ion Vișan, tehnicienii Emil Ma- 
jorczik și Marin Zaharia și al
ții. N-am putut evita aceste 
nume — poate ni se vor părea 
multe într-un scurt reportaj — 
pentru simplul motiv că ele re
prezintă simbolul unor colective 
de muncă, a căror maturitate 
impresionează în raport cu tine
rețea lor. Și încheind, nu pot să 
nu revin la exemplul de bun 
conducător și om al directorului 
Ilation Cozea, o prezență obliga
torie la întreaga activitate a ti
nerilor de aici (la adunările ge
nerale U.T.C., la „joile filatoa
relor". la acțiunile voluntar-pa- 
triotice, în vizită la cele două 
cămine pentru nefamiliști, la 
creșă, cantină sau la baza spor
tivă).

Cu o asemenea coeziune, tine- . 
rii filatori din Oltenița și-au 
descoperit pe lingă vocația me
seriei, și pe cea de formare a 
noi colective muncitorești. 

plus. Activul U.T.C. a înțeles ce 
are de făcut și cum trebuie să 
rezolve acest lucru. De fapt, așa 
cum îmi declara un grup de par- 
ticipanți „începînd de a doua zi 
cîteva file din agenda noastră 
de lucru vor fi ocupate cu a- 
ceste probleme".

Instruirile activelor U.T.C. eu 
problemele specifice declanșării 
adunărilor de dare de seamă și 
alegeri sînt, la marea majori
tate a organizațiilor U.T.C., în
cheiate. Rostul publicării acestor 
rinduri nu este numai acela de 
a scoate în evidență străduințele 
unui organ municipal U.T.C., ci 
șl cel care vizează un schimb 
de experiență. Pornind de ta 
iapt.ul că o instruire temeinică 
garantează desfășurarea în bune 
condițiuni a adunărilor de ale
geri, socotim că acolo unde a- 
cestea nu s-au desfășurat la ni
velul cerințelor mai este încă 
timp de a pune lucrurile la 
punct. Afirmăm acest lucru pen
tru că și în instruirea care a a- 
vut ioc la Bacău s-a asigurat ac
tivul U.T.C. că „porțile" comite
tului municipal sînt deschise în 
continuare pentru eventualele 
lămuriri, că activiștii salariațl 
vor fi prezenți în organizații 
pentru îndrumare eu deosebire 
în această perioadă.

ION TOMESCU

fist pentru persoane care ,au sa
tisfăcut stagiul militar, au studii 
medii 'și' s-au pregătit prin 
cursurile de specializare post- 
liceale care sint înființate pe 
lingă întreprinderile interesate. 
Marina civilă pregătește ofițeri 
radiotelegrafiști pentru flotele 
maritimă, fluvială și de pescuit 

^Scinteii 
tineretului

oceanic prin astfel de cursuri, 
Ia care sint admiși posesori ai 

:earnetuhif militar de radiotele
grafist și cu studiile medii 
terminate, pe care îi recomandă 
apoi în t vederea examinării la 
comisia M.T,Tc. Așadar, pentru 
a putea urma cursul de specia
lizare și a susține examenul 
pentru brevet de ofițer radio
telegrafist clasa a III-a va tre
bui, mâi întîi, să obțineți diplo
ma de bacalaureat, urmind ea 
apoi să vă adresați, printr-o 
cerere, la Comandamentul flotei 
maritime, NAVROM Constanța, 
avînd în copie actele justifica
tive.

TABĂRA DE MVtiCĂ A STUDENȚILOR mOMIȘTI
(Urmare din pag. I)

cu obîrșia noastră de fii de ță
rani — ține să completeze Va- 
leriu Badea, din grupa 118. 
Cinstim și prin această muncă 
utilă țării grija pe care partidul 
și statul ne-o arată ereîndu-ne 
condiții din cele mai bune pen
tru activitatea și viața noastră 
de studenți — a adăugat el.

La ferma nr. 8, lucrează bri
gada a șasea, cu 79 de studenți, 
sub conducerea tovarășului asis
tent Vasile Dimonu. întrebăm 
pe studenta Paraschiva V. Dră- 
guș — fruntașă la studii si pe 
ogoare —.cum 
activitatea colegilor ei.

— Avem ambiția că oamenii 
de aici, de la I.A.S. Zimnicea. 
să poată spune numai lucruri 
bune despre noi, studenții eco
nomiști.,

inginer Elena Odorheanu. care 
răspunde de această fermă, are 
numai cuvinte de laudă pentru 
aportul , studenților-brigadieri, a 
căror muncă o apreciază ca 

se desfășoară

ÎN ȘEDINȚE, VIILE

NU POT FI CULESE
(Urmare din pag. I)

nem prețuri mai bune" — este 
replica celor cu care am stat 
de vorbă. Nici la cooperativa 
agricolă din Balotești nu am 
putut consemna o prezență ma
sivă in vii. Culesul începuse 
doar pe 15 hectare din cele 
1100 pe care le are unitatea. 
S-a lăsat la aprecierea mem
brilor cooperatori stabilirea 
momentului optim. Unii din
tre ei, receptivi Ia îndemnurile 
aflate de prin ziarul local sau 
auzite pe la baz.ele de vinifi- 
cație, au început deja- culesul.

Iorgu, 
Tudo- 
Păuna 
fermei

Este cazul lui Adam 
Gheorghe Lazăr, Virgil 
rașcu, Florea Buleandră, 
Voicu. Cerem șefului 
nr. 1, brigadierul Spiridon Va- 
siliu, numele celor mai price- 
puți viticultori, care vor rea
liza cele mai mari producții in 
acest an. Coincidență sau 
lucru firesc ? Sînt rostite 
mai numele celor pe care 
intilnit. in vie, la cules; 
dar, cei mai pricepuți nu 
mai tărăgănat recoltarea.

un 
toc- 

i-am 
Așa-

au 
deși,

O invitație timișoreană. Noul hotel „Continental

Negoț loan — Sînnicoiau 
Mare : Doriți să deveniți medic 
pe o navă maritimă. Realizarea 
acestei dorințe depinde in cea 
mai mare măsură de dv. pentru 
că în primul rînd. trebuie să 
urmați o facultate de medicină. 
Dacă doriți să urmați cursurile 
Institutului mâdico-miiitar 

buie să vă adresați centrului 
militar județean de care apar
țineți. Aici se fac selecționări, 
în fiecare an, în lunile' mărlie- 
aprilie. în ceea ce privește re
partizarea pe. o navă, aceasta 
urmează a fi rezolvată abia la 
terminarea facultății, firesc, în 
funcție de nevoile încadrării cu 
medici a navelor maritime.

Istrate Maria, Valea Grecu
lui, jud. Vaslui : Ne-am inte
resat asupra posibilităților exis
tente de a vi se iiideplini do
rința de a lucra în cadrul Cen
tralei industriale de produse 
anorganice Rm. Vîlcea și iată 
ce am aflat. Unitatea amintită.

foarte importantă și bine fă
cută. Aceeași apreciere o face 
și inginerul șef Cociuc Cătălin 
și secretarul comitetuluj orășe
nesc P.C.R. Zimnicea, tovară
șul Nicolae Rovinaru.

Sub raport dimensipnal, va
loarea muncii lor pare la prima 
vedere modestă. Dar ceea ce 
marchează adevăratul sens al 
rezultatelor muncii lor, se poate 
vedea din ceea ce ne mărturi
sește studentul fruntaș Victor 
Carapcea, din grupa 121 ’ „Co
legii mei nu au reușit poate 
la început să realizeze în între
gime normele de producție, dar 
au cunoscut, în schimb, din 
primele clipe, un înalt indice 
moral la care să se raporteze.

— Pentru mulți dintre noi. — 
ne spune Gabriela Manoliu, 
fruntașă în brigada a doua, 
adică pentru orășeni, este ceva 
cu totul nou : contactul direct 
cu satul, cu munca in agricul
tură ne prilejuiește o cunoaș
tere și o experiență pe care in 
nici un alt mod nu le-am fi 

normal, și ei ar avea interesul 
pentru creșterea conținutului in 
zahăr.

Pe specialiștii și membrii 
consiliului de conducere, de la 
cooperativa agricolă din Ti- 
fești i-am căutat in zadar in 
vie, deși ceasul arăta doar ore
le 16. De ce ? Pentru că se 
aflau în plină ședință (opera
tivă, de lucru, cum ni s-a spus 
ceva mai tîrziu), condusă chiar 
de secretarul comitetului 
munal 
Nicolae 
Și pe 
U.T.C. 
ginerul 
aflăm că nici aici nu s-a de
clanșat din plin culesul. Chiar 
la ferma pe care o conduce 
cantitatea recoltată nu depă
șește 200 de tone, ceea ce tra
dus în unități de suprafață nu 
înseamnă decît aproximativ 20 
hectare. Or, la fermă sint 
cules 130 hectare iar pe 
treagă cooperativă nu mai 
țin de 1 286 hectare. Cit de

co
de partid. tovarășul 
Mlhai. Aici îl găsim 
secretarul organizației 
de la cooperativă, in- 
Petru Trifan. De la el

de 
în- 
pu- 

rea-
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în acest an are nevoie de bă
ieți. Pentru anul viitor vor fi 
primite pentru a se califica în 
meseria de laborant chimist și 
fete. Dar încă de pe acum și-au 
depus candidatura circa 370 de 
absolvente ale liceului cu domi
ciliul în județul Vîlcea. în acest 
context, am primit totuși asi
gurări că cererea dv. va fi ținută 
in evidență.

Popescu Dumitru. Rm. Vîlcea : 
Cele propuse de dv. nu pot fi 
luate în considerare întrucît sis
temul de efectuare al serviciu
lui militar pentru categoria de 
tineri la care vă referiți a fost 
reglementat prin articolul 51 al 
Legii nr. 14/1972 privind orga
nizarea Apărării Naționale a 
Republicii Socialiste România.

Oncel Margareta, Tg. Mureș : 
Fiul dv. nu îndeplinește con
dițiile legale pentru a i se acor
da concediul de studii in ve
derea susținerii concursului de 
admitere in învățămîntul su
perior. Asemenea concedii se a- 
cordă numai militarilor ce ur
mează a fi trecuți în rezervă 
pînă la 31 octombrie «a anului 
respectiv.

Radu Ștefan. Izvoru, Vîlcea : 
Totul depinde de afecțiunea din
tre tinerii al căror caz vă inte
resează și de modul în care fie
care dintre ei apreciază faptele 
în cauză.

Redactorul rubricii 
AL. DOBRE

cîștigat. Acum, că participăm 
la această campanie de recol
tare, avem satisfacția să ne 
aducem și noi contribuția pen
tru buna ei reușită învățînd, 
totodată, să prețuim munca lu
crătorilor din agricultură.

Toate brigăzile de studenți de 
la I.A.S. Zimnicea se străduiesc 
să-și aducă în adevăr contribu
ția la strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei de legume 
și struguri, iar hărnicia lor este 
stimulată și apreciată de Comi
tetul orășenesc P.C.R. Zimnicea. 
și de către Comitetul județean 
Teleorman al U.T.C., precum și 
de conducerea Trustului I.A.S. 
Teleorman, tovarășul inginer 
șef Leonida Romanescu ți ing. 
Catinca Scriosteanu, care au 
luat temeinice măsuri pentru 
a le asigura condiții corespun
zătoare de cazare și masă.

Au fost amenajate mai mul
te dormitoare cu toate cele ne
cesare. cu spălător și dușuri cu 
apă caldă. La această amena
jare și-a dat contribuția și 
I

■ ■ ■

Odo- 
„Se 

acestei 
culesului 

deplină 
evitareapentru

pentru crearea 
sigure de obți- 
vinuri sănătoase

le sint atunci acțiunile, despre 
care ni se vorbește cu multă 
însuflețire, de antrenare a ce
lor 136 de uteciști la grăbirea 
lucrărilor toamnei ?

în încheierea raidului nostru 
ne-am adresat, spre edificare, 
unui specialist cu autoritate m 
materie, tovarășului Titus Po
pescu, cercetător la Stațiunea 
experimentală viticolă 
bești care ne-a declarat : 
impune, în condițiile 
toamne, începerea 
Înainte de maturitatea 
a . strugurilor, 
pierderilor și 
unor premise 
nere a unor 
și de bună calitate. Orice can
titate de precipitații căzută 
acum, decimează recolta bună 
din acest an". Lucrurile sint, 
așadar, clare. Nu mai e timp 
de așteptat. Viile trebuie să cu
noască freamătul unui număr 
sporit de culegători pentru ca 
îri cit mai puține zile să răsu
fle, ușurate de povara rodului.

Cunoscut mai mult ca publi
cist, Nicolae Grigore Mărășanu 
debutează editorial cu o notabilă 
carte de poezie — Insula. Spu
nem că acest debut este notabil 
poate nu atit pentru ceea ce el 
conține original în sine, cit mai 
ales pentru semnificația sa in ra
port ou producția editorială cu
rentă, cu volumele similare ale 
confraților. In adevăr, Nicolae 
Grigore Mărășanu are curajul și 
înțelepciunea să mi se piardă in 
corul anonim de pe continentul 
unui modernism factice, cu mi
cile partituri pițigăiate la unison 
din care a dispărut orice notă 
gravă, fundamentală a existentei, 
un fel de creație colectivă, cenu
șie, în , care autorii își pot 
schimba între ei fără nici un risc, 
numele, o industrie verbală 
care-și pierde identitatea respon
sabilă de ea însăși, calitatea ges- 
tului inconfundabil. Printre atîtea 
ispite deloc neglijabile ale noto
rietății rapide și sincronismului 
snob Nicolae Grigore Mărășanu 
vine liniștit cu o Insulă a lui ' 
ruptă din orizontul fertil al apr- 
lor dunărene; o „insulă" fertilă 
sau o barcă tăind liniștea deltei 
în căutarea vînatului „lunecînd, 
lunecînd, solitară J existență pe 
apele fără margini".

Poemele sînt construite eu o 
pregnantă simplitate și simț al 
echilibrului și, în aparența lor 
nespectaculoasă, de tușe ondula
te cu discreție într-un spațiu ac
vatic, se simte nevoia fermă, 
stringentă de comunicare a „ini
mii care-și spune taina". Poeziile 
variază ca lungime tocmai în 
funcție ele această presiune 
psihică, ele mulțumindu-se une
ori cu pata de culoare a unui 
singur vers (Barză cîntînd), alte
ori într-un discurs narativ —• 
simbolic pe cîteva pagini (Intim- 
plări din marea călătorie pe lacul 
Furtună). Modul predilect al 
poetului este acela al conturării, 
singularizării unui gest în spațiu 
cu mijloace de o tradițională 
modestie și apoi prin tehnica 
modernă a suspens-ului, lasă 
gestul să vorbească singur, adică 
să sugereze complexitatea lumii 
din care a fost extras sau în care 
trebuie să se integreze.

Această lume, „universul" lui 
Nicolae Grigore Mărășanu deși 
localizat în spațiu (Brăila, Du
nărea, apele și uscatul) nu este 
epic, ci își păstrează lirismul prin 
hieratismul temporal al înfruntă
rii și armoniei omului cu ele
mentele naturale. Astfel poetul 
nu rămîne doar un simț con
știent de el însuși al acestor ele
mente din care a plecat, din 
care s-a rupt prin cultură, deci o 
plingere metafizică la* 1 marginea 
paradisului pierdut, ci se reinte
grează voluptuos forțelor origi
nare, apelor care l-au născut fără 
durere. Iată un astfel de tablou 

S.M.A.-Fîntinele. director Vale- 
riu Ștefănescu. Meniul pentru 
fiecare zi. compus din 4 mese, 
este alcătuit pe baza propune
rilor făcute de studenți. îm
preună cu ei se află tot timpul 
asistenții universitari Vasile 
Dimonu, Virgil Stativă. Ion 
Bărbuță, Vasile Baicu. Nicolae 
Ioniță care veghează la buna 
desfășurare a vieții din tabăra 
studențească.

După amiază, studenții au 
program de odihnă. Unii joacă 
volei, alții merg la club, ascul
tă muzică sau vizionează pro
gramele televiziunii. O atmos
feră de voie bună. Munca de 
pe ogoare este întăritoare prin 
schimbarea mediului și a preocu
părilor. Menționăm însă regre
tele studenților pentru retrage
rea din tabără a studentului 
Anghel Adrian, grupa 121, și 
nu întîmplător, intrucît nici în 
timpul anului de studiu nu a 
strălucit la disciplină, hărnicie 
și seriozitate.

După părerea noastră, a ce
lor de aici, în viitorii ani n-ar
mai trebui să fie primiți ase
menea studenți în taberele de 
muncă voluntar-patriotică. Ti
tlul de student-brigadier este o 
cinste cu care nu se pot mindri 
decit fruntașii la învățătură.

Sperăm că acolo unde sînt 
condiții de cazare, munca vo- 
luntar-patriotică să continue cu 
o nouă serie de studenți, pînă 
la 1 noiembrie.

PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚILOR Șl SECȚIILOR DE FINANȚE 
Șl CONTABILITATE

CONCURS DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
ORIGINALE PRIVIND CREDITUL PUBLIC

In scopuil stimulării într-o mai mare măsură a interesului 
viitorilor economiști pentru cercetarea și aprofundarea unor 
aspecte ale creditului public din țara noastră, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a organizat pentru studenții facultăți
lor și secțiilor de finanțe și contabilitate un concurs de lu
crări științifice originale.

Studenții care s-au înscris la concurs pînă la data anunțată 
anterior- în presă, vor preda lucrările pînă la 10 octombrie 
1973 Serviciului de propagandă al Casei de Economii și Con
semnațiuni, București, Calea Victoriei nr. 13, sectorul IV, sau 
sucursalelor județene Cluj, Craiova și Iași ale Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni.

Celor mai bune lucrări li se vor acorda următoarele pre
mii, în librete de economii :

— un premiu I în valoare de 2 000 de lei ;
— un premiu II în valoare de 1 500 de lei ;
— un premiu III în valoare de 1 000 de lei ;
— cinci mențiuni în valoare de 5 000 de lei fiecare.
Premiile vor fi atribuite de un juriu format din profesori 

de specialitate de la facultățile de profil și din reprezentanți 
ai Casei de Economii și Consemnațiuni.

Lucrările premiate de juriu vor fi tipărite de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, într-o'culegere.

construit în tehnica modestă a 
comparației, dar cu o substanță 
autentică: „Ca lină, cețuri 
groase / Ne împresoară portul. I! 
Cu lene de-animal / Fluviul 
coboară-n mare / Cu șlepuri și 
gudroane. i / Pe punți, cu 
somnu-n barbă / Răsar matrozi 
bătuți ! Și se aruncă-n fluviu / 
Ca peștii după pradă". (Cețuri). 
Poemul Vînătoarea, apologie a 
triumfului omului asupra' natu
rii, se încheie în acest contra
punct dramatic: „O, dar înainte 
de a-mi înflori armele I prin 
holdele sidefii ale mării, / Mă 
apropii de usne și strig: / vîrui- 
toarea seamănă cu vinderea bra
țului, f ou vinul amar / aruncat 
într-un ritual al marții, / vînă
toarea este un preludiu al som
nului, / ospăț al focului ce ne 
învăluie nevăzut. II Și, Doamne, 
chiar de mă tem, / dat este I ca 
fructul apei să-mi întregească 
lumina I și iată / liniștea mării 
tar o străpung". Dacă Vîntul și 
Marea reface ecuația omului 
abstract („Acesta este vîntul / 
care ne-a înecat corăbiile / cu 
griul ca fața Christosului / / Iar 
dincoace, / Este Marea morților 
noștri; 11 Și cum și cu cine / să 
se războiască urmașii ?“), stilul 
sec, de proces verbal, terminat cu 
intervenția superstiției, a credin
ței populare străvechi din Mai- 
necunoscuta vorbește de la sine 
despre simțul concretului la ac
torul „Insulei". „Cînd Partem 
lipoveanul, / A căzut peste Flu
viu / Beat, la Sulina —I Dumne
zeu să-l ierte / Eram și eu atunci 
la Sulina — / Bă tea vîntul / Și 
aburi de plumb, / Ca acum, / Ne 
împresurau fantomatici, I Fumam 
pe malul umed / Așteptînd 
procurorul, II Iar Ea, mirosin- 
du-i / Și sufletul a pește, / ca 
o aripă a nopții, / S-a așezat și 
a rostit I Numai pentru noi: 1 
Alaltăieri, / Girla a cerut Om II 
Și depărtîndu-se, ne uimeam...".

In încheiere sperăm că Insula, 
cartea de debut a lui Nicolae 
Grigore Mărășanu, reprezentînd 
in primul rînd o victorie a 
onestității morale a poetului față ; 
de propriul său univers, va-^i; 
urmată, în timp, de alte cătțl; 
capabile să se transforme întrȘO; 
estetică autonomă, , rezistentă la 
trecerea timpului.

DAN LAURENȚIU

Fiecare oră, 
fiecare zi- 
fructificate 
la maximum

(Urmare din pag. I)

mult mai ușor sint învinse 
dificultățile ce pot apare.

— Iar în oazul fabricii d« 
celuloză, mai ales, releva to
varășul. ing. Ștefan Prună, 
șeful lotului nr. 2 al T.C.I. 
Craiova — sprijinul era ab
solut necesar. De* ce afirm 
asta ? întrucît la acest obiec
tiv atacarea lucrărilor s-a 
produs cu ci-teva luni mai 
tîrziu decît era prevăzut, din 
cauza tergiversării eliberării 
amplasamentului. Un inter
val de timp deci destul de 
intins pe care apoi ne-am 
străduit cu toții să-l com
primăm pentru a face posi
bilă începerea probelor teh
nologice încă din septem
brie. .

Eveniment care, la data 
cind scriem aoeste rinduri. 
a avut deja loc. Șî-au în
cheiat constructorii odată cu 
predarea acestui obiectiv 
misiunea pe Șantierul Com
binatului de celuloză și hir- 
tie din municipiul Drobeta 
Tr. Severin ?

— Nicidecum — precizea
ză tovarășul Benedict Fiean- 
cu, șeful lotului nr. 3. în 
continuare forțele noastre 
sînt mobilizate la executarea 
lucrărilor aferente capacită
ților : instalația de hîrtie ca
pace, carton duplex, carton 
velin.

rinduri,
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înaltă, unanimă apreciere lată de istorica vizită 
a tovarășului Mîcolae Ceaușescu in America Latină

Astfel, in telegrama adresată 
de Comitetul de partid al Sec
torului II din municipiul Bucu
rești se spune : „Sîntem mîndri 
de strălucita solie a prieteniei, 
solidarității și colaborării inter
naționale. în țările Americii La
tine, reprezentată prin Dum
neavoastră stimate și iubite 
conducător, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. unde ați 
obținut rezultate remarcabile în 
misiunea pe. continentul latino- 
american, in afirmarea politicii 
externe a României, elaborată de 
Congresul al X-lea fi de Con
ferința Națională, expresie vie 
a comuniștilor și a întregului 
popor român, politică de largă 
conlucrare internațională, în 
folosul păcii, progresului și fe
ricirii tuturor popoarelor.

Vă raportăm, stimate tovară
șe secretar general, că planul la 
producția marfă pe sector, pe 
primele opt luni ale anului, a 
fost depășit, realizîndu-se o 
producție suplimentară în valoa
re de 124 073 000 lei.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din Sectorul II. strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist 
Român, al Dumneavoastră; mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, care ne conduceți 
spre izbînzi neabătute în apli
carea politicii interne și ex
terne, se angajează că vor mun
ci cu dăruire pentru realizarea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate, etapă importantă pen
tru făurirea pe pămîntul Româ
niei a socialismului multilateral 
dezvoltat".

„Cei peste 160 000 de oameni ai 
muncii de pe aceste meleaguri, 
vă adresează, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde gînduri de recunoș
tință și sincere felicitări pentru 
activitatea rodnică, neobosită 
desfășurată în timpul istoricei 
vizite oficiale de prietenie și 
colaborare întreprinsă în cele 
șase țări ale Americii Latine — 
se spune iii telegrama adresată 
de Comitetul județean al sindi
catelor, Argeș. Prin rezultatele 
sale deosebite, vizita Dumnea
voastră sporește și mai mult 
prestigiul internațional de care 
se bucură România socialistă in 
lumea contemporană.

Ne angajăm și cu acest prilej 
să muncim cu entuziasm și ab
negație pentru a mobiliza în 
continuare pe toți oamenii mun
cii — sub conducerea partidului 
— în marea întrecere desfășu
rată pentru realizarea sarcini
lor de plan pe anul 1973, an ho- 
tărîtor al cincinalului. Sindica
tele argeșene vor milita cu ab
negație pentru afirmarea politi
cii partidului și statului nostru, 
contribuind astfel la înfăptuirea 
obiectivelor importantei misiuni 
pe care ați dus-o strălucit la în
deplinire în cursul vizitei între
prinse recent."

„Cadrele didactice și elevii — 
se spune în telegrama adresată 
de colectivul de conducere 
al Liceului pedagogic „Spiru 
Haret" din Buzău — au ur
mărit cu viu interes și legi
timă mîndrie patriotică istorica

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU continuă să sosească telegrame în 
care se fac înalte aprecieri și se exprimă aprobarea deplină cu privire 
la activitatea rodnică desfășurată de conducătorul partidului și statu
lui nostru cu privire la vizita oficială în unele țări ale Americii Latine.

vizită a celui mai iubit fiu a.l 
poporului nostru in unele țări 
ale Americii Latine.

Solia de pace și prietenie pur
tată de Dumneavoastră pe în
depărtatele meleaguri ale aces
tor țări este menită să ridice și 
mai mult prestigiul poporului 
nostru în lume, să facă cunos
cută, la mii de kilometri, poli
tica înțeleaptă de colaborare șl 
Înțelegere intre popoare, al că
rui promotor sînteți Dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar 
general.

Ne exprimăm, și cu această o- 
cazie. deplina noastră adeziune 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și 
ne angajăm să creștem tinere 
generații în spiritul înțelegerii 
și solidarității între popoare, al 
păcii și progresului, al dragos
tei fierbinți față de patrie și 
partid.

Să ne trăiți ani multi, scumpe 
tovarășe secretar general, spre 
fericirea și gloria poporului ro
mân".

„Comuniștii, toată populația 
Odorheiului Secuiesc — români 
și maghiari —, animați de pro
funde sentimente de dragoste și 
atașament față de Dumneavoas
tră, a urmărit cu deosebit inte
res, clipă de clipă, istorica vi
zită pe care ați întreprins-o 
în unele state ale Americii La
tine — se spune în telegrama 
adresată de Comitetul munici
pal de partid.

Prin Dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae' Ceaușescu, Ro
mânia s-a făcut cunoscută și a- 
preciată pe toate meridianele 
globului.

Sîntem fericiți și mîndri că în 
fruntea partidului, a statului și 
a poporului român avem un con
ducător destoinic, înțelept și 
mare patriot.

Recenta Dumneavoastră vi
zită. roadele sale impresionante, 
ne umplu inimile de satisfacții și 
ne dă noi aripi in munca noas
tră creatoare. Sîntem pătrunși de 
dorința și pasiunea de a ne dă
rui total îndeplinirii integrale a 
măsurilor adoptate de partid, a 
valoroaselor indicații și sfaturi 
pe care ni le dați permanent. 
Sintem ferm hotărîți să intensi
ficăm înzecit eforturile pentru a 
realiza în toate domeniile sarci
nile ce ne revin, să milităm ne
obosit pentru realizarea cincina
lului înainte de termen."

„Ne exprimăm profunda sa
tisfacție și mîndrie pentru suc
cesul remarcabil al vizitei pe 
care Dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
ați efectuat-o recent într-o serie 

de țări din America Latină, se 
spune in telegrama adresată de 
Institutul de fizică atomică.

Vă raportăm că în perioada 
vizitei Dumneavoastră. Institutul 
de fizică atomică a obținut im
portante succese in activitatea 
de cercetare științifică, de le
gare a științei de nevoile eco
nomiei naționale și de valorifi
care a cercetării. Astfel, vă in
formăm că Institutul de fizică 
atomică a încheiat un important 
contract de asistență tehnică 
privind utilizarea izotopilor 
radioactivi în industrie, în urma 
căruia vom realiza un aport 
valutar de circa 1 milion lei 
valută-vest, depășind astfel 
substanțial angajamentul asu
mat.

Odată cu urarea de bun sosit, 
vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de adeziunea noastră 
deplină și devotamentul nostru 
nemărginit pentru politica înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Român".

„Comuniștii, întregul colectiv 
de muncă din cadrul Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri, au 
urmărit cu un deosebit interes 
activitatea rodnică desfășurată 
de Dumneavoastră în vizita de 
importanță istorică, pe care ați 
făcut-o in unele țări din America 
Latină.

Vizita întreprinsă de Dumnea
voastră, rezultatele remarcabile 
obținute cu acest prilej — se 
subliniază în telegrama adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — reprezintă o expre
sie vie a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, o traducere consecventă în 
viață a hotărîrilor Congresului 
al X-Iea și Conferinței Naționale 
ale partidului, cu privire la pro
movarea înțelegerii și colaborării 
dintre toate țările, la întărirea 
solidarității cu toate statele 
lumii, indiferent de sistemul lor 
social.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de 
deplina noastră adeziune față 
de prodigioasa Dumneavoastră 
activitate, angajîndu-ne și cu 
acest prilej să muncim cu devo
tament și dăruire pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce ne revin pe 
linia înfăptuirii în practică a 
politicii de prețuri".

„Exprimînd cele mai alese 
sentimente de prețuire și dra
goste. de stimă- față de distinsa 
Dumneavoastră personalitate de 
comunist înflăcărat și ințelept 
conducător al poporului român 
pe calea progresului și prosperi

tății sale, vă urăm un călduros 
„Bun venit" pe pămintul scump 
al patriei, din istorica vizită în
treprinsă recent in uneie țări 
ale continentului Latino-Ameri- 
can — se spune în telegrama 
adresată de Uniunea județeană 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție Vaslui.

Simțind permanent sprijinul 
Dumneavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, concretizat in con
tribuțiile deosebite pe care le 
aduceți la dezvoltarea și înflo
rirea localităților rurale, vă în
credințăm că vom depune toate 
eforturile noastre pentru ca pro
ducția agricolă din acest an să 
fie strînsă la timp și fără pier
deri, contribuind astfel la asi
gurarea cu produse agroaljmen- 
tare a fondului centralizat al 
statului și crearea unor condiții 
de viață tot mai bune întregului 
popor.

Țăranii cooperatori din județul 
Vaslui au luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de conținu
tul scrisorii pe care ați adre
sat-o organelor și organizațiilor 
de partid, tuturor lucrătorilor 
ogoarelor și acționăm cu efor
turi înzecite pentru a ne înde
plini în condiții cit mai bune în
datoririle față de partid și față 
de patria noastră socialistă".

„Ne bucurăm din adincul fiin
ței noastre de comuniști pentru 
primirea ce vi s-a făcut, de 
înalta apreciere pe care au a- 
rătat-o față de Dumneavoastră, 
eminentă personalitate politică, 
ilustru și distins fiu al poporului 
român, neobosit și neînfricat 
militant pentru idealurile no
bile ale păcii, libertății și pro
gresului social în întreaga lume, 
— se spune in telegrama Co
mitetului municipal Buzău al 
P.C.R.

Vizita Dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu ne-au 
umplut sufletele de o înaltă și 
profundă mîndrie patriotică 
pentru prestigiul României care 
a înscris, ca niciodată în istoria 
sa, pagini de neuitat în extin
derea și consolidarea legăturilor 
de prietenie dintre Romania și 
celelalte state ale lumii,' situîn- 
du-ne în centrul atenției, sti
mei și prețuirii opiniei publice 
din întreaga lume.

Prin cuvintele rostite de Dum
neavoastră cu înflăcărare revo
luționară în dialogurile vii cu 
conducătorii statelor respective, 
declarațiile comune, acordurile 
încheiate cu acest prilej au dat 
noi și mărețe dimensiuni rela
țiilor de colaborare dintre Româ
nia și țările vizitate.

Vă asigurăm, mult iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu. că și 
în viitor, noi, comuniștii, toți 
oamenii muncii din municipiul 
Buzău, vtai respecta cu cea 
mai Înaltă exigență, hotăririle 
luate de conducerea de partid 
și de st'at, 1® vom duce la în
deplinire și vom intensifica 
toate eforturile pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor și anga- 
jamentelor ce ne revin pe linia 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

„Alături de întregul popor, 
oamenii de știință din patria 
noastră au urmărit cu cel mâi 
viu interes, cu profundă șafis- 
facție și mulțumire întilnirile 
de lucru, convorbirile, contacte
le pe care Dumneavoastră. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți membri ai 
delegației, le-ați avut cu repre
zentanții vieții social-politice, 
economice, culturale șl științifi
ce din țările vizitate și au admi
rat. pătrunși de emoție și mîn
drie patriotică, modul strălucit 
in care Dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului 
nostru, ați reprezentat Republi
ca Socialistă România pe înde
părtatele meleaguri latino-ame- 
ricane" — se spune în telegrama 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

< Cu deosebită bucurie și mîn
drie am luat cunoștință despre 
înaltele titluri și distincții acor
date Dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu de către foru
rile universitare și științifee la- 
tino-americane, în semn de ad
mirație și prețuire pentru acti
vitatea neobosită dedicată pro
gresului social și economic al 
României, dezvoltării științei și 
culturii in țara noastră, contri
buție de seamă la îmbogățirea 
tezaurului științific și cultural 
mondial, la menținerea și întă
rirea păcii în lume.

Ne alăturăm cu entuziasm an
gajamentelor însuflețite ale în
tregului nostru popor, de tradu
cere în viață a Hotărlrii Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 26 septembrie 1973 și 
ne exprimăm hotărîrea de a ne 
intensifica eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor importante 
ce ne revin pe linia creșterii ro
lului și aportului științei și teh
nologiei la dezvoltarea social- 
economică a României socialiste, 
la întărirea legăturilor interna
ționale de colaborare și coope
rare cu toate țările iubitoare de 
pace și de progres".

„Desfășurată sub semnul efor
turilor consecvente ale partidu
lui și statului nostru pentru pro
movarea și consolidarea în viața 
internațională a principiilor su
veranității' și independentei na
ționale, ale egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soar
ta, vizita delegației pe care ați 
condus-o Dumneavoastră se în
scrie ca un moment istoric de 
o amplă semnificație și rezo
nanță" — se spune în telegrama 
Uzinelor „Electronica" din Bucu
rești.

Survolînd teritoriul țării 
noastre, in drum spre patrie, 
după vizita efectuată in S.U.A., 
Zulfikar Aii Bhutto, primul 
ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, a adresat tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, o 
telegramă in care se spune : 
Am deosebita plăcere să vă

Primire la C.C. al P.C.R.
Joi dimineață, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația parti
dului Unitatea pentru Progres 
Național — UPRONA — din 
Burundi, condusă de Ntahokaja 
Antoine, membru al C.C. al 
UPRONA, ambasador itinerant,

Președintele Consiliului Exe
cutiv al R. S. Slovenia (R. S. F. 
Iugoslavia), Andrei Marinț, îm
preună cu persoanele care îl 
însoțesc in vizita ce o întreprin
de in țara noastră, a fost, joi, 
oaspetele colectivului Combina
tului pentru industrializarea 
lemnului Pipera.

în cursul aceleiași zile, pre
ședintele Consiliului Executiv 
al R.S. Slovenia a vizitat Muzeul 
de istorie al Republicii Socia
liste România, precum și unele 
cartiere ale Capitalei.

Ambasadorul R. P. Polone la 
București, Jaromir Ocheduszko. 
a oferit joi un cocteil ou prile
jul prezenței unei .delegații de 
cineaști din țara sa la „Zilele 
filmului din R. P. Polonă'", ma
nifestare organizată sub auspi
ciile Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste.

România va găzdui, în perioa
da 29 septembrie—9 octombrie, 
o importantă manifestare zia
ristică internațională : Congre
sul al XVIII-lea al Federației 
Internaționale a Ziariștilor și 
Scriitorilor de Turism (FIJET). 
Cu acest prilej va avea loc și 
Adunarea generală anuală a Fe
derației. La această manifestare, 
organizată de Asociația Româna 
a Ziariștilor și Scriitorilor de 
Turism de pe lingă Uniunea 
Ziariștilor din Republica Socia
listă România în colaborare cu 
Ministerul Turismului, vor par
ticipa aproape 200 de gazetari, 
scriitori și propagandiști de tu
rism din peste 20 de țări ale 
lumii. Tema Congresului — ca
re constituie, totodată, și obiec
tul raportului de bază prezentat 
de Asociația română — este 
„Rolul ziaristului și scriitorului 
de turism in formarea turistu
lui modern".

Congresul și Adunarea gene
rală se vor desfășura în stațiu
nea Neptun-Mangalia Nord și 
vor fi urmate de o călătorie de 
documentare, ce va prilejui oas
peților cunoașterea unora dintre 
cele mai semnificative zone tu
ristice ale țării noastre.

Prin organizarea celui de-al 
XVIII-lea Congres și Adunării 
Generale ale FIJET. precum si 
a călătoriei documentare. Româ
nia, ca țară ^azdă, va demon
stra o dată în plus voința sa 
fermă de a contribui prin toate 
mijloacele la o mai bună înțe
legere și cooperare a popoarelor 
din întreaga lume, pe linia po
liticii de pace și colaborare in
ternațională promovate consec
vent de către țara noastră. 

transmit salutul meu cordial și 
cele mai bune urări pentrij să
nătatea și fericirea Excelenței 
dumneavoastră și poporului ro
mân prieten, prosperitate cres- 
cîndă. Fie ca in anii următori 
legăturile strinse de prietenie 
și colaborare care leagă Pakis
tanul și România să se întă
rească.

cară, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o Vizită în țara noastră.

Convorbirea avută cu acest 
prilej, abordînd probleme , ale 
relațiilor bilaterale între P.C.R. 
și UPRONA. s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

La invitația Ministerului Edu
cației și învățămintului. joi a 
sosit in Capitală o delegație con
dusă de prof. dr. Klaus von Doh- 
nânyi, ministrul federal ai in- 
vățămîntului și științei din Re
publica Federală Germania.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutata 
de Paul Niculescu-Mizil, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și în
vățămintului.

A fost de față Volkmar von 
Arnim, însărcinatul cu afaceri 
adinterim a! Republicii Federale 
Germania la București.

Joi dimineața, s-a înapoiat in 
Capitală tovarășul Vasile Pati- 
lineț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, care a făcut o vizită în 
U.R.S.S. la invitația conduceri
lor Ministerului Industriei Fo
restiere și de Prelucrare a Lem
nului și Ministerului Industriei 
Celulozei și Hirtiei.

Joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamen
tală a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Otto 
Arndt, ministrul transporturilor, 
care va duce tratative privind 
încheierea acordului de colabo
rare în domeniul aviației civila 
între țările noastre.

Manifestare consacrată 
prieteniei româno-chineze

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a XXIV-a ani
versare a proclamării Republicii 
Populare Chineze la cooperativa 
agricolă de producție „Prietenia 
româno-chineză" din comuna 
Muntenii-Buzău, județul Ialo
mița. a avut loc joi o întîlnire 
prietenească a cooperatorilor de 
aici cu membri ai Ambasadei 
R.P. Chineze Ia București.

La înttlnire au luat parte re
prezentanți ai organelor județene 
de partid și de s-tat, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Oaspeții au vizitat cîteva sec
toare de producție ale acestei 
puternice unități a agriculturii 
din județul Ialomița, s-au între
ținut prietenește cu țăranii 
cooperatori. Președintele coope
rativei, Gheorghe Ghiță, a vor
bit oaspeților despre preocupă
rile cooperatorilor pentru tra

Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean au adresat o telegramă 
Comitetului Central *1 Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se scrie, intre altele : 
„lucrătorii agriculturii socialiste 
sucevene se angajează, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să continue în ritnl susținut 
campania de toamnă pentru a 
asigura in cele mai bune condi
ții transportul, depozitarea și 
păstrarea roadelor culese, asi
gurarea recoltei anului viitor".

in onoarea tovarășilor Emil 
Bodnaras. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și Cornel Burtică, membru 
supleant ai Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
care — la invitația C.C.. al Par
tidului Muncii din Coreea — au 
participat la festivitățile de la 
Phenian, -prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a creării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene. ambasadorul acestei țări 
la București, Li Min Su. a ofe
rit ioi un dineu în saloanele 
ambasadei.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Joi a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Helsinki, delega
ția Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii care va parti
cipa la Conferința internaționa
lă de solidaritate cu lupta po
porului din Chile. Delegația 
este formată din Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului, și 
prof. univ. dr. Paul Alexan
dru Georgescu.

în cadrul schimburilor de ex
periență în domeniul agricultu
rii dintre România și Uniunea 
Sovietică, în perioada 17—27 
septembrie ne-a vizitat tara o 
delegație de specialiști sovietici 
condusă de I. A. Kolomieț, prim 
adjunct al ministrului agricul
turii al R. S. S. Ucraineană.

ducerea în viață a sarcinilor ce 
le revin din Hotăririle Congre
sului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale P.C.R. despre rea
lizările bune obținute pînă acum 
în direcția sporirii producției a- 
gricole și creșterii nivelului de 
viață material și cultural al să
tenilor, în dezvoltarea și înfru
musețarea comunei.

în timpul mesei, oferită de 
gazde în cinstea oaspeților, pre
ședintele cooperativei și amba
sadorul Li Tin-ciuan au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Mao 
Tzedun, a tovarășilor din con
ducerea de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România si 
Republicii Populare Chineze, 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei dintre cele două par
tide, țări și popoare, pentru tot 
mai mari succese in construcția 
socialistă in Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză.

(Urmare din pag. I) 

de precizările pe care Ministerul 
Educației și învățămintului și 
Comitetul Executiv al U.A.S.C.R. 
le aduc reglementărilor in vi
goare cu privire la activitatea e- 
ducativă și social-gospodărească 
din cămine și cantine. Dintre a- 
cestea menționăm obligația stu
denților căminiști de a efectua 
zilnic ordinea în camere și de a 
ajuta la curățirea unor spații fo
losite în comun. (întrucît am 
constatat că in legătură cu a- 
eeastă ultimă obligație există 
neclarități din partea studenților 
ca și din partea administrațiilor 
de cămine, credem că ar fi bi
nevenite precizările necesare și 
in acest sens). In continuare, se 
subliniază obligația studenților 
căminiști de a asigura serviciul 
de pază la intrare, serviciul pe 
cămin, precum și alte sarcini de 
ordin administrativ și gospodă
resc în cămin și la cantină, sta
bilite de comitetul studențesc.

In căminele bucureștene ac
țiuni de autogospodărire au fost 
organizate, cu bune rezultate, și 
anul trecut. în discuțiile purtate 
de noi cu cadre ale A.S.C., pre
cum și cu studenți căminiști de 
la Universitate, Institutul Agro
nomic, I.M.F., I.P.B., interlocu
torii noștri au pus in evidență 
dorința lor de a contribui ca ini
țiativa de autogospodărire să fie 
aplicată și respectată și în acest 
an. de a-i mobiliza pe toți co
legii lor la îndeplinirea sarcini
lor cs le revin. De aceea, acum, 
cind a început alegerea comite
telor de cămine și cantine, este 
necesar ca studenții prezenți la 
adunările convocate in acest 
scop să aleagă în comitete pe 
cei mai destoinici și mai harnici 
studenți ; A.S.C. trebuie să asi
gure reactivizarea echipelor de 
control obștesc, aă-și coreleze e- 
forturile și acțiunile cu cele ale 
forurilor didactice și adminis
trative pentru a folosi judicios 
spațiul destinat cazării și activi
tății cultural-educative în cămi
ne. pentru rezolvarea promptă 
a unor deficiențe tehnice ce se 
pot ivi, pentru cunoașterea exac
tă a situației existente la un mo
ment dat, a dorințelor exprimate 
de studenți, a modului cum sînt 
îndeplinite măsurile de autogos
podărire preconizate. Acum, au- 
togospodărirea se află mai ales 
în faza „organizatorică". Zilele 
următoare o vom privi „în ac
țiune", însoțiți pe teren de echi
pele studențești de control ob
ștesc.

Deschiderea 
noului an sportiv 

școlar

CAMPIONII ȘCOLII 178
Pe baza sportivă a Școlii ge

nerale 178 din sectorul 8 pa
voazată sărbătorește a avut loc 
recent un eveniment important 
în viața sportivă a elevilor : 
deschiderea festivă a anului 
sportiv școlar. în prezența con
ducerii școlii, a cadrelor didacti
ce și a tuturor elevilor au fost 
înmînate tricourile de campioni 
ai școlii pe anul școlar 1972-73. 
Au primit tricourile de campioni 
elevii : Larisa Voina, căpitana 
echipei de tetratlon, cîștigătoare 
pe sector, deținătoare a cupei pe 
municipiu pentru cel mai mare 
punctaj obținut ; Tatiana Bădea- 
nu, Mihaela Crișan, Ștefan Co-
rodi. Dorin Covaci, Antoaneta 
Iacob multipli cișligători ai 
crosurilor pe sector și munici
piu ; Viorel Ungiueanu, dețină
tor al recordurilor școlii la atle
tism categoria 14—15 ani cu per
formanțe de 5,23 metri lungime : 
Nicoleta Chiriac, cea mai bună 
din școală la gimnastică moder
nă și locul III pe tară la cate
goria a Il-a. Cu sprijinul tova
rășilor profesori Stelian Gheor
ghiu și I. Mircioiu. eleve ale 
școlii sportive nr. 2 au făcut o 
reușită demonstrație de ntini- 
baschet. Elevii școlii s-au între
cut la diferite discipline sporti
ve : fotbal — echipa clasei a 
Vl-a, Școala generală nr. 67 din
sect. 3 cu echipa clasei a a Vl-a 
a Școlii nr. 178 — secția fotbal, 
scor 2—3 : echipa „Zmeus“ a 
absolvenților Școlii nr. 178 (cam
pioana anului 1972—1973) cu re
prezentativa Școlii generale 178. 
(scor 3—3). A fost apoi, rîndul 
întrecerilor de tenis de cîmp, 
tenis de masă, baschet, atletism 
— alergare de viteză și săritura 
în lungime — participante e- 
chipele claselor a VIII-a A. B, 
C. Ca încheiere a avut loc o 
alergare de cros pe un traseu din 
împrejurimile școlii, participante 
fiind reprezentativele de băieți 
și fete ale claselor a Vl-a 
A, B, C, D și a Vil-a A, B, C. 
Merită evidențiate inițiativa și 
efortul depus de către colectivul 
catedrei de educație fizică a 
școlii profesorii Nicolae Apostol, 
C-tin Iordan, Paul Popescu, Mi
hai Șustreanu, Maria Țițeica.

Prof. MARIA ZÎMBIȘTEANU

FOTBAL După meciul de la Leipzig

Cum explicați eșecul?
Cum explică înfrîngerea și, deci, ratarea calificării, proprii 

autori ai acestui eșec, iată o întrebare care m-a obsedat încă 
din minutul... 91 și pe care am repetat-o în fața fiecărui inter
locutor, ieri, in timpul călătoriei cu avionul de la Leipzig la 
București.

Am considerat că e bine să-și spună cuvîntul, înainte de alte 
concluzii și poate eventuale măsuri, cei care au evoluat pe 
gazonul de ia Leipzig, in fața a 95 01)0 de spectatori precum și 
cei care i-au dirijat de pe margine. Să le dăm. deci, lor cuvîntul, 
chiar daeă acum o mie de vorbe nu mai fac

Răducanu : „N-aș fi crezut că 
putem fi învinși/ Dar s-a intim- 
plat. De ce ? Multi dintre coe
chipierii mei nu știu să joace 
meciuri decisive. N-au îndrăznit 
mai nimic, cind ar fi trebuit ca 
noi să punem probleme adver
sarilor. La ambele goluri... a 
fugit zidul din fața mea. As fi 
preferat mai degrabă penalty, 
îl apăram, sînt sigur...'• Iordă- 
nescu : „Neatenția la fazele fixe 
din care s-au marcat ambele 
goluri ne-a costat calificarea la 
turneul final al C.M. Neputința 
de a ne concentra la aceste faze 
fixe, deși am fost atenționați 
înainte de meci de antrenori că 
fotbaliștii est-germani nu trag 
loviturile libere direct la poartă, 
ci fac o pasă laterală pentru de- 
rutarea zidului. La eșecul nostru 
a contribuit și arbitrul cu acor
darea nejustă a primei lovituri și 
cu neacordarea unui penalty, 
cind Dumitrache a fost faultai 
și. obstrucționat in careu. în re- 
priza a doua. Adevărul este că 
n-am jucat la valoarea și posi
bilitățile noastre. Miza meciu
lui ne-a dat un trac peste care 
n-sm putut trece. în ultima 
vreme am jucat numai meciuri 
decisive cu miză mare...", 
mitraehe : „Echipă noastră 
jucat mult sub nivelul ei. 
o gravă eroare de arbitraj

D li
ft 

Dar 
a 

făcut ca să încheiem prima re
priză cu un scor defavorabil 
care a influențat jocul nostrju 
în continuare. în a doua repri
ză, am atacat mai mult, dar 
arbitrul ne-a oprit mereu din 
acțiuni. Arbitrul văzîndu-ne 
dezlănțuiți in final, a uitat că 
anunțase prelungirea meciului. 
Mă afectează 
Aș fi vrut să 
doua oară la 
leanu : „S-au 
șeii inadmisibile,

De- 
gce- 

de 
făcut

că n-am cîștigât. 
particip pentru a 
un C.M.“.
comis două 

greșeli
plasament a zidului. S-a 
zidul din prea puțini oameni. 
Greșeli elementare, fără de ca-

e-

niare lucru...

noștri nu mar- 
repriză, am jucat 
a doua fără șan- 

Dinu : „Indiferent

re adversarii 
cau. în prima 
fără curaj, in 
să de gol...".
de rezultat, noi jucătorii, nu am
jucat pentru victorie sau pen
tru meci egal. Totul ar trebui 
să ne dea de gindit. Dar evitind 
discuțiile mari trebuie să ne 
asumăm riscurile unui joc mult 
mai modern, decît joacă echipa 
noastră acuma". Antonescu : 
„Dacă era un arbitraj mai a- 
proape de adevăr și dacă toți 
jucătorii care au intrat, 
ren doreau și dădeau 
pentru victorie, cu 
mare din partea lor 
chiar să cîștigăm.
nu au arătat o valoare mai 
decît noi...". Dumitru : 
vărsării au fost mai buni, 
ales la angajarea fizică, 
avut și șansă, au avut și pe ar
bitrul Scheurer care i-a 
vizat. Dar explicația este 
eu și ceilalți, toți am 
slab. Cind adversarul ne 
chează om la om nu ne 
descurca. Avem jucători 
joacă mai mult static. Nu

pe te- 
totul 

un efort 
puteam 

Adversarii 
mare 
„Ad- 

mai 
Au

favo- 
că și 
jucat 
mar- 

putem 
care 

...... . ....... ... .......... ...............a se
demarcă. Nu știm să jucăm om 
la om. cum au jucat adversa
rii. Nu cunoaștem lecția asta". 
Radu Nunweiller : „Cind am 
făcut foarfecă, fn-am uitat, nu 
era nimeni in jurul meu. Atunci 
arbitrul îmi dă lovitură contra 
mea ? Golul venit pe nedrept 
a influențat jocul. Ne-a inco
modat foarte mult marcajul om 
la om. Erau momente cind nici 
nu mai știai cui să-i dai min
gea. Toți coechipierii erau 
strict marcați. în prima repriză 
am greșit că numai ne-am apă
rat. Trebuia să atacăm".
brin : „N-au fost goluri 
acțiuni, ci din greșeli de apăra
re, din neatenție. Personal n-am 
dat randamentul așteptat, mai 
ales după pauză pentru că am 
jucat cu infiltrație de novocai- 
nă la piciorul sting. Nu trebuia

să joc...". Sătmăreanu : „Cu 
ehipa noastră se petrece ceva... 
La Lausanne eram tineri, op
timiști. încrezători, aș zice chiar 
fanatici. îl consider singurul 
meci decisiv din cariera mea. Și 
l-am pierdut. Totul i-a favo
rizat pe nemți. Eu cred, totuși, 
că ne vom califica. Bat albane
zii...". Țarălungă : „N-am știut 
să le stopăm elanul. Ai noștri 
au intrat pe teren nu suficient 
de bine încălziți. Se observă că 
fotbalul a devenit prea dur. prea 
angajant. Noi nu ne-am adap
tat încă la acest stil. Și 
se vede". Dr. D. Tomeseu 
teva piese de bază ale 
(Dumitru, Dinu, Dobrin 
fost sub randamentul 
Miercuri echipa noastră 
o zi slabă. Există si asemenea 
zile în viata unei echipe". Ro
bert Cosmoc : „Experiența com
petițională reclamă întotdeauna 
respectarea unei organizări de 
joc. Și niciodată o asemenea 
experiență nu dă dreptul la im
provizație pe o temă care nu 
este daiă. Ceea ce au făcut ju
cătorii noștri. Toate execuții- 

au rămas pe un fond 
rezolvări individuale fără 
existe o întrajutorare re

ciprocă. care ar fi trebuit să 
fie arma noastră principală, față 
de calitățile 
cele 2 șanse 
a lor. Atac 
mingii. Joci 
și cum vrei numai dacă ai min
gea. Pe jucătorii noștri i-a co
pleșit miza. N-au știut să-și a- 
sume riscul. O miză mare recla
mă mult rișc..." ' Valentin Stă" 
nescu : „Am vrut mult să evi-

asta 
„Ci- 

noaslre 
etc) au 
normal, 
a prins

Do-
din

le 
de 
să

gazdelor. față de 
ale noastre și una 
înseamnă posesia 

unde vrei pe teren

tăm acest rezultat. Dar vechea 
meteahnă a fotbalului nostru 
i-are are nevoie de prea multe 
șanse și ocazii pînă să maree un 
singur gol... Am rămas perplex 
cind am văzut că una mă înțe
leg cu ei Ia antrenamente și șe
dința tehnică — mă refer la lo
viturile fixe pe oare le-am ana
lizat atîta — și alta se întîmplă 
pe teren. N-a existat o discipli
nă tactică pe teren. De aici jo
cul neorganizat. Cei mai buni 
oameni au dat randamentul cel 
mai slab. Linia de mijloc n-a 
existat. Jocul echipei naționale 
exprimă nivelul campionatului 
nostru". Prof. univ. Emil Ghibti, 
secretar *1 C.N.E.F.S. : „Aș vrea 
să dau un răspuns care să fo
losească fotbalului, nu neapărat 
pentru explicarea acestui meci. 
A fost totul după tipicul si spe
cificul meciului in deplasare. 
Lipsa de forță, de percuție a 
înaintașilor și a liniei mediane 
— pentru că apărarea și-a făcut 
ceva mai bine datoria — provi
ne dintr-un decalaj intre un 
nivel tehnic apreciabil, dar su
plinit de forță și viteză sub- ce
rințele fotbalului modern de as
tăzi și de perspectivă, de viitor. 
Jocul static, nu în mișcare, al 
jucătorilor fără minge, apoi fap
tul că nu s-au demarcat. toate 
au aceleași rădăcini și explica
ții : pregătirea fizică. atletică 
sub cerințe, in mod deosebit a 
vitezei și forței. De ce ? încă 
de la stadiul de juniorat, cu ju
cătorii se lucrează foarte puțin, 
fără probe și norme de control 
precise asupra forței și vitezei. 
Se folosesc prea puține mijloace 
pentru dezvoltarea acestor cali
tăți și. mai ales, obiectivizarea 
prin teste precise a acestor atri
bute, fundament esențial al pu
nerii în valoare a tehnicii și tac
ticii intr-un meci decisiv, mai cu 
seamă. Moral, psihic, n-au ce
dat. Dar băieții noștri n-au avut 
și alte arme..."

Am transcris, în extenso. aces
te declarații și ginduri. uneori r« 
petînd aceleași lucruri, 
timentul sincer că vor 
într-o oarecare măsură 
sau măcar unele din 
care au determinat 
toarea înfrîngere de la Leipzig, 
dar și cu certitudinea că au mai 
rămas. încă, foarte multe de 
spus.

HANDBAL

INFUZIE DE
ÎN PRIMUL

Primul tur al „Cupei de toam
nă" la handbal. încheiat dumi
nică, a fost dominat de forma
țiile masculine Dinamo Brașov, 
C.S.U. Galați și Minaur Baia 
Mare. care, ocupă poziții frun
tașe in clasament. Handbali.știi 
brașoveni, lideri în .seria I, au 
reușit să ciștige toate jocurile 
susținute in Capitală, cu Stea
ua. Dinamo și Universitatea. 
Astfel, brașovenii candidează cu 
șanse mari la cucerirea trofeu
lui. Remarcabilă este și evoluția 
echipei ~~ - - . ■ 
locului 
puncte 
trecut, 
lăți se 
nerit. cu multi debutanți in pri
mul eșalon, dintre care se evi
dențiază : C. lonescu, Vasilache 
și Matei. Reamintim că in ulti
mele două etape ale cupei. 
C.S.U. a obținut victorii în fața 
campioanei republicane. Steaua, 
și la Universitatea București. în 
seria a 2-a. conduce Minerul 
Baia Mare, care, de asemenea, 
se anunță o pretendentă la câș
tigarea trofeului, z

în competiția feminină se de
tașează campioana națională. 
I.E.F.S.. care conduce in seria

C.S.U. Galați, ocupant» 
secund, la numai două 
de lider. Față de sezonul 
acum formația din Ga- 
prezintă cu un lot inti-

I.

Înaintea
returului

TINEREȚE
EȘALON

cu maximum de puncte, 10. 
urmată de Rapid și Textila Bu- 
huși. cu cite 6 puncte, iar in se
ria a 2-a. pe primul ioc se află 
Constructorul Timișoara. Și in 
loturile feminine se remarcă o 
serioasă infuzie de tinerețe. Ma
joritatea echipelor au promovat 
numeroase jucătoare sub 20 de 
ani. care au arătat o bună pre
gătire fizică și tehnică, contri
buind la realizarea unor acțiuni 
de atac spectaculoase. purtate 
in viteză și încheiate cu multe 
șuturi pe poartă. Dintre tinerele 
jucătoare se remarcă : Gabriela 
Uie, Georgeta Zamfirache (Ra
pid), Maria Simeria (Textila 
Buhuși), Stamatin (Univ. Iași) 
etc.

Incepînd de duminică 30 sep
tembrie se dispută jocurile retur 
ale acestei competiții. Rețin a- 
tenția meciurile feminine Tex
tila Buhuși—Rapid, C.S.M. Si
biu—Universitatea Timișoara, 
Voința Odorhei—Mureșul Tg. 
Mureș, ca și partidele masculine 
Dinamo Brașov—Steaua. Dina
mo București—C.S.U. Galați și 
S.C. Bacău—Universitatea Bucu
rești.

M. LERESCU

Rapid-A.B.C. Natal 4-0
cu sen- 
elucida 
cauzele 
pauzele 

surprinză-

V. CABULEA

Credeam că numai echipele 
noastre sint inconstante și ca
racterizate de fluctuații mari de 
formă de la o săptămână la alta. 
Și cind coio. iată, ieri după a- 
miază. pe stadionul Giulești, am . 
putut constata că și la case mai 
mari se întîmplă „fenomenul . 
Recte. echipa A.B.C. Natal, cla
sată pe locul trei în turneul fi
nal al campionatului din Brazi-

La Drobeta-Turnu Severin 
a avut loc ieri prima gală 
semifinală. După un început 
anost, în sfîrșit, putem nota 
cîteva meciuri. La categoria 
54 kg Memet Iusein (Steaua) 
și Ivan Vasile (Metalul 
București) au oferit publicu
lui spectator două reprize de 
mare spectacol. S-au schim
bat lovituri clare, iar repriza 
a treia îl găsește mai proas
păt pe Memet care, de altfel,

cîștigă această întîlnire. La 
categoria 57 kg gălățeanul 
Amăzăroaie a făcut un meci 
bun în compania Iui Manole 
Petru (Farul Constanța). 
Manole nu a reușit decît in 
prima repriză să opună o 
rezistență punctînd de cîteva 
ori apoi însă gălățeanul, dat 
fiind experiența cit și activi
tatea sa competițională mai 
bogată, reușește să-și adju
dece în final o binemeritată 
victorie. Velcu Ion (Elect ro-

putere Craiova) deși marcat 
de oboseala meciului cu 
1-lodoșan a găsit totuși re
sursele necesare pentru a 
câștiga întîlnirea cu Prodan 
Valeriu (Metalul București). 
Sperăm ca cea de a doua 
gală semifinală care are cap 
de afiș pe campionul eu
ropean din acest an, Gruies- 
cu Constantin, să fie mai 
atractivă.

lia. a lăsat o impresie deosebită 
in meciul amical susținut săp- 
tămina trecută cu reprezentativa 
noastră națională, căreia i-a o- 
pus o replică viguroasă, pu- 
nmd-o nu o dată în dificultate. 
La numai 7 zile aceeași A.B.C. 
Natal a apărut din nou pe un 
stadion bucure.ștean. Jocul de 
ieri al brazilienilor a fost lipsit, 
însă de virtuțile atit de bine 
etalate și puse în valoare săp- 
tămîna trecută A.B.C. Natal s a 
arătat a fi ieri o echipă fără 
forță, fără pretenții și persona
litate. Rapidul a luat de Ia în
ceput meciul pe cont propriu și 
verva, inspirația și ambiția ju
cătorilor săi și-a găsit concreti
zarea pe tabela de marcaj, care 
în minutul 90 afișa un scor se
ver (4-0), expresie fidelă a fe
lului cum s-au desfășurat „osti
litățile" de pe teren. Golurile 
giuleștenilor au fost înscrise de 
Barthales, Neagu. Năsturcscu, 
și, din nou, Neagu.

ION BALAURE D. V.
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de peste hotare
0 contribuție remarcabilă la

instaurarea noilor norme și principii
în relațiile internaționale

(Urmare din pag, I)

comună, in fiecare împrejurare, principiile 
deplinei egalități in drepturi, respectului 
independenței, neamestecului în treburile 
interne, ale solidarității in lupta comună 
pentru dreptul fiecărui popor la o viață 
liberă și independentă".

Prin el însuși, amplul dialog Ia nivel 
înalt al României cu țările continentului 
latino-american se înscrie ca un exemplu 
și un imbold, demonstrînd strălucit virtu
țile dialogului, necesitatea amplificării 
cursului spre înțelegere și cooperare intre 
toate statele, indiferent de sistemul so
cial-politic. Contribuția dinamică a țării 
noastre, a conducătorului statului nostru 
Ia promovarea acestui dialog internațio
nal sint cunoscute și larg apreciate in în
treaga lume". Știm — spunea președin
tele Columbiei. Misael Pastrana Borrero 
adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — că vizitele dumneavoastră 
in diverse zone ale lumii au dat roade 
pentru favorizarea ințelegerii între diverse 
grupuri, care astăzi formează comunitatea 
internațională".

Documentele fundamentale adoptate în 
timpul vizitei — Comunicatul comun 
româno-cubanez, Tratatul de prietenie și 
cooperare intre România și Costa Rica, 
Declarațiile comune semnate cu Venezue
la, Columbia, Ecuador. Peru — depășesc 
prin conținutul lor. prin afirmarea fermă 
a principiilor de bază ale legalității și 
moralei internaționale, cadrul bilateral. 
Ele se constituie ca documente de o deo
sebită valoare internațională, ca o contri
buție remarcabilă la accentuarea procese
lor pozitive, progresiste in viața mon
dială.

Nouă și elocventă ilustrare a locului de 
prim ordin pe care’ îl ocupă în politica 
externă a României dezvoltarea și adîn- 
rirca permanentă a prieteniei și solidari
tății cu toate țările socialiste, comunica
tul comun româno-cubanez reafirmă și 
consfințește hotărirea celor două părți de 
a intensifica relațiile multilaterale dintre 
România și Cuba, în interesul ambelor; 
țări și popoare, al cauzei unității țărilor 
socialiste, al socialismului, progresului și 
păcii în lume.

Documentele semnate de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu șefii de stat din 
Costa Rica, Venezuela, Columbia. Ecuador 
și Peru confirmă cu o mare forță atît ne
cesitatea, cît și deplina posibilitate ca 
state cu orinduiri diferite, punind pe pri
mul plan ceea ce le unește, să statorni
cească intre ele relații trainice, în avanta
jul reciproc, cooperînd pentru realizarea 
unei atmosfere de pace și echitate in 
viața internațională. Valoarea deosebită,

exemplară, a acestor documente constă 
tocmai in consensul exprimat de tot mai 
multe state prin asemenea acte interna
ționale de a transpune în practică princi
piile și normele noi, democratice, în rela
țiile internaționale, de a acționa pentru 
aplicarea lor tot mai deplină, mai largă 
în lume.

în documentele comune amintite, ca și 
în declarațiile comune similare semnale 
anterior de România cu o serie de state 
din Europa. Africa și Asia, își găsește ex
primarea angajamentului clar al statelor 
semnatare de a pune Ia baza relațiilor lor 
asemenea principii fundamentale ca : 
dreptul fiecărei țări Ia existență, libertate, 
independență și suveranitate națională, 
dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
destinele sale, dreptul fiecărui stat de a 
participa in deplină egalitate la rezol
varea problemelor de interes comun, 
neamestecul in treburile interne, nere- 
curgerea la forță și la amenințarea cu 
forța, reglementarea diferendelor pe cale 
pașnică, prin tratative.

Pe un plan mai larg — a cărui valoare 
internațională apare evidentă — docu
mentele amintite semnifică angajarea 
deschisă a țărilor semnatare de a milita 
pentru a face să fie real și întrutotul 
promovate și respectate pe arena mon
dială reguli de conduită care să asigure o 
viabilă și eficientă conviețuire pașnică, o 
cooperare rodnică în interesul progresu
lui omenirii. Esența juridică politică și 
morală a acestor relații noi — se subli
niază în toate aceste documente — constă 
în respectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător soarta și căile 
de dezvoltare, fără imixtiuni din afară, 
de a-și afirma personalitatea și demnita
tea și a-și asigura condițiile de punere in 
valoare a potențialului uman, material și 
spiritual de care dispune, în interesul 
propriei sale prosperități, al progresului 
și civilizației. în acest sens, trebuie sub
liniată afirmarea solemnă atît în Tratatul 
româno-costarican. cît și în documentele 
comune din celelalte țări vizitate a drep
tului inalienabil al fiecărui stat de a folosi 
bogățiile sale naturale și toate celelalte 
resurse conform intereselor naționale fără 
nici un fel de piedici și presiuni din 
afară. Strins legat de aceasta este stipulat 
imperativul — evidențiat, de altfel, . cu 
pregnanță de realitățile contemporaneită
ții — de a se ține seama în mod special 
de interesele vitale ale țărilor în curs de 
dezvoltare, de a se acționa, pe un plan 
mai larg, pentru reducerea și lichidarea 
decalajului ce desparte aceste țări de sta
tele cu un înalt nivel de dezvoltare eco
nomică. „înaltele părți contractante — se 
stipulează în Tratatul de prietenie și

cooperare dintre România și Costa Rica — 
vor acționa împreună pentru stabilirea și 
menținerea unei ordini economice si 
sociale mondiale juste și echitabile prin 
instaurarea unei mai raționale diviziuni 
internaționale a muncii, prin încurajarea 
transformărilor necesare a fi operate in 
structura economiei mondiale, prin norma
lizarea și dezvoltarea comerțului, intensi
ficarea cooperării economice intre toate 
statele și prin întărirea independentei 
economice a țărilor în curs de dezvoltare, 
prin întărirea securității economice colec
tive in scopul favorizării unei dezvoltări 
și a unei expansiuni susținute a economi
ilor naționale".

Atit prin afirmarea solemnă a principi
ilor noi în relațiile dintre țările 
semnatare, cît și prin exprimarea fermă 
a angajamentului părților de a conlucra 
activ pe arena internațională pentru 
promovarea legalității și moralei interna
ționale. documentele politice semnate cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țările Americii Latine se 
impun ca acte internaționale de deosebită 
importanță.

Așa cum se subliniază în Hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., „Con
vorbirile cu conducătorii statelor vizitate, 
întîlnirile cu populația, cu reprezentanți ai 
maselor largi populare, declarațiile comu
ne și alte documente semnate, acordurile 
și înțelegerile convenite au pus in mod 
strălucit în evidență ideile călăuzitoare 
ale politicii externe a partidului și statu
lui nostru de solidaritate activă cu toate 
țările angajate pe călea dezvoltării de sine 
stătătoare, a progresului economie și so
cial".

Vizita în America Latină a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă, așadar, o 
contribuție de seamă la consolidarea cau
zei păcii în lumea contemporană. Se vă
dește, astfel, odată mai mult, principiali
tatea. consecvența, spiritul dc inițiativă 
cu care România socialistă, conducătorul 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militează 
pentru instaurarea unor noi și echitabile 
relații internaționale, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei lumi 
a păcii si cooperării mondiale. Se relie
fează, odată mai mult, cu forța fantelor, 
justețea politicii externe elaborată de 
Congresul al X-lea al P.C.R. și de Con
ferința Națională a partidului, politică de 
promovare activă a colaborării și păcii pe 
plan mondial, politică pe deplin corespun
zătoare intereselor vitale ale poporului 
nostru, dezvoltării impetuoase a patriei 
noastre, păcii și progresului întregii 
omeniri.

p. NXCOARA

Vînătoare
de oameni
în Chile

Trimisul special al France
Presse dezvăluie

teroarea declanșată
de junta militară

Lucrările sesiunii F. M. I
Intervenția șefului

Joi, au continuat in capitala 
Kenyei — Nairobi - "
sesiunii anuale a

. Monetar Internațional (F.M.I.) 
și a Băncii Internaționale pen
tru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.). în ședința de dimi
neață a luat cuvintul șeful de
legației române participante la 
lucrări. Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor.

în cuvintul său. ministrul ro
mân a subliniat că in viața in
ternațională își face loc un nou 
curs spre’ destindere, spre coo
perare în soluționarea proble
melor de interes comun și că 
progresul material . și spiritual 
al fiecărui popor poate fi reali
zat mai bine in condițiile unei 
strinse colaborări cu celelalte 
popoare ale lumii, pe baza 
principiilor independenței, suve
ranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, egalită
ții în drepturi și avantajului 
reciproc.

Apreciind rolul F.M.I. și 
B.I.R.D. la stabilirea și dezvol
tarea relațiilor economice și fi
nanciare internaționale, el a 
arătat că aceste instituții pot 
avea o contribuție tot mai mare 
în măsura în care ele voi’ asi
gura condițiile pentru ca toate 
țările, mari, mici sau mijlocii, 
dezvoltate sau în curs de dez
voltare. să participe efectiv și 
în mod egal la procesul de 
elaborare și adoptare a decizii
lor de interes comun.

în continuare, ministrul ro
mân a arătat că aderarea Româ
niei la aceste două instituții, ca 
de altfel și la G.A.T.T. și la alte 
organisme internaționale, se- în
scrie pe coordonatele politicii 
externe pe care România o pro
movează cu consecvență, de 
dezvoltare multilaterală a co
laborării cu toate statele lumii.

Consider — a spus vorbitorul 
— că se impune să se găsească 
noi căi si mijloace care să asi
gure țărilor în curs de dezvol
tare, indiferent de sistemul lor 
social-economic sau de așezarea 
lor geografică, un acces mai ra
pid și efectiv la fondurile des
tinate finanțării dezvoltării, să 
li se acorde intr-o măsură mai 
mare credite, cu dobîndă avan
tajoasă și pe termen mai în
delungat. De asemenea, una din 
problemele maîore constă in 
sporirea finanțării pentru dez
voltarea industriei și a altor 
ramuri ale producției materiale 
care să permită valorificarea

lucrările 
Fondului

delegației române
superioară a resurselor mate
riale, formarea de cadre, intro
ducerea progresului tehnic în 
economie. Ridicarea potențialu
lui economic al țărilor în curs 
de dezvoltare va permite, tot
odată’. asigurarea resurselor fi
nanciare și valutare necesare 
rambursării creditelor și crea
rea unor resurse proprii, desti
nate dezvoltării echilibrate a 
economiilor naționale.

Diversele organe de lucru 
ale fazei a doua a Conferin
ței europene pentru securita
te fi cooperare și-au conti
nuat, in cursul zilei de joi. 
activitatea. Dezbaterile din 
subcomisii s-au referit la 
diferitele aspecte privitoare la 
punctul al doilea de pe or
dinea de zi a Conferinței — 
cooperarea în domeniul co
merțului, industriei, științei și 
tehnicii, precum și la punctul 
al treilea — cooperarea în 
domeniul cultural.

Premierul japonez la
Paris

• PRIMUL MINISTRU al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, aflat în 
vizită in Franța — prima etapă 
a turneului său politic european 
— a avut, joi, la Paris, o între
vedere cu omologul său francez, 
Pierre Messmer. Cu acest pri
lej, au fost abordate o gamă 
largă de probleme, accentul fiind 
pus pe examinarea posibilități
lor de extindere a coonerărîi în
tre cele două țări în diferite do
menii — economie, comercial, 
transporturi, sau utilizarea re
surselor de energie.

Trimisul special al 
A.F.P., Veronique De- 
coudu, relatează : Ura și 
teama cresc în Chile, 
unde acte de violență sint 
înregistrate zilnic de ob
servatori.

Deși la Santiago se instaurează 
calmul, și practic toate activi
tățile au fost reluate, importan
ța forțelor de ordine care străbat 
străzile capitalei arătă, dacă mai 
este nevoie, că țara rămine 
profund răvășită după 15 zile de 
la lovitura de stat militară.

în plin centrul capitalei — 
scrie trimisul agenției FRANCE 
PRESSE —, s-au putut vedea, 
in ultimele ore. adevărate vî- 
nători de oameni. Astfel, un 
bărbat urmărit sub ochii cîtor- 
va ziariști, ajungind la o răscru
ce de drumuri și văzînd că re
tragerea îi este blocată de un 
camion și un jeep militar, s-a 
aruncat în genunchi cu miinile 
la ceafă. Bărbatul a fost aruncat 
in camion și dus intr-un loc de 
detenție.

La scurt timp după aceasta, 
în. cursul unei razii, bărbați și 
chiar copii de aproximativ 12 
ani au fost îmbarcați fără me
najamente de către militari.

Un.bătrîn care nu a reușit să 
se . agațe de remorca camionului 
a fost împins cu lovituri de 
baston în spate de către un ti- 
năr militar, apoi ridicat de păr 
la o distanță de aproximativ 2 
metri deasupra solului.

Tn vehicul, toți acești noi de
ținuți au fost așezați cu fața la 
podea, unii deasupra altora.

în cursul frecventelor perche
ziții ale armatei, unele unități 
practică, potrivit martorilor, 
distrugerea sistematică și dese
ori dispar sume importante în 
escudos sau dolari. Cărți politice 
și afișe de propagandă sint arse 
in mijlocul străzii. Deși autori
tățile militare pretind că aseme
nea procedee sint contrare ordi
nelor și voinței juntei, unități 
militare fac, în mod frecvent, 
abuz de noua lor putere.

Comandouri de civili care, 
potrivit martorilor, aparțin ex
tremei drepte chiliene intervin, 
din proprie inițiativă, prin acte 
care ar putea fi calificate ten
tative de asasinat și vandalism.

Preoți străini care trăiesc de 
mai mulți ani in cercurile mun
citorești au declarat că a doua 
zi după lovitura de stat astfel 
de comandouri au pus la cale 
atentate la viața lor „din spirit 
de răzbunare". Distrugerea lo
cuinței poetului comunist chi
lian Pablo Neruda ar fi, de ase
menea, opera comandourilor de 
civili. O femeie, care declară că 
a asistat la operațiune, afirmă 
că a văzut un grup de civili 
înarmați cu ciomege și arme in- 
trind în locuința lui Neruda și 
distrugind totul în mod siste
matic, dind foc cărților și spăr- 
gind canalizarea pentru a inun
da locuința.

Un nou stat independent: Republica Guineea-Bissau
La 24 septembrie Gui- 

neea-Bissau a fost procla
mată republică suverană 
și independentă. Hotări- 
rea a fost adoptată de re
prezentanții Adunării Na
ționale Populare întruniți 
în prima lor sesiune care 
a avut loc în zonele elir 
berate ale țării. Eveni
ment istoric in viața po
porului din Guineea-Bis- 
sau, proclamarea republi
cii încununează lupta pa- 
trioților din această țară 
împotriva colonialiștilor 
portughezi, reprezintă în
făptuirea visului de secole 
al unui popor dornic să 
trăiască în libertate și in
dependență

Cotropită 
la sfirșitul 
XVI-lea și 
în una din 
surse ale comerțului 
sclavi, Guineea-Bissau 
fost supusă unei 
exploatări din punct 
vedere economic, social și 
politic, avuțiile solului și 
subsolului ei fiind acapa
rate de către metropolă. 
In anii de după cel de al 
doilea război mondial lup
ta de eliberare națională 
a cunoscut o intensificare 
crescindă. Mișcarea de e- 
liberare națională cunoaș
te un puternic avind odată 
cu înființarea în 1956 a 
Partidului African al In
dependenței din Guineea 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) — care reu
nește în rîndurile sale pa- 
trioți din diferite pături

in patria sa. 
de portughezi 
secolului al 
transformată 
principalele 

cu 
a 

crunte 
de

ale populației țării. De Ia 
crearea sa, P.A.I.G.C. s-a 
aflat constant în fruntea 
luptei de eliberare, dove
dind un inalt grad de 
conștiință națională și pa
triotică, deschizînd pers
pective pentru progresul 
acțiunilor politice și mili
tare.

3 august 1959 marchea
ză în istoria poporului din 
Guineea-Bissau începutul 
luptei armate împotriva 
dominației colonialiste 
portugheze. La acea dată 
muncitorii și docherii au 
încetat lucrul în sprijinul 
revendicărilor lor vizind 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață. Ce
rerilor justificate ale gre
viștilor li s-a răspuns prin 
crincene represalii dezlăn
țuite de colonialiștii por
tughezi. Mulți muncitori 
le-au căzut victime, așa 
cum s-a intimplat in lo
calitatea Pijighite unde 
au fost executați 50 de 
greviști. Mișcarea de pro
test a cuprins întreaga 
țară. La 19 septembrie 
1959, Biroul Politic al 
P.A.I.G.C. a hotărit „tre
cerea de la lupta politică 
Ia revolta armată", măsură 
care sța materializat prin 
constituirea detașamente
lor de partizani, temeinic 
pregătite din punct de ve
dere politic și militar de 
către P.A.I.G.C.

în anii care au urmat 
întregul popor s-a anga
jat în bătălia pentru iz
gonirea colonialiștilor de

pe pămintul țării. Decisivi 
au fost anii 1968—1969 
cînd P.A.I.G.C. a lansat 
atacuri pe frontul de est, 
străpungind pozițiile por
tugheze. Pină în prezent 
au fost eliberate trei pă
trimi din teritoriul națio
nal (aproximativ 36 000 
km.p.).

Un aport important 
obținerea 
fronturile 
făptuirea 
existență 
poporului 
Guineea-Bissau a adus A- 
milcar Cabrai, militant de 
seamă, cunoscut om poli
tic. asasinat mișelește la 
începutul acestui an. Sub 
conducerea sa, P.A.I.G.C. 
a devenit o structură po
litică și socială multilate
rală, recunoscută pe plan 
internațional ca fiind sin
gurul reprezentant legitim 
al poporului din Guineea- 
Bissau.

Proclamarea republicii, 
moment politic de însem
nătate istorică pentru 
destinele poporului din 
Guineea-Bissau, exprimă 
voința acestuia de a trăi 
liber și independent în ța
ra sa și constituie o rea
litate a cărei evoluție nu 
mai poate fi oprită de ar
mata colonialistă portu
gheză. Locuitorii teritoriu
lui eliberat s-au dedicat 
construirii unei societăți 
pe baze noi. Pe tărim 
politic, social și economic 
s-au obținut rezultate în
curajatoare. Astfel s-a

in 
pe 

in-
succeselor 
de luptă. în 
aspirațiilor Ia o 
independentă a 
din Republica

trecut la o administrație 
nouă, țara fiind împărțită 
in 13 regiuni, fiecare din 
ele fiind divizată in zone, 
iar acestea, la rîndul lor, 
în secții formate din mai 
multe sate. Conducerea în 
sat o deține un comitet 
ales care organizează ac
tivitatea din spatele fron
tului, asigură aproviziona
rea cu armament și hrană 
a luptătorilor P.A.I.G.C., 
transportarea răniților, 
cultivarea pămintului. La 
toate nivelele administra
ției se acordă importanță 
deosebită muncii politice, 
de educare și de alfabeti
zare a populației. Efor
turi sini îndreptate și 
spre crearea cadrelor de 
specialiști și tehnicieni de 
care țara are mare nevoie, 
în cîțiva ani numărul 
medicilor a crescut de Ia 
4 la 40 iar cel al cadrelor 
tehnice este acum de mai 
multe mii. Peste 400 de ti
neri din Republica Guine
ea-Bissau 
cursurile 
tehnice in țări 
printre care și România. 
De pe acum, țara dispune 
de toate instituțiile poli
tice, administrative, eco
nomice și juridice nece
sare pentru ca poporul 
să-și exercite drepturile 
sale suverane și nu este 
departe momentul cînd 
lupta eroică, neînfricată 
a poporului va duce la e- 
liberarea întregului teri
toriu al țării, Ia lichida-

frecventează 
unor institute 

prietene

rea pentru totdeauna a 
urmărilor dominației co
loniale pe pămintul său.

După deplina eliberare 
a Guineei-Bissau și a 
Insulelor Capului Verde 
— se arată intr-un comu
nicat dat publicității — in 
urma unei consultări 
populare cele două terito
rii urmează să se unească, 
creîndu-se un stat unic și 
independent.

Poporul și tineretul ro
mân au primit cu profundă 
satisfacție și bucurie pro
clamarea Republicii Gui
neea-Bissau, moment po
litic de însemnătate isto
rică pentru destinele po
porului său, act politic 
care exprimă voința de a 
trăi liber și independent 
in patria sa. România so
cialistă a manifestat per
manent. încă de la declan
șarea luptei de eliberare 
națională in Guineea-Bis
sau, solidaritate militantă 
și sprijin deplin față de 
cauza nobilă pentru care 
au luptat și luptă forțele 
patriotice din această țară. 
Și în viitor, România în
suflețită de sentimente 
internaționaliste va spri
jini activ și multilateral 
lupta justă a poporului 
din Guineea-Bissau pen-, 
tru eliberarea întregului 
teritoriu al țării, pentru 
consolidarea independen
ței și suveranității națio
nale. pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării.

GH. SPRINȚF.ROIU

VINERI, 28 SEPTEMBRIE, 1973

PROGRAMUL III

9,00 — știri ; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale , 
9,55 - Melodia zilei . „Ai lașului 
constructori" de Vasile Spătăre- 
lu ; 10,00 — Clubul curioșilor ; 
11,00 - știință și tehnică ; 11,10
— Profil pe portativ — Sofia vi- 
coveanca : 11,30 — Antract mu
zical : 12,00 — Transmisiuni di
recte din tară ; 12.10 - Invitație 
în fonotecă ; 12,55 — Melodia zi
lei ; 13.00 — închiderea emisiunii

de dimineață ; 17.00 — Știrile du- 
pă-amiezii ; 17.05 — Alo, Radio — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor : 18,00 — Șapte zile, șapte 
arte. Arhitectura ; 18,10 — Temă 
cu variațluni : „Toamna" în crea
ția compozitorilor ; 18,55 — Melo
dia zilei ; 19,00 — în direct... de 
la Muzeul tehnic „D. Leonida" :
19.30 — Știri ; 19,^5 — Casa de 
discuri. Electreeord : 20.00 — Edu- 
rație, răspunderi.: 20,30 — Sim
fonia da, Csiky Boldizsăr : 21,00 — 
Radio-super-top. Topul revistei 
„Sâptămina" : 22,00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport ;
22.30 — Melodia zilei : 22,35 —
Vedete ale muzicii ușoare : 23,15
— Poetica. Corneliu Șerban ;
23.20 — Jazz-variete ; 23,55—24,00 — 
Ultimele știri.

(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA — 
ora 19,30; Circul Globus : AL 
TREILEA GONG LA... CIRC — 
ora 19.30.

VINERI, 28 SEPTEMBRIE 1973

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : A 
XlT-A NOAPTE — ora 20: Teatrul 
Giuleștt (la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" — Sala Studio) : 
OMUL CARE A VĂZUT MOARTEA 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase"

VINERI, 28 SEPTEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba franceză.

9,30 Curs de limba rusă. 10,00 
Telex. 10,05 Pe dealul Vasluiului. 
10,25 Film artistic : „Texasul de 
peste gîrlă". 12,05 Telejurnal. 
16.00-17.00 Teleșcoală. 17,30 Curs 
de limba engleză. 18,00 Telex. 18,15 
Cunoașteți legile 7. 18.30 Atenție 
la... neatenție ! — Jurnal de pro
tecția muncii. 18,50 Revista eco
nomică TV. 19,20 1001 de seri : 
Moby Dick (V). 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 
1973 — an hotăritor. 20,00 Cînțecul 
sâptăminii : „Toate ' drumurile 
țării" de Camelia Dăscălescu. 20,10 
Efigiile naturii. Spectacol literar-. 
muzical-coregrafic. 20,30 Prim

Pasiunea pentru tehnieă
Corespondentă din Berlin pentru „Scînteia tineretului" 

de la C. VARVARA

Cu 15 ani in urmă 
membrii clubului
„Junger Tehniker"
s-au gindit să prezin
te publicului unele din 
obiectele pe care 
le-au meșterit in tim
pul liber. Ei și-au dat 
intilnire la Stădisches 
Kaufhaus (ceea ce 
înseamnă magazinul 
orășenesc) din Leipzig 
unde au organizat e 
expoziție-hobby. Prin
tre „atracțiile" aces
tei expoziții se gă
seau instalații de pre
parat mortar. Mani
festarea a trezit un 
neașteptat interes în 
rindul tineretului.

Scurt timp după a- 
ceasta, Consiliul Cen
tral al organizației Ti
neretul Liber Ger
man (F.D.J.) a hotă
rit să organizeze pri
ma ediție a competi
ției tineretului in do
meniul științei și teh
nicii, care a iuat de
numirea de „întrecerea 
maeștrilor de mîine". 
Sau mai simplu 
M.M.M.

Un an mai tîrziu 
s-a trecut la pregăti
rea primei expoziții 
centrale a M.M.M. în
că de pe atunci ini
țiativa și-a pierdut 
din caracterul ci de 
divertisment. Tinerii 
s-au gindit că stră
daniile lor nu trebuie 
să se irosească de dra
gul meșteritului, ci 
să aducă un foios real. 
Totodată, ei s-au an
gajat cu hotărîre pen
tru valorificarea rea
lizărilor lor. Dc la an 
la an M.M.M. s-a ex
tins și și-a îmbogățit 
profilul. La cea de a 
4-a ediție a M.M.M. 
au fost prezentate o 
serie de rezolvări pre
văzute in planurile 
tehnice ale unor în
treprinderi. O dată cu 

1 această a 4-a ediție, 
inițiativa marchează o 
nouă etapă. Dacă pină 
atunci la „întrece
rea maeștrilor de inli
ne" participau elevi 
și ucenici al căror 
scop principal era 
perfecționarea califi
cării lor, acum (ineri 
muncitori cu înaltă 
calificare și ingineri 
determină coordona
tele principale ale 
M.M.M. Inițiativa de
pășește cadrul profe
sionalizării stabilin- 
du-și obiective mult 
mai importante. între 
mișcarea „întrecerea 
maeștrilor de mîine" 
și sarcinile de raționa
lizare ale întreprinde
rilor ia naștere o le
gătură trainică, deve
nind in acest fel un 
factor însemnat pentru 
economia națională. 
Din 1962 M.M.M. în
cepe să-și măsoare e- 
ficiența in milioane : 
1962- — 22 milioane 
mărci, 1965 — 80 mi
lioane mărci, 1966 — 
180 milioane mărci.

Anul trecut bilanțul 
realizărilor aduse eco
nomiei naționale de 
M.M.M. s-a ridicat la 
impresionanta sumă 
de 600 milioane mărci. 
Pentru prima oară, a- 
mll trecut la această 
mișcare au participat 
un milion de tineri și 
tinere care au rezol
vat 281 000 de teme.

In aceste zile și-au 
inchis porțile expo
zițiile regionale ale 
M.M.M. Realizările 
marcante la faza re
gională urmează să 
se confrunte în no
iembrie la Leipzig, ia 
expoziția centrală. 
Vor fi acordate pre
mii, creatorii vor fi 
medaliați. Pentru a 
ajunge aici o inova
ție tehnică trebuie să 
se clasifice pe primele 
locuri, incepind cu 
competiția la nivel de 
unitate, întreprindere 
sau școală.

Spre deosebire de 
expozițiile districtua
le, regionale și cen
trale la care sint pre- 
zenți cei mai buni, in 
întreprinderi și școli 
participă toți tinerii 
inovatori. La acest 
nivel mișcarea de

mărate exemple. Une
le din ele poate nu 
sint spectaculoase, dar 
luate în ansamblu ele 
Însumează economii 
imporlante.

Ar fi nedrept, insă, 
să nu remarcăm și 
creații de vîrf. La ex
poziția orașului Ber-

M. M. M. — intere
santă inițiativă din 
R. D. Germană — a 

împlinit 15 ani
masă se prezintă in 
întreaga ei diversita
te. Aici se impun cele 
mai bune inițiative, 
aici se conturează di
recțiile principale ale 
mișcării. De pildă, 
Ia întreprinderea de 
fibre sintetice din 
Gruben prin aplicarea 
unor inovații ale par- 
ticipanților la M.M.M. 
a fost îmbunătățită 
organizarea muncii in 
filatură. întreruperile 
in muncă au scăzut 
la un foarte mic pro
cent, economisindu-se 
in același timp un 
număr important dc 
locuri de muncă. La 
Uzina nr. 3 a Combi
natului metalurgic 
Riesa ungerea agre
gatelor laminorului 
se face acum cu aju
torul unor dispozitive, 
creație a tinerilor ino
vatori. La combinatul 
de cabluri Oberspree 
din Berlin, tinerii i- 
novatori au realizat 
optimizarea cabluri
lor de înaltă tensiune. 
Prin aceasta se obține 
o economie de mate
riale ca. de pildă, 
plumb și aluminiu, 
in valoare de 120 600 
mărci anual. In acest 
sens se pot da nenu-

lin, găzduită de spa
țioasa sală Werner 
Seelenbinder au putut 
fi văzute creații teh
nice originale remar
cabile. Un colectiv de 
la uzina Berginann- 
Borsig a prezentat o 
instalație de sudură 
interioară cu ajuto
rul pulberilor. Un 
altul de la combinatul 
Elektroprojekt a pre
zentat toba de trefilat 
cu comandă electro
nică. în total la expo
ziția din Berlin a 
M.M.M. au fost pre
zentate 1 000 de rezol
vări tehnice colective 
sau individuale din 
191 de întreprinderi, 
școli și instituții ale 
capitalei R. D. Germa
ne. Expoziția a arătat 
o sporire a calității o 
dată cu lărgirea miș
cării. în acest an au 
participat 163 200 de 
tineri muncitori, ingi
neri. ucenici, elevi și 
studenți din Berlin la 
rezolvarea temelor 
M.M.M., adică cu a- 
proximativ 70 000 mai 
mult decît în anul
trecut. Și in Magde
burg, Gera, Dresda,
Erfurt și alte regiuni
participarea la M.M.M.

a cunoscut un salt 
remarcabil.

„întrecerea maeș
trilor de miine" este 
recunoscută și apre
ciată ca un factor im
portant și complex in 
viața tinerelului din 
R.D.G. Tot mii multe 
întreprind? -i cuprinl 
in planurile Io- obiec
tive precise pentru 
M.M.M. devenind, ast
fel, implicit, sarcini 
de plan obligatorii. 
Totodată organizarea 
de expoziții districtu
ale. regionale și cen
trale se transformă in 
forum de dezbateri pe 
teme tehnico-științifi
ce, intr-un larg schimb 
de experiență. Nu pu
ține sint exemplele în 
care inovațiile tehnice 
prezentate de o între
prindere la expozițiile 
M.M.M. au fost pre
luate de numeroase 
alte unități din ace
eași ramură industri
ală sau generalizate 
pe întreaga republică.

Nu trebuie să tre
cem cu vederea la
tura educativă a 
M.M.M. Ea dezvoltă 
spiritul de disciplină, 
perseverență, înde- 
minare, contribuie la 
îmbogățirea cunoș
tințelor. Tinerilor i- 
novatori li se oferă 
șansa de a reliefa și 
în afara colectivelor 
lor de muncă posibi
litățile lor creatoare în 
domeniul științei și 
tehnicii, străduințele, 
uneori de ani de zile, 
pe care colective de 
tineri de profesii di
ferite le .depun pentru 
realizarea unei ino
vații. într-o anchetă 
organizată în rindn- 
rile participanților la 
M.M.M., la întreba
rea care au fost mo
tivele participării, cel 
mai frecvent a fost 
următorul răspuns : 
dorința de a face ceva 
folositor. Un răspuns 
simplu, dar piin de 
semnificații.

Asasinarea

liderului 
organizației 

Tineretul pero- 
nist-.. Evita"

Poliția federală argenti- 
nianâ a anunțat că Enrique 
Grinberg, lider al organiza
ției Tineretul peronist — 
„Evita", a fost asasinat, la 
domiciliul său. cu mai multe 
focuri de armă, de un grup 
de patru persoane rămase 
neidentificate — transmit 
agențiile UNITED PRESS 
INTERNATIONAL și FRAN
CE PRESSE.

Menționînd că acest nou 
atentat — survenit la numai 
o zi după asasinarea lui 
Jose Ignacio Rucci — a pro
vocat „un sentiment de stu
poare și de consternare" in 
țară, agenția France Presse 
arată că la Universitatea Na
țională din Buenos Aires a 
fost declarată, joi. o zi de 
grevă. în semn de doliu. Se 
relevă, de asemenea, că or
ganizația tineretului peronist 
a dat publicității un comuni
cat prin care cheamă pe ce
tățenii țării să-și sporească 
eforturile „pentru înfăptuirea 
sarcinilor reconstrucției na
ționale și eliberării".

plan : ing. Alexandru Milcescu — 
șeful platformei montaj a Termo
centralei Rogojelu. 21,00 Norbert 
Thiel și pașii Iul de dans. 21,30 
Pagini de umor : Aventuri In 
epoca de piatră. 21,55 Pagini de 
mare popularitate. Concert Johann 
Straușs. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20105 Reportajul săptămînil : „La 
mijlocul Văii Carasu". 20,25 Diver
tisment cu orchestră' Valențiu 
Grigorescu. 20j55 Telex. 21,00 Vetre 
folclorice. Cintec pe Nera. 21,20 
Portativ ’73. 21,40 Biblioteca pentru 
toți : Vasile Voiculescu.

Pentru soluționarea 
problemelor cheie ale lumii 

contemporane
Continuarea dezbaterilor de politică generală 

din cadrul Adunării generale a O.N.U.
Imperativul stingerii focarelor de război și eliminării surselor 

de tensiune, al lărgirii cooperării multilaterale și concertării 
eforturilor în vederea reglementării chestiunilor litigioase pe 
căi pașnice au constituit punctele de referință ale majorității 
discursurilor rostite în continuarea dezbaterilor de politică ge
nerală diu cadrul Adunării generale a O.N.U.

„Trebuie să promovăm coope
rarea și destinderea, a declarat 
ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Knud-Boerge An
dersen. Trebuie să recunoaștem, 
a continuat el, necesitatea unei 
dezarmări autentice. Cooperarea 
economică se cere extinsă în 
folosul națiunilor mai puțin bo
gate".

Vicepreședintele Consiliului 
Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Mi- 
nici, a apreciat că în etapa ac
tuală în viața internațională se 
afirmă un proces de destindere 
și cooperare, dar țările în curs 
de dezvoltare continuă să fie 
confruntate cu numeroase pro
bleme de ordin economic. 
Schimbarea sistemului de rela
ții economice inegale constituie 
una dintre problemele politice 
capitale pentru menținerea 
păcii , și securității. Va trebui — 
a declarat Miloș Minici — ca. 
în cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale, să se exa
mineze cauzele și consecințele 
aplicării nesatisfăcătoare a 
strategiei pentru dezvoltare, 
precum și măsurile ce trebuie 
luate pentru a asigura realiza
rea obiectivelor sale.

„Chestiunea rolului și eficien
tei O.N.U. nu a avut niciodată 
o atît de mare importanță ca 
în prezent, a afirmat Miloș Mi
nici. Reflectind schimbarea ra
portului de forțe în lume, as
pectul Națiunilor Unite s-a 
schimbat în multe privințe. Au 
fost create condiții care permit 
Organizației să devină instru
mentul fundamental pentru so
luționarea probi emelor-cheie alo 
lumii .contemporane".

în sfîrșit. ministrul de ex
terne iugoslav a apreciat că 
„slăbiciunile cărora trebuie să

le facă față O.N.U. nu pot fi 
depășite decit prin eforturi co
mune și printr-o cooperare re
ciprocă. Considerăm că Națiu
nile Unite trebuie să fie prin
cipalul loc unde sint examinate 
și reglementate problemele in
ternaționale majore".

Guvernul R.P.D. Coreene 
a dat publicității un memo
randum privind includerea 
problemei coreene pe ordinea 
de zi a celei de-a 28-a Se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Arătind că R.P.D. Coreeană 
se opune ferm proiectului dc 
aderare simultană a două 
Coree la O.N.U., memoran
dumul relevă : „Dacă nordul 
și sudul Coreei aderă la 
O.N.U., Coreea care este un 
singur stat național, va fi in 
mod oficial recunoscută ca 
două state pe pian interna
țional și diviziunea ei va fi 
consfințită pentru totdeauna". 
Dacă se procedează la divi
zarea arbitrară în două părți 
a unui stat național de felul 
Coreei, faptul va da naștere 
unui focar și mai mare de 
tensiune.

în ultima sa parte, intitu
lată „Calea autentică a solu
ționării problemei coreene", 
memorandumul subliniază 
că, pentru realizarea reuni- 
ficării independente și paș
nice a Coreei, sint necesare 
retragerea trupelor străine 
din Coreea de sud, încetarea 
amestecului în treburile in
terne ale Coreei, astfel incit 
problema coreeană să fie re
zolvată de însuși poporul co
reean.
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