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O întrebare adresată constructorilor

Un prim răspuns ni-1 oferă to
varășul Teodor Păușan, maistru 
principal pe șantierul Fabricii 
de produse ceramice Doicești.

— Pină nu demult, gospodă
rirea rațională a fier-betonului, 
de ce să n-o recunoaștem des
chis, nu constituia pentru noi o 
preocupare distinctă. Cu alte 
cuvinte, ne rezumam la a eli
bera echipelor ce se ocupă cu 
incorporarea acestui material în 
construcție cantitățile solicitate 
și cam atît. Numai că, așa cum 
aveam să ne convingem mai 
tirziu, acest sistem favoriza ri
sipa; întrucât normativele fiind 
destul de largi, beneficiind pe 
deasupra de avantajul de a le 
putea depăși cu pină la 3 pro
cente în cadrul „pierderilor ad
misibile", echipele de fierari- 
betoniști își puteau permite să 
nu acorde prea multă atenție 
debitării acestui material, folo
sirii chibzuite a fiecărei lun
gimi. Și așa stind lucrurile, a- 
deseori acestea., erau utilizate 
„cum veneau Ia mină”, prea 
puțin interesînd pe cineva că 
astfel apăreau acele resturi bune 
doar de aruncat, „resturi” oare

• PE ȘANTIERUL FABRICII DE PRODUSE CERAMICE DIN DOI- 
CEȘTI - DE LA MII DE KILOGRAME RISIPITE LA ZECI DE TONE 
ECONOMII PRIN DRĂMUIREA RIGUROASA A CONSUMURILOR
• IN PERIOADA 1 IANUARIE-31 SEPTEMBRIE A.C., LA TRUSTUL 
DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE CRAIOVA - 160 TONE OBȚI
NUTE PRIN DEBITAREA CENTRALIZATĂ • IN LOC DE 5 000 KG

DOAR 3 800 KG - PRIN FOLOSIREA ÎNLOCUITORILOR.

însă, adunate, se cifrau la mii 
de kilograme.

— Observăm că uzați pentru 
dedescrierea acestei situații 

timpul trecut al verbelor...
•— Și nu întimplător. Acum, 

de la începutul anului începînd. 
fasonarea fier-betonului nu mai 
este lăsată Ia latitudinea echipe
lor, ci se face în mod centrali
zat, intr-un punct anume desti
nat acestui scop în șantier, de 
către oameni specializați în a- 
ceastă operație, respectiv echi
pele lui Albescu și Tudorache. 
Procedînd astfel, cunoscînd 
exact de ce cantitate de fier 
beton dispui, de ce lungimi, care 
sînt locurile unde va fi reparti
zat, ai și posibilitatea de a-1 
drămui „farmaceutic” aproape, 
eliberarea lui făcîndu-se de la

bun început în cantitățile strict 
necesare operațiilor ce-1 recla
mă. Și iarăși nu întimplător 
„resturile" au dispărut aproape 
cu totul, înregistrîndu-se în 
schimb, pe perioada 1 ianuarie 
— 31 septembrie a.c. nu mai 
puțin de 24 tone economii de 
fier-beton.

— în același interval de timp, 
prin debitarea centralizată a 
fier-betonului, metodă utilizată 
și pe șantierele noastre — ne 
spune tovarășul Sergiu Georges
cu, tehnician la serviciul orga
nizarea producției a Trustului 
de construcții industriale Cra
iova — S-a obținut reducerea

GH. GHIDRIGAN
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PE ȘANTIERUL BATERIEI 
DE COCSIFICARE HUNEDOARA

r

PĂMÎNTUL
0 AVUȚIE 

CE TREBUIE
• FIECARE ZI DE MUNCA - UN EXAMEN PE CARE TINERII IL 
TREC CU SUCCES • AVIND FRONT DE LUCRU ZIDARII SAMO- 
TORI ȘI-AU DUBLAT PRODUCTIVITATEA • ECHIPELE DE MON- 
TOR! ALE BENEFICIARULUI IN COMPETIȚIE CU CONSTRUC- 

TORII

MAI RAȚIONAL
GOSPODĂRITĂ

După betoniștii 0 montorii 
de confecții metalice au apă- 
rut zidarii. Cea mai impor
tantă parte a construcției de 
abia acum începea pentru că, 
asemenea fontei ori oțelului, 
cocsul nu poate fi produs de- 
cit în cuptoare căptușite cu 
cărămizi refractare. Toți zida- 
rii-șamotori ai Întreprinderii 
de, construcții siderurgica au 
fost mobilizați aici „pentru a

CONSILIUL
TINERET SĂTESC

UNUI STIL DE
MUNCA PROPRIU

duce o aspră bătălie", după 
cum se exprima Gheorghe 
Lazăr, inginer coordonator la 
I.C.S.H.

Ne-a explicat ou de-amă
nuntul despre ce este vorba. 
Constructorii s-au angajat că 
bateria de cocsificare nr. 3 de 
la Hunedoara va fi terminată 
cu 40 de zile mai devreme. 
Cei care au executat lucrările 
pregătitoare s-au ținut de cu- 
vînt, acumulind un avans de 
două luni. Preluind ștafeta, 
zidarii sînt deciși să nu se 
lase mai prejos. Ne-a decla
rat acest lucru șeful de echi
pă Iuliu Kovacs, omul trecut 
prin toate greutățile. In timp 
ce vorbea, nu-și slăbea 
ochi oamenii, în special 
cei mai tineri.

— Știți, e o lucrare foarte 
pretențioasă, s-a scuzat el. 
Ceea ce facem trebuie să re
ziste 15 ani. Sînt mereu cu 
ochii în patru să nu se gre
șească undeva.

— Ca să vă convingeți cit

Convorbire cu
ANA SCHEK,

președinta Consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Satu-Mare al U.T.C.

este principalul obiec- 
care își îndreaptă a- 

lineret sătesc ?
— Care 

tiv către 
tenția consiliul

— Cel pe care îl urmărește co
mitetul județean U.T.C. : mobili
zarea tinerilor din mediul ru-

ION TOMESCU

(Continuare în pag. « ll-a)
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LUCRATORII OGOARELOR
RAPORTEAZĂ NOI SUCCESE
ÎN CAMPANIA DE TOAMNA

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Satu Mare au terminat 
însămînțările de toamnă. Rapor- 
tind acest succes " ' 
legramă adresată 
P.C.R.,

într-o te- 
C.C. al 

tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul jude
țean de partid se angajează să 
nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea exemplarii a 
tuturor sarcinilor ce revin agri
culturii județului, să-și unească 
toate forțele pentru înfăptuirea 
actualului cincinal cu șase luni 
mai devreme, pentru ridicarea 
patriei noastre dragi pe cele 
mai înalte trepte de progres și 
civilizație.

® în numele mecanizatorilor, 
țăranilor cooperatori și specia
liștilor din agricultura județului 
Dîmbovița, care au repurtat 
același important succes, Comi
tetul județean de partid a 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care asigură că 
lucrătorii ogoarelor dimbovițene 
vor munci cu toată dăruirea și 
hotărîrea pentru creșterea ne
contenită a producției agricole 
vegetale și animale, pentru pro
gresul și prosperitatea patriei.

• Oamenii muncii din unită
țile agricole ale județului Vran- 
eea au terminat însămînțatul 
griului și aț celorlalte culturi de 
toamnă pe întreaga suprafață 
planificată, se arată în telegra
ma Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R.

„Vă asigurăm și cu acest pri
lej, mult iubite tovarășe secretar 
general, că urmînd înaltul exem
plu de patriotism ce-1 dovediți 
prin întreaga dumneavoastră 
muncă și viață, vom munci cu 
exigență, pasiune și devotament 
pentru înfăptuirea prevederilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului în industrie, agricul
tură, în toate domeniile activită
ții economice și sociale".

• într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean de partid Me
hedinți raportează că țăranii 
cooperatori din această parte a 
țării au încheiat recoltatul po
rumbului. urmînd ca în cîteva 
zile această lucrare să fie termi
nată și de către întreprinderile 
agricole de stat.

Comitetul județean de partid 
asigură totodată că lucrătorii de 
pe ogoarele județului, toți < 
menii muncii care trăiesc 
muncesc în acest colț frumos 
țară, nu vor precupeți nici 
efort și își vor consacra și 
viitor întreaga lor energie 
capacitate de muncă pentru 
realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, în 
vederea îndeplinirii exemplare 
și înainte de termen a sarcinilor 
ce le revin din actualul plan 
cincinal.
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un 
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Prin cămine, cu brigăzile studențești 
de control obștesc

AUTOGOSPODARIREA
La Cluj, brigăzile studențești 

de control obștesc și-au spus că, 
gata, perioada de alegere a co
mitetelor de cămin, organizato
rică, a activității în cămine și 
cantine trebuie să fi trecut, iar 
acum e timpul să se intre în 
acțiune. Adică, să observe, să 
ajute, să verifice modul în care 
în această perioadă sînt aplicate 
prevederile de autogospodarire, 
cum colaborează studenții cu 
administrația și cum își îndepli
nesc mandatul comitetele de că
min.

însoțim la Complexul 1. bri
gada formată din studenții Ion 
Crișan anul IV, Studii economi
ce, Ion Trif anul III, Chimie și 
Dumitru Mircea anul II, Psiholo
gie. La căminul 3, ..oglinda" afi
șată in hol ne arată că de la 4 
octombrie nu mai există camere 
în dezordine. Și studenții, și co
mitetul de cămin și-au luat sarci
nile în serios, ne spunem. Dar 
dincolo de prag, recunoaștem că 
ne-am pripit. Culoarul de la par-

ter pare nemăturat de cîteva 
zile. Așa și este. Ne lămurește 
răspunsul tovarășei Maria Cio- 
banu, administratorul căminului, 
care precizează că timp de o 
sâptămînă curățenia pe culoar 
trebuie să fie asigurată de stu
dentele aceleiași camere : „Zis” 
dar nu și „făcut". Este miercuri

IN OBIECTIV

Terenurile din vatra satului
- grădini roditoare, 

nu maidane cu bălării!

și tratativele în legătură cu 
„cine începe...” continuă. Dorim 
să vedem cîteva camere. Intrăm 
la întîmplare. In primul moment 
simțim nevoia să ne retragem : 
alimente alterabile, resturi, ali
mentare, fac aerul greu de su
portat. Este limpede, explicația 
rezidă numai în indiferența unor 
locatare care găsesc mai mult 
timp să peroreze în legătură cu 
„dificultatea" de a-și curăța ca
mera, decît să se pună pe treabă.

Să știți că fetele sînt studente 
Ia Universitate și Institutul de 
medicină. Colegii lor din brigadă 
le-o spun direct, în față, că sînt 
nemulțumiți și consemnează în 
procesul lor verbal o notă slabă 
la disciplina „autogospodărire". 
înțelegem ca aici nu-și îndepli
nise atribuțiile nici comitetul de

cămin, nici administrația, iar 
cadrele didactice de la institu
tele respective n-au intrat cam 
demult în această clădire. Ne 
continuăm drumul la căminul 
nr. 4, locuit de studente de la 
facultățile de Studii economice 
și Fizică. Administratorul, tova
rășa Maria Ceteanu ne previne 
că „abia am început", dar ne a- 
mintim că motivația aceasta n-o 
auzim * pentru prima oară azi, 
deși sîntem în a patra săpta- 
mînă de la reînceperea cursuri
lor. Și, într-adevăr. abia Ia în
ceput se află și „oglinda" cămi
nului, și gazeta de perete, care 
pentru a fi satirică, adică efica
ce. trebuie să dea o adresă con
cretă caricaturilor care acuză 
fumatul în camere, indisciplina 
în cămin etc. Ne atrage atenția 
programul de serviciu studen
țesc la poartă care, inexplicabil, 
chiar și după precizările stu
dentei Maria Iancu, din comi
tetul de cămin, se face în trei 
schimburi, de la 7 dimineața -la 
1 noaptea. Dar am putut con
stata că în acest cămin, deși 
încă multe aspecte sînt „la în
ceput”, există totuși un bun în
ceput pentru altele. Inclusiv, 
pentru camera 60. locuită a-

GEORGETA RUȚA
Foto: ȘT. WEISS

Bărcăneștiul este o comună a- 
șezată în plin Bărăgan. De pri
sos să-i lăudăm fertilitatea pă- 
mintului, parte a celei mai mă
noase cimpii a țării. Iar cîteva 
sute de ha din acest pămînt, cu 
o forță de producție deosebita se 
află în vatra satului ca terenuri

intravilane și excedent la locul 
și curtea casei. Cum este folo
sită această suprafață suficientă 
pentru producerea cu depășire 
a necesarului de hrană pentru 
populația întregii comune ? „In 
general bine, ne asigură prima
rul comimei, tovarășul Nicolae

ALEX. BALGRĂDEAN

(Continuare în pag. a lll-a)

într-o locuință din strada 
Știrbei Vodă s-a comis o 
spargere. Am participat la an
chetă. Cei care operaseră 
o făcuseră cu multă îndrăzneală 
și siguranță faptul petreeîndu- 
se seara, în jurul orei ,19 cînd 
locatarii lipseau pentru puțin 
timp de acasă. Spre stupefacția 
celor de față, la ridicarea ur
melor s-a constatat că autorii 
erau niște minori — pe faianța 
de la baie se vedeau clar am
prentele unor palme foarte 
mici. Maiorul Iosif Belea, de 
la circa 14 Miliție, mi-a relatat 
că asemenea furturi, dovedind 
ingeniozitate și îndrăzneală, s-au 
mai petrecut în ultimul timp.

— Pe unii dintre autori am 
reușit, cu destulă greutate, să-i 
reținem. Spun „cu destulă greu
tate" fiindcă era vorba de cîțiva 
minori care pînă la un punct 
se comportau normal. Mergeau 
la școală, erau curat îmbrăcați, 
dormeau acasă etc. Discutind cu 
părinții acestora m-am izbit de 
o atitudine lipsită de răspunde
re sau de falsă răspundere față 
de proprii copii și de netă lipsă 
de răspundere față de societa* 
te. Multe alte asemenea exem-

Pămînt continuu la cheremul apelor, dar gospo
darul Vasile Cristea l-a plantat cu răchită ; prin 
confecționarea coșurilor (valorificate cooperati
vei agricole) obținind atîtea produse cît și un 
membru cooperator ce participă tot anul la

Suprafețele acestea insumind ci te va hectare n-au 
produs nimic anul acesta pe motiv ci „apa Ie-a 
cotropit*'. Un amănunt se impune amintit Insă : 
între aceste suprafețe și lotul învățătorului pen
sionar se află doar gospodăria Iui Toma Bunea...

Cristache. Am luat toate măsu
rile și, în primăvară, s-au arat 
cu tractoarele aceste suprafețe. ' 
iar apoi au fost însămînțate. O 
parte de către membrii coopera
tori, cărora le-au fost reparti
zate ca loturi în folosință, iar 
restul au fost luate în cultură 
de către cooperativele agricole 
care au semănat ricin și tutun. 
Din folosirea pămîntului din va- 
tra satului am făcut o proble
mă ; întîi pentru că acest pămînt 
foarte roditor trebuie să pro
ducă, iar în al doilea rînd, pen
tru că e vorba de aspectul sa
tului — o suprafață de teren 
lucrată pe care rodește porum
bul. tutunul, vița de vie, legu
mele, fiind absolut cu totul alt
ceva decît niște bălării..." Fiind 
întrutotul de acord cu tovarășul 
primar, pornim pe ulițele comu
nei. (unele, de ce să n-o spu
nem, neîmbietoare, complet 
desfundate, mai mult rupturi de 
apă decît drumuri, iar de gar
duri, ce să mai spunem, parcă 
n-ar fi oameni pe lingă unele 
case, atît sînt de dărăpănate). 
Și pâmînturile din vatra satului 
ni se oferă așa cum au fost gos
podărite anul acesta. De pildă, 
suprafața din jurul casei gospo
darului Vasile Ulescu are as
pectul unui adevărat cîmp ex-

GH. FECIORU
Foto : O. PLEC AN
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ple de infractori minori întîl- 
nite de-a lungul unui raid, vor
besc despre un trist adevăr: 
vina directă sau indirectă pe 
care o au părinții — complici 
morali la comiterea actului anti
social.

Aproape frizând absurdul, 
chestiunea ridicată este reală. 
Tocmai oamenii de la care

aștepți, în numele responsabili
tății pe care le-o dă în primul 
rînd paternitatea, să ofere co
piilor lor îndrumare și supra
veghere competentă, fiindcă au 
la îndemînă toate condițiile pen
tru aceasta, lasă totul la voia 
întîmplării.

— Noi ne întîlnim față în
te față cu asemenea părinți — de

clară tovarășul Virgil Andre- 
escu, directorul Centrului de 
primire al minorilor din Calea 
Văcărești 111. Am avut aici Ia 
noi pe Ileana loan. 17 ani. Ter
minase școala generală și pă
rinții au trimis-o la liceu. N-a 
reușit. I-au oferit un an 
odihnă și meditație timp 
care fata a început să vagabon-

deze, să participe la nocturne 
prin baruri etc. A intrat în me
diu infracțional și a ajuns la 
noi. Am trimis-o la o școală a 
unui grup școlar, al Ministeru
lui Muncii pentru a învăța o 
meserie. Tatăl, inginer, ne-a de
clarat cu cea mai mare senină
tate' : „ Ce vreți de la mine ? 
Eu i-am dat tot ce.avea nevoie. 
Mai ocupați-vă și dv. de ea !“. 
Sau un alt exemplu : Gh. Va- 
leriu — 16 ani, băiatul avea 
toate „calitățile" unui adevărat 
delincvent. Tatăl a refuzat 
cu înverșunare să stea de vorbă 
mai îndeaproape cu membrii co
misiei de • ocrotire a minorilor. 
,.Nu vreau să compromite! i. 
funcția mea !". Firește, nu do
rește nimeni asemenea lucru — 
toată stima pentru munca 
care o face. Numai că aici 
vorba de compromiterea 
„funcții” de cea mai mare 
pundere : aceea de părinte.

Deși reacțiile acestor părinți 
sint diferite, în esență ele se 
rezumă la o pasivitate totală

pe 
este 
unei 
răs-

de 
în ■

V. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuare în pag. a

•••?» ne-am oprit, mai intîi, la complexul nr. 1.

EXAMENE
de CONSTANTIN STOICIU

i. Acum toamna a venit cu adevârat, rar de tot mai apar 
1 in ziare anunțuri de examene la școli unde din felurite mo

tive au mai rămas locuri neocupate, curînd se va rezolva 
. ?l S(aU dirnc?!o Jucru.ri,e' pentru că examenele nu se 

pot da ia nesfirșit și mai ales nu vor fi niciodată suficient 
ae multe și de diverse într-o toamnă, oricit or fi ea de fru- 

I i moașă,. ca să răspundă nevoilor reale sau închipuite ale 
fiecărui tînăr - fiindcă despre examenele tinerilor este 
vorba - de a se verifica sau de a căpăta, datorită lor, 

> dreptul de a începe sau de a merge mai departe într-o 
i profesiune sau pasiune.
, Astfel, examenele acestui an au trecut, cei mai.multi 

dintre îndreptățiți! lor le-au luat și azi sînt studenti sau 
elevi și in bună măsură, cel puțin pentru un timp, ei’ și-au 

, rezolvat întrebările și căutările vîrstei. Ignor deocamdată 
eșecurile încă ascunse sub o falnică mulțumire, dar care, 
neîndoielnic, mai devreme sau mai tîrziu, vor răbufni din 
vocațiile artificiale sau din ambițiile prostești, sau pur și 
simplu din prejudecăți vajnic susținute de tați, mămici, 
unchi și mătuși, ignor deocamdată și, desigur, din motive 
moi fericite, coincidențele dintre vocație și realizare, suc
cesele și alegerile normale, bine chibzuite', confirmările fi
rești -, și încerc să descopăr ce s-a întîmplat și ce se 
va intîmpla cu ceilalți, cu cei care n-au reușit la examene.

După cum se cunoaște, majoritatea acestor tineri core 
au tras nădejdea că vor merge mai departe la școală, și, fie 
din cauza Ion fie din alte cauze, s-au trezit că nădejdea 
le-a fost dată peste cap, au început să muncească în 
uzine, pe șantiere, în birouri. Este drept că alții au rămas 
acasă, să buchisească pentru examenele anului viitor, și 
la fel de drept este că^ unii dintre aceștia, lipsiți de su
praveghere, s-ar putea să ajungă niște pierde-vară și chiar 
mai rău. Circula la un moment dat impresia că ar fi tim-' 
pul ca tinerii să se gîndească mai puțin la școală și mai

(Continuare în pag. a ll-a)
L

7

1
7



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 16 OCTOMBRIE 1973

PROFESIA TA • PROFESIA TA
RUBRICA „PROFESIA TA" IȘI REIA APARIȚIA

11 înștiințăm pe tînărul nostru cititor că, începînd de azi. 
în fiecare marți, va regăsi în acest colț de pagină, rubrica 
de mare interes pentru.el „Profesia ta". Aflată în cel de-al 
cincilea an de activitate; ea își propune să persevereze în 
sensul de a oferi adolescenților și tinerilor posibilitatea de a 
afla răspunsuri care-1 interesează privind opțiuni școlare și 
profesionale. Vom continua sâ-i punem la dispoziție, cu pre
cădere, informații utile pentru a avea -ghid ■orientativ. în mo; 
mentul de decizie : despre, rețeaua școlară șt -universitară, 
despre cursuri de calificare și posibilități de a le urma, 
oferte ale întreprinderilor pentru cei care doresc să se înca
dreze în diverse meserii, informații de noutate privind mo
dificările în structura rețelei de învățămînt etc. Totodată, 
vom continua să punem la îndemînă tinerilor și alte ru
brici orientative prin intermediul cărora să poată intra în 
intimitatea unor meserii, să le Aferim mijloace utile pentru 
a se verifica în alegerea făcută ori a se autotesta atunci 
cînd vor lua o decizie. Le vom înlesni posibilitatea dialogu
lui cu specialiștii, cu oamenii deja intrați în profesii, le vom 
răspunde la toate problemele care-i preocupă.

Succinta noastră punere în temă, de azi, constituie djpr 
o invitație de a ne comunica — pe adresa „Profesia ta“, — 
ce doriți să aflați în acest colț de pagină, ce vă interesează, 
ce teme noi ați dori să abordăm pentru a fi o rubrică de lu
cru foarte utilă.

Așteptăm scrisorile voastre
n . -

5» în acest an „Viața bate 
la ușa" vă cheamă la coloc
viul săptămînal despre viitor, 
realizare și răspundere, pe 
care de patru ani îl poartă cu 
cititorii. In acest timp mii de 
corespondenți ne-au încredin
țat dorințele, visele și uneori 
îndoielile sau chiar aprehen
siunile lor. Am răspuns său 
cel puțin am înc.ercat să răs
pundem cit mai multor che
mări la dialog și dacă soluția 
propusă de noi n-a putut fi 
urmată de toți cei pentru care 
Cfjost propusă ea s-a înteme
iat întotdeauna pe dorința de 
a le fi de folos.

Anul școlar care a începui 
sporește posibilitățile de orien
tare profesională a elevilor. 
Hotărîri de partid, și de stat 
solicită în și mai mare mă
sură ea în trecut colaborarea 
tuturo* profesorilor în acest 
sens. Cabinete și laboratoare 
de orientare profesională în 
număr mai mare vor veni 
în ajutorul celor doritori să-și 
formuleze o opțiune, punîn- 
du-le la îndemînă informații 
la zi în legătură cu cerințele 
economiei naționale și meto
de științifice pentru cunoaș
terea propriilor posibilități. 
Ziarul ..Scînteia tineretului", 
prin rubrica sa de orientare 
profesională „Profesia ta", va 
putea oferi cititorilor de fie
care dată sinteze documen
tare privind categorii de pro-

fesiuni. posibilitățile de cali- 
"'floare existente, în diferite ju

dețe ale țării, rețelele școlare 
ale ministerelor.

Acest spor de informație ne 
îngăduie, credem noi, să dăm 
acestei rubrici o orientare oa
recum deosebită de cea din 
anii țrecuți, în sensul limitării 
rolului de „ghid" .și de „car
net de adrese și numere de 
telefon" pe care ni le-am im
pus multe dintre scrisorile ci
titorilor, dar și dorința noas-

lipsita de menajamente dar 
totdeauna sinceră cu privire 
la relațiile dintre dorințe și 
posibilități, capriciul de o 
clipă și interesul real, super
ficialitate și răspundere.

Scrisorile pe care le aștep
tăm și pe care le vom socoti 
prioritare nu vor fi așadar ce
rerile de adrese și informații 
de administrație școlară ale 
unor cititori care și-au fădUt 
alegerea dorind acum să afle 
cite ceva despre examenele

VIATA BATE IA USA
■ J

de SEN ALEXANDRU

tră de a suplini în parte lipsa 
lor de informație. Faptul că 
fiecare școală posedă îndru
mătoarele editate de Minis
terul Educației și Invățămîn- 
tului și că fiecare elev se va 
putea adresa dirigintelui său 
pentru a primi o îndrumare 
și o informație utilă va limita 
numărul răspunsurilor de a- 
cest fel în coloanele rubricii 
noastre, dîndu-ne posibilitatea 

-să' încercăm altceva: o medi
tație colectivă despre viața 
care bate la ușă, un dialog 
multilateral, sincer, cu privire 
la opțiune, o discuție uneori

cerute, transferuri posibile, 
acte necesare sau dacă școala 
are cămin, toate aceste infor
mații, de altfel nu lipsite de 
importanță, putând fi obținute 
mult mai simplu de la auto
ritățile școlare de resort. Cei 
pe care îi invităm la dialog 
sînt acei tineri care nu au 
găsit încă răspuns la întrebă
rile pe care și le pun sau că
rora anumite greutăți obiecti
ve sau subiective le stau în 
cale, cei pentru care clipa 
întâlnirii cu propriul lor viilor 
reprezintă încă o problemă 
nesoluționată.

CONSILIUL TINERET SĂTESC

Viața noastră oferă.tinerilor 
atît de multe posibilități în
cît alegerea celei mai potri
vite cu propriile aspirații poa
te fi uneori dificilă. Aceste 
aspirații înseși; nu sînt tot
deauna clarificate într-o mă
sură îndestulătoare pentru a 
putea fi utilizate ca un crite
riu de opțiune. Alteori, dru
mul spre profesiunea dorită 
este blocat de neîncrederea 
tânărului în propriile sale 
forțe sau de prejudecățile ce
lor din jur cu privire la anu
mite profesiuni. Sînt o mică 
parte din situațiile ce pot să 
apară în confruntarea cu op
țiunea de viitor.

Firește că pentru a discuta 
„la obiect" ne este necesară 
o informare temeinică asupra 
problemei propuse dar mai 
ales a celui ce ne-o propune 
fiind altfel reduși la ghicit 
sau la grafologie, domenii în 
care ne declarăm o egala și 
totală incompetență. Scrisorile 
pe care le așteptăm trebuie 
să cuprindă caracterizări, au
toportrete, informații cu ca
racter autobiografic căci în 
lipsa enunțului problemei nu 
se poate cere rezolvarea ei.

Ca și în anii trecuti ne vom 
strădui să răspundem unui 
număr cît mai mare de cores
pondenți în spiritul noii ori
entări a rubricii la care ne-am 
referit mai sus.

Așteptăm scrisorile voas-

In întreprinderile indus
triale ale Capitalei se deschid" 
continuu cursuri de califi
care în diferite meserii, pen
tru absolvenții școlii genera
le, ca. și pentru absolvenții 
de liceu cu examen de baca
laureat care nu s-au încadrat 
pină la ora actuală în forme 
de învățămînt postgenerale 
sau postliceale.

Pentru absolvenții școlilor 
de cultură generală :

(Urmare din pag. I)

ral la realizarea sarcihildr pre
văzute la nivelul^județuluj, pen
tru agricultură^-..->«■<

— Modalități specifice ?
— Da. Aș enumera în afară 

de cele deja cunoscute ca : fo
losirea adunărilor generale ale 
cooperatorilor ca prilej de mo
bilizare și angajare concretă a 
tinerilor la activitatea întregii 
cooperative, dezbaterea în adu
nările generale ale U.T.C. a 
sarcinilor economice și altele, 
care se preferă la ,o acțivitate 
specifică consiliului. Astfel înfi
ințarea echipelor de ihtervenție 
care activează în perioadele de 
vîrf. întîlnirile tinerilor cu di
feriți specialiști, pohducători ai 
unităților . economice,, schimbu
rile de experiență pentru popu
larizarea inițiativelor din zoo
tehnie. concursurile profesionale, 
sint doar citeva din activitățile 
pe care ni le-am propus, și rea
lizat în mare parte.-

— Rezultatele ?
— E o formulă deja cunos

cută. dar nu găsesc alta mai 
potrivită. Să mă explic. Peste o 
treime din tinerii județului sînt 
ocupați în agricultură. Județul 
nostru are o mare pondere a- 
gricolă. Deci dacă vorbim că 
sarcinile pe plan județean sînt 
realizate putem despărți aceasta 
de contribuția tinerilor ?

— Cum activează consiliul ?
— Unul din răspunsuri ar fi : 

pe colective. Avem patru. Unul 
se ocupă cu studierea participă
rii tinerilor navetiști la activită
țile organizației U.T.C. din me
diul rural. Altul urmărește par
ticiparea tineretului din C.A.P. 
la munca în sectoarele de bază 
și studiază modalitățile de antre
nare și permanentizare a tineri
lor în aceste sectoare. Al treilea 
are ca sarcină transpunerea in 
viață a obiectivelor ce revin ti
nerilor din mediul sătesc în îh- 
trecerea utecistă. Și ultimul se 
ocupă cu studierea condițiilor de 
muncă și viață; a tinerilor me-

canizațori. Toate acestea sînt 
conduse de vicepreședinții, consi
liului cu’’care mă intilnesc peri
odic în deplasările mele. Avînd 
o rază mare de acțiune — cea a 
județului — este mai dificil să 
ne întilnim în plen, așa că ur
mărim să corelăm instruirile ac
tivelor de la sate cu ședințele 

' QOhsiliUlui. Cu acest prilej în
tocmim și nptele trimestriale de 
probleme jn care repartizăm 
sarcini concrete pe fiecare mem
bru. Aceste note de probleme 
fiind comune cu cele ale sec
ției le discutăm — pentru defi
nitivare — și în secție după 
care'Ie multiplicăm și le trimi
tem membrilor consiliului.

O altă metodă constă în folo
sirea membrilor consiliului care 
sînt cooptați din rîndul cadre
lor de specialitate. Aș aminti pe 
ing. Carol Draveski de la Ofi
ciul de îmbunătățiri funciare și 
pe Ștefan Săucan de la 
U.J.C.A.P., care — ca membri 
ai consiliului — avînd notele 
noastre trimestriale, în deplasa
rea pe teren rezolvă împreună 
cu membrii consiliului- din raza 
respectivă problemele ce ni 
le-am propus.

Și o a treia, cea pe care o 
bănuiți : prin deplasările mele 
pe teren ca și ale celorlalți acti
viști din secție căutăm ca în 
rezolvarea sarcinilor să angajăm 
cit mai mulți tineri — altfel 
nici n-am reuși — și în primul 
rînd pe cei din Consiliul tine
ret sătesc. De altfel, personal în 
deplasările pe care le fac țin 
seama de zonele cu neajunsurile 
cele mai multe.- Acum pe lîngâ 
campania de toamnă atenția ne 
este îndreptată și către recupe
rarea rămânerilor în urmă în 
construcția căminelor pentru ne- 
familiști de la I.A.S. Lazuri și 
Donalt.

— Greutăți ?
Bineînțeles, 

de mult timp să 
permanentizăm 
sectorul zootehnic. N-am reușit 
prea mult, din mai multe mo-

Ne străduim 
recrutăm și să 
tineri pentru

tive ! tinerii nu prea sînt atrași 
pentru această muncă — necu- 
noScindu-i avantajele — și în 
ăl doilea rind uneori nici con
ducerile C.A.P.-urilor nu acceptă 
să înlocuiască, să zicem, un pen
sionar cu un tînăr. Așa- s-a în- 
timplat ia C.A.P. Solduba. Exis
tau rețineri față de un tinăr, 
care terminate 8 clase, de a-i da 
în grijă turma de oi. Bătrînul 
care era pe post nu prea mai 
făcea față și mortalitatea era 
destul de mare.. Organizația 
V.T.C. a. venit cu propune-ea ca 
țînărul să-i ia locul, iar condu
cerea C.A.P., după mult> ezitări, 
ar.acceptat. Acum toți-sînt foarte 
mulțumiți, de activitatea lui. în 
legătură cu acest sector noi pre
conizăm, și ne străduim să per
fectăm la nivelul județului, ca 
elevii din clasele a Vil-a și 
a VIII-a să facă o zi pe săp- 
tămînă — cei cărora le place 

practica în producție în sec- 
torut zootehnic. Socotim că in 
acest fel realizăm și o orientare 
profesională mai ..practică".

Greutăți mai avem și cu în
trecerea utecistă. Sint tineri care 
lucrează ca zilieri la I.A.S., dar 
ei sint in evidență . la C.A.P. 
în acest fel este imposibil a se 
urmări activitatea lor pentru 
că practic ej și-o desfășoară la 
I.A.S. Cotizația o plătesc la 
C.A.P.-ui unde figurează dar la 
activitățile organizației nu par
ticipă pentru că majoritatea 
timpului și-o petrec la I.A.S.

Și — pentru că sintem la ca
pitolul greutăți — e bine să a- 
mintesc că mai avem încă multe 
de făcut și pentru activizarea 
întregului consiliu la rezolvarea 
sarcinilor dictate de însăși dez
voltarea multilaterală a agricul
turii noastre. însă, un lucru greu 
nu înseamnă că este imposibil. 
Tocmai această prejudecată 
vrem s-o înlăturăm prin efortu
rile noastre viitoare, prin antre
narea tuturor membrilor consi
liului la soluționarea unor sarcini 
care privesc în mod direct în
tregul organism.

August", 
de 

cu o durată de 
luni în meseriile : 
frezori, mortezori,

© Uzinele „23 
bd. Muncii 254, cursuri 
calificare 
șase-opt 
rabotori, 
forjori, strungari, sculeri-ma- 
trițeri, turnători. Se primesc 
tineri din toată țara.

CURSURI DE
CALIFICARE
• întreprinderea de ma- 

șini-unelte și agregate, bd. 
Muncii 250, cursuri de cali
ficare de opt luni pentru 
meseriile : lăcătuș, ajustor. 
frezor, lăcătuș mecanic în
treținere, strungar.

• Uzina de mecanică fină, 
str. Popa Lazăr 16, cursuri de 
calificare de opt luni în me
seriile : strungari, frezori, 
rectificatori. presatori. Se 
primesc tineri din toată țara, 
limita de vîrstă 17 ani.

• întreprinderea de servi
cii tehnice pentru instalații, 
utilaje și piese de schimb, 
bd. Muncii 240. cursuri de 
calificare de șase luni pentru 
meseriile : electricieni, lăcă
tuși, strungari.

POLITEHNIȘTII LA EXAMENUL RECOLTEI
Studenții de la Politehnica bucureșteană au fost prezenți in 

campanie, deși, pentru ei, cursurile s-au desfășurat fără în
trerupere. S-a ieșit la muncă după ore. în timpul liber pe 
care studenții l-au consacrat cu entuziasm, muncii. Sediul 
activității lor n-a fost ogorul, ci acolo unde veneau roadele 
de pe cimp ; la I.L.F. Chiajna. Zilnic, timp de mai multe săp- 
tămini au fost prezenți la descărcat, sortat, însilozat și încăr
cat cartofi în camioane cu direcția — piețele Capitalei.

Din discuția cu conf. univ. Dan Brăiloiu, membru al comi
tetului de partid pe institut, aflăm că au fost sortate 40 va
goane cartofi, categoria 1, la aceste acțiuni participînd 350 
ștudenți. dimineața și după amiaza — 300. Facultățile T.C.M., 
Metalurgie și Mecanică au fost menționate în mod deosebit 
pentru rîvna cu care studenții lor și-au îndeplinit normele. 
Economistul principal al bazei, Constantin Băbuș. care a lu
crat cot la cot cu studenții, își manifesta mulțumirea pentru 
atmosfera de seriozitate ce a domnit tot timpul, munca politeh- 
niștilor, impresionînd plăcut faptul că nimeni nu a stat.de-o 
parte, nimeni nu s-a plîns că a făcut bătături.

In ziua cînd ne-am aflat la baza Chiajna. se afla la muncă 
cei de la Automatică, anul 1—B. Petrica Frățilă, locțiitoarea 
secretarului A.S.C., ne spune că „munca nu ni se pare grea,' 
și e bine organizată, mâi cu seamă că nu pierdem din cursuri. 
Păcat, însă, că avem colegi care fac opinie separată și absen
tează de la muncă unde sintem majoritatea".

L. A.

H

REGULA Șl TATĂL, iNJELEGiTOR, IL
MUSTRA CUMPĂRiNDU-l 0 BICICLETĂ!
(Urmare din pag. 1)

față de faptele copiilor lor și 
egoism atunci cind' este vorba 
de îndatoriri față de societate ; 
uneori ajung chiar la o com
plicitate fățișă. Băiatul Iui Rai- 
ciu Tudbr, minorul Nicolae, se 
„specializase" împreună cu. alți 
cîțiva tineri în furturi de bute
lii. După ce organele de anche
tă și-au spus cuvintul, după ce 
s-a hotărît — avîndu-se în vede
re vîrsta foarte fragedă — 
trimiterea minorului delincvent 
la o școală a Ministerului Mun
cii, tatăl și-a mustrat băiatul... 
cumpărîndu-i o bicicletă.

— Dacă unul dintre muncitorii 
pe care-i aveți în grijă ar co
mite un furt asemănător ce ați 
face, tovarășe Raiciu ?

— Știu eu. asta e treaba mi
liției.

— Nu i-ați cumpăra ©..bici
cletă ?

— Glumiți și nu știu unde 
vreți să ajungeți.

Elena Bîrzoi, bine cunoscută 
la Centrul de primire, o mino
ră cu un drum asemănător cu 
cel al Elenei loan, aparține u- 
nei familii căreia nu-i lipsește, 
din punct de vedere material, 
nimic.

— La noi în casă — declară 
ea — se găsesc de toate. Un fri
gider totdeauna plin, covoare, 
tablouri, avem chiar și bijuterii. 
Numai proștii duc. lipsuri ma
teriale...

Atitudinea de sfidare, cinis
mul nu-i aparțin. Le-a deprins.

Intr-o altă categorie întilnim, 
de asemenea, iresponsabilitate 
față de drumul în derivă al mi
norului, și. uneori, o complici
tate directă sau chiar o stimu
lare către infracțiune. Intr-o fa
milie în care tatăl cheltuiește 
tot salariul la cîrciumi, mino
rul aleargă la început prin ve
cini după cele necesare apoi 
pleacă și mai departe. O mamă 
divorțată ii îngăduie fiicei să

comită acte imorale dacă rezul
tatul se concretizează în avan
taje materiale (..Cornelia Fic- 
raru trimisă de noi la Cen
trul. de primire pentru a fi o- 
crotită și îndrumată către o 
profesie este externată la ce- 

- rerea mamei sale, care apoi o 
lasă , să petreacă în compania tu
riștilor străini la baruri și ho
teluri" — din raportul secției de 
miliție). Doi părinți care trăiesc 
într-un veșnic conflict . uită cu 
totul că au un cQpil și-1 rosto
golesc ca pe o minge de la unul 
la altul.

Tovarășa Cornelia Radu; psi
holog la Centrul- de primire al 
minorilor, declara ;

— Mulți dintre delincyenții 
minori provin din acele familii 

• care -sînt doar în mod formal' 
constituite. - Lipsa de afectivi
tate, de acceptare socială, pe 
care în primul rind părinții sint 
chemați să le ofere copiilor a- 
flați la început de integrare, re- ■ 
prezintă una dintre cauzele in
fracțiunii juvenile. Alcoolismul 
apare în toate statisticile pri
vind părinții din cercul mărgi
naș, cum îi situați dumnea- 

. voastră. Părinți care au un nivel 
intelectual foarte scăzut, stre
coară în sufletul copilului sen
timentul de teamă față de 
școală. ,,Lasă-că. v.ezi tu ce pă
țești cind ai să te duci la .școa
lă" — sint cuvintele cu care îl 
amenință atunci cînd copilul dă 
semne de neascultare. Există 
apoi părinți foarte tineri. In 
centrul nostru am întilnit ,,tați“ 
sau „mame" minori. Dumnea
voastră ați scris despre Marian 
Grigore. acel minor fugit de 
acasă, care la. 16 ani s-a „căsă-

torit" cu o minoră în vîrstă de 
15 ani; ce educație vor putea o- 
feri ei copilului care se va naște 
curînd ? Fără să le hcordâm 
circumstanțe atenuante acestora 
despre care am vorbit, trebuie 
totuși să spunem că părinții din 
prima categorie sint responsa
bili într-o măsură mult mai 
mare de faptele minorilor de- 
lincvenți.. Fiindcă este știut : un 
act imoral este cu atît mai 
reprobabil cu cit cel care îl co
mite știe, ba mai . mult. este 
chiar pus să propage ce înseam
nă a fi moral. își cocoloșesc o- 
draslele. acele odrasle care du- 

.. pă ce au comis infracțiunea se 
. întorc la căldura, igiena și con

fortul casei părintești. Copiii 
:diri asemenea medii, cu timpul, 
dacă nu mai comit infracțiuni 
și rămin nedescoperiți — de 
multe ori așa se și intîmplă din 
diverse motive — uită că și-au 
deformat caracterul și fac din 
apucăturile lor un mod de via
tă intrînd viciafi în societate. 
Cînd sint mari cu greu mai 
pot fi descoperiți.

★
Un avertisment la care sub- 

. scrierti. Firește, analizînd delinc
venta juvenilă nu putem vorbi 
numai de vina părinților ; este 
valabilă legea cauzalității mul
tiple. Dar părinții sînt cei din
ții care pot frîna mersul lune
cos, sînt în măsură să-i ajute pe 
minori să nu oscileze prea mult 
în fața momentelor de adapta
re și să aleagă calea reușitei. 
Sînt cei dintîi, atît prin respon
sabilitatea ce le-o conferă pa
ternitatea, cît și prin îndatoriri
le de onoare pe care societatea 
le atribuie lor.

DUPĂ l
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EMOȚIILE DEBUTULUI
Anul 1959 începuse în mod fericit pentru mine, pentru că. spre 

surprinderea multor specialiști, un școlar în virstă de 15 ani 
izbutise să se califice în finala națională a seniorilor... La școală, 
de asemenea, aveam rezultate foarte bune, eram printre primii 
elevi din clasă, mai aveam un an și terminam cu succes Liceul 
„I. L. Caragiale" din Ploiești. Probabil aceste două considerente 
au făcut pe conducătorii sportului universitar din acea vreme 
să-mi acorde deosebita încredere de a figura printre 
componenții lotului reprezentativ studențesc ce urma

să ne reprezinte la 
Drept să spun, atunci 
cării mele în lot, nu i 
ram, sincer să fiu, că existau la ora respectivă , .
valoroși ca mine, iar în al doilea rind, nu eram încă student... 
Oricum, vestea mi-a făcut multă plăcere și în zilele următoare 
m-am prezentat la București, unde am făcut cunoștință cu cole
gii mei de echipă, pe unii dintre ei cunoscîndu-i pină atunci doar 
din auzite ! Iată echipa României pentru Universiada de la Le
ningrad din 1959, în ordinea meselor :••• Gh. Mititelu, D. Drimer, 
I. Szabo, P. Joița, Fl. Gheorghiu și Gh. Botezatu. Dintre aceș
tia, primii trei erau maeștri, eu și Joița eram candidați ma
estru, iar Botezatu avea categoria I. Puțin surprinși , și ei pro
babil de prezența mea în echipă, colegii • mai vîfsthici m-au 
înconjurat cu o prietenie binevoitoare, care trăda și o ușoară 
condescendență... In avion, glumele lor privind prima mea că
lătorie aeriană a făcut ca timpul să treacă ușor și după cite va 
ore eram în frumosul oraș âe pe malurile Nevei. Eram pentru 

. prima oară prezent într-o competiție de asemenea valoare și în 
' mijlocul atîtor mari maeștri și maeștri renumiți m-am simțit 
în primul moment intimidat. Cu această ocazie, îl vedeam pen
tru prima oară de aproape pe B. Spasski, fostul copil minune 
al șahului sovietic, viitor campion mondial și... adversar al meu 
in multe, concursuri de mare amploare. Aici, la Leningrad mă 
voi împrieteni cu mulți șahiști renumiți, cu care peste cîțiva 
ani mă voi întîlni în primele mele turnee internaționale în di
verse țări ale lumii. Aceasta a fost de altfel principala caracte
ristică a Universiadei de la Leningrad : înjghebarea unor prie
tenii trainice între tinerii de diverse naționalități, dintre care 
unii se vedeau pentru prima oară. în timpul rundelor s-a lup
tat aprig pentru victorie, -dar acest lucru nu împiedica ca în 
timpul liber șahiștii din diverse echipe să meargă la specta
cole, muzee, să danseze său. uneori să cînte melodii din țările 
lor. în ceea ce mă privește, eu am avut destul de mult timp 
liber la Leningrad, întrucît eram rezervă (acesta a fost de 
altfel primuL și singurul concurs internațional în care eu am 
fost rezervă într-o echipă reprezentativă a României) și nu 
jucam decît atunci cînd antrenorul o considera necesar sau...

Universiada . de 
i cînd am primit 
mi-a venit să cred,

la Leningrad ! 
vestea convo- 

întrucit conside- 
alți jucători mai

neriscant ! Pr.ofitînd de acest timp liber, am cunoscut bine Le
ningradul, care mi-a plăcut foarte mult. Am întîrziat multe ore 
în fața pînzelor celebre din Ermitaj, am admirat palatull de 
iarnă și grădinile imperiale, vestite prin jocurile, lor. de apă șf 
m-am plimbat alături de mulți turiști cu vaporașul pe Neva, 
căutînd să aflu veridicitatea afirmației că Leningradul este o 
Veneție a nordului. în sfîrșit, într-una din zile, antrenorul m-^a 
anunțat că îmi voi face debutul' inter național' contra echipei' 
S.U.A. viitoarea campioană mondială 
negrele, îmi amintesc că am făcut 
de atac contra unui puternic maestru 
ținut o splendidă poziție, am cîștîgat 
musețea partidei am. pierdut în criză 
de dezolat^ încît timp de aproape trei

universitară, Jucam-cu 
o partidă' foarte biină 
american, Șaidy, am ob- - 
dama și... îurât de^lîru- . 
de timp... Am fbst ^tit 

_ ________ ____ r___ ___ _____  zile nP'/mi-arn'putut re
veni, în ciuda asigurărilor tuturor colegilor că făcusem o : par
tidă mare. în cele din urmă, am fost pus din noii să joc, de 
data aceasta șase partide la rînd și am realizat, 5,5 puncte, obți- 
nind cel mai bun rezultat individual din echipa română și-oprimă 
normă de maestru al sportului ! în meciul cu Anglia am realizat 
cea mai bună partidă a mea din întregul campionat : .Gheorghiu- 
Mabbs — le4 e5 2f4 C-fB 3fxe5 Cxe4 4Cf3 Cg5 5 Cc3 Cc6 6 d3 Cxt3 
+ 7 Dxf3 Dh4 + 8 g3 Dd4 9 Ne3 Ce5 10 Df2 Db4. 11 000 d6 12 d4 
Cg4 13 De2 Rd8 14 Nf4 h6 15 Ng2 Da5 16 Thel Nd7 17 Dc4 17 Dc4 
Ne6 18 Te6 ! fxe6 19 Dxe6 Cf6 20 Tel c6 21 Nxd6 Nxd6 22 Dxd6 
Cd7 23 Nh3 Dc7 24 De7 + Rc8 25 Ce4 ! Td8 26 Cc5 b6. 2? 
Ce6 ! și negrul a cedat.

Universiada s-a încheiat cu o mare surpriză : echipa S.U.A. 
(Lombardy, Kalme, Weinstein, Mednis, Saidy) a reușit să,învingă 
în ultima rundă formația țării gazdă cu 2,5—1,5 (Spașsky a-pierdut 
la Lombardy) și americanii au cîștigat titlul- de câmpibni mon
diali universitari la Leningrad ! Pe locul 3 s-a clasat IugdslăVia, 
iar echipa noastră a ocupat în final Un onorabil loc 0, înaintea 
puternicelor formații a R.D.G. și Ungariei. Primul meu mare 
concurs internațional se încheiase. Obținusem un rezultat bun, 
reținusem atenția specialiștilor prin jocul prestat (în acele zile 
„Les letters francaises" au subliniat apariția la Universiadă a 
multor tineri talentați remareînd pe cehul Kupkâ și pe românul 
Gheorghiu) și în plus aveam acum în marea familie a șahiștilor 
o mulțime de prieteni !

î

) (Urmare din pag. I)

1 mult la munca, la munca într-o uzina sau pe un șantier, 
ceea ce, în principiu,, era bine și avea o mulțime de jus
tificări, dar , în cele mai multe cazuri concrete lua o în
torsătură de-a dreptul abuzivă, învinuirea de ,.parazitism” 

' -fiind aruncată .nu doar Io întîmplare, ci și cu o rea cre
dință evidentă. Oricum, numărul absolvenților de liceu care 
muncesc în uzine și s-au apucat să învețe meserii-, mai 
vechi sau mai-noi. calificîndu-se Io locul de muncă* a crescut, 
este mai mare anul acesta ca anul trecut, și, ceea ce mi 
se pare semnificativ, sînt prea puțini aceia dintre ei care 
du renunțat la dorința frumoasă de a urma o facultate 

. sau.de a învăța pur și simplu.
Am fost, însă, de curînd țîntr-o mare uzină bucureșteană 

și factorii responsabili de acplo, inclusiv cei care răspundeau 
de tineri, se plîngeau că noii veniți absolvenții de liceu 

: t-'.le dau „multe ■ probleme”. Probabil că oamenii aveau 
■dreptate și cînd credeau asta și cînd, mai apoi, mărturiseau 

i.; că au luat o „serie de măsuri" pentru rezolvarea neintîr- 
zrdtâ a „problemelor", dar în amîndouâ situațiile nu se 
putea să nu bagi de seamă - ceea ce mi s-a întîmplot 
șj m.ie - că-i încearcă o anumită nerăbdare, că ar fi vrut 

1 aa totul să meargă uns și prezența, de altfel așteptată a 
tirierilor absolvenți în uzină, să se ti petrecut fără com
plicații și fără necesitatea seriei de măsuri speciale, cum 
ar fi, mi s-a dat de înțeles, fel de fel de ședințe, fel de 
fel de îndemnuri și convorbiri și altele asemănătoare. Dar 
.poate că în cele din urmă „măsurile" vor rezolva „pro
blemele", cu toate că n-ar fi deloc ciudat să ne întrebăm 
dacă nu există și alte căi, măi apropiate și. mai grijulii 
și cu un respect mai mare pentru psihologia 
decît cele provenite uneori din automatism 
pere, folosite îrv scopul firesc al integrării în 
rilor care, „după examene", au început să 
vor să muncească și să învețe o meserie.

adolescentină, 
sau neprice- 

uzinâ a tine- 
munceascâ șî

sau.de
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n^ACEȘȚE^ZILERECORD 
LA SEMĂNAT ȘI CULES

SÎNGIORGIUL DE MUREȘ:

ȘANTIERUL
LUCRĂRI URGENTE

FABRICII 
DE ZAHĂR

MEREU AMÎNATE

ROMAN
CU ANGAJAMENTE FERME

DAR... UITATE
Fabricile de zahăr funcționea

ză cile va luni pe an. în rest — 
revizii, pregătiri pentru toamna 
următoare. Nu întimplător deci. 
Fabrica de zahăr din Roman — 
cea mai mare de acest fel din 
țară — a fost planificată să in- 

-tre in probe tehnologice la înce
putul lui septembrie, astfel in
cit, întreg sezonul să funcționeze 
din plin. Dar sintem in octom
brie și n-au început încă nici 
probele tehnologice. Și cum să 
înceapă cind ultimele utilaje au 
sosit abia acum, și erau aștep
tate. la montaj, de anul trecut. 
Evident, in condițiile unor atit 
de mari întirzieri in livrarea 
utilajelor nu putea fi vorba de 
intrarea fabricii la timp în pro
ducție. Faptul că. la 1 octombrie, 
erau totuși montate peste 90 la 
sută din utilaje dovedește că in 
lunile, august și septembrie s-a 
muncit cu un înalt randament, 
ca montorii, constructorii și in
stalatorii au reușit să recupere
ze o mare parte din restanțe. 
Mai. au totuși de făcut 10 la sută 
din investiție. E mult, e puțin ? 
îi vom lăsa pe constructori să 
dea un răspuns la această între
bare. Dar mai întii să vedem ce 
măsuri au luat ei pentru execu- . 
tarea grabnică a tuturor lucră
rilor restante ? Cînd vor fi ele 
gata ? Fabrica va mai. apuca să 
prelucreze sfeclă în acest an ?

— La ultima ședință de co
mandament am analizat în amă
nunt toate restanțele, s-au în
tocmit grafice pentru recupera
rea lor integrală in această lună, 
ne spune Ion Uscatu, inginerul 
șef al întreprinderii. Cel tîrziu 
la 1 noiembrie vom putea intra 
în producție. Dacă pierdem și 
această dată, nu mai avem sfe
clă, fabrica nu va mai avea cu 
ce intra în funcțiune. De aceea 
trebuie să ne grăbim.

Volumul cel mai mare de lu
crări revine, desigur, mentori
lor și instalatorilor, dar ei sint 
ținuți. încă pe loc, în anumite 
puncte de constructori. Aceștia 
n-au avut cum să termine anu
mite lucrări, pentru că nu sosi
seră utilajele.

— Am concentrat, însă, acum, 
toate forțele la corpul de fabri
cație pentru a face aici ultimele 
completări și finisaje, ne spune 
ing. Nicolae Țirlea, șef de lot în 
cadrul Trustului de construcții 
industriale Gheorghe Gheorghiu 
Dej. Avem acolo mai 
echipe de zidari, dulgheri,

' tatori și betoniști pentru 
chida răminerile în urmă.

întocmai cum se hotărise la 
ședința de comandament. Numai 
că la hala principală n-am găsit 
nici o echipă de zidari sau dul
gheri, iar betoniștii mozai
carii întîlniți, erau mult mai 
putini decît spunea șeful lotu
lui. I-am căutat în tot șantierul 
împreună cu ing. Gheorghe 
Stoicay directorul fabricii, dar 
nu i-am găsit nicăieri. Labora
torul chimic trebuia să fie gata 
de mult, nu din cauza utilaje-

multe 
asfal- 
a li-

lor a intirziat executarea lui, 
dar nu-i sint terminate nici zi
durile. Zidarii au fost mutați -în 
altă parte, nu se știe unde, iar 
macaragiul Vasile Agu a rămas 
cu miinile la piept, lingă maca
raua oprită. îi așteaptă. Nu și.ie 
cind se vor întoarce. în aceeași 
situație se află și colegul său 
Octav Florea. Și macaraua lui 
e oprită, pentru că au plecat be
toniștii. Nici el nu știe unde și 
pentru cit timp. Cit despre dul
gheri — n-am găsit nici unul.

— De mai bine de o lună 
le-am creat front de lucru și 
i-am chemat să toarne planșee’e 
de beton monolit de la cota 13 
a rafinăriei, dar n-au venit nici 
pină astăzi — ne spune ing. 
Constantin Petrescu, șef de lot 
în cadrul Trustului de montaj 
utilaj chimic București. Pină nu 
fac această lucrare nu putem 
înainta cu montajul.

— în loc să lucreze în două 
schimburi — au toate condițiile, 
hala e luminată — ei nu sint 
prezenți nici în timpul zilei, 
adaugă, pe bună dreptate ne
mulțumit, ing. Gheorghe Stoica, 
directorul fabricii. Azi promit 
un lucru și miine își mută oa
menii în altă parte fără să ter
mine nimic din ce au făgăduit.

Dar montorii ? Principalul 
front al bătăliei pentru -intrarea 
în funcțiune rămîne montajul. 
Acum toate utilajele, toate in
stalațiile aferente lor au sosit.- 
Trebuie doar asamblate. Pen
tru a face față acestei sarcini. , 
numărul montorilor a -crescut 
cu încă 60. Meseriași unul și 
unul, cu îndelungată experiență . 
pe alte șantiere'. între ei. mais
trul Alexandru Răducanu, a îmr 
plinit zilele trecute 20 de ani de 
cînd umblă cu șantierul prin 
țară și montează fabrici și in
stalații. De aproape două săptă- 
mîni lucrează mină în mină cu 
maistrul Adrian Iordache. Sînt 
multe, foarte multe lucrări de 
făcut aici, multe și pretențioase. 
Valoric, e adevărat, n-au mai 
rămas decît 10 procente, dar 
fizic, ca volum de manoperă, 
fiecare procent restant reprezin
tă un mare volum de muncă de 
înaltă calificare. Acum se fac 
centrările, verificările și toate 
completările necesare. Muncă 
migăloasă, mai mult intelectuală 
decît fizică.

— Sintem hotăriți să fiacem 
tot ce e omenește posibil pentru 
a termina cit mai repede mon
tajul, pentru a putea asigura 
intrarea fabricii în funcțiune la 
începutul lunii următoare,
spunea inginerul Constantin Pe
trescu. De aceea, începînd de 
acum vom lucra, peste tot. în 
schimburi prelungite, iar acolo 
unde condițiile permit vom tre
ce la munca în două schimburi. 
Desigur, aceste măsuri sînt cit 
se poate de binevenite. Dar de 
ce nu s-au materializat pînă 
acum ? Aplicarea lor era posi
bilă și necesară și cu două luni

în urmă. Cu atit mai mult cu 
cît cele mai multe utilaje sosi
seră deja în șantier. Altul ar fi 
fost stadiul lucrărilor acum dacă 
s-ar fi organizat mai bine mun
ca montorilor. Peste 90 la sută 
din fabrică este montată, într-a- 
devăr, dar nici unul din obiectele 
de montaje n-a fost incă termi
nat. Nu din lipsă de utilaje, 
desigur, ci din cauza unor de
fecțiuni de organizare. Montorii 
au fost mereu imprăștjați peste 
tot. nu s-au concentrat pe anu
mite obiectivei care puteau să 
fie terminate de mult. Așa se 
face că. la 1 octombrie, comisia 
de recepție a noii fabrici n-a 
avut ce recepționa. Un dosar 
mai gros de un lat.de palmă este 
plin cu listele lucrărilor neter
minate. Cele mai multe pUteau 
să fie gata de o luna sau două.

— Sperăm totuși că fabrica va 
fi recepționată inainto de înche
ierea acestei luni, ne spune ing. 
Mihai. Dămătîreâ, șeful biroului 
investiții. Șantierul T.M.U.C.B. 
și-a mărit efectivele și este în 
măsură să termine toate lucră
rile restante în cite va săptărnîni. 
Au venit, și reprezentanți ai 
furnizorilor de utilaje pentru a 
remedia operativ defecțiunile 
constatate, pentru a aduce fie
care instalație, cît mai repede 
in stare de funcționare. Proiec
tantul, de- asemenea, ne asigură 
asistența tehnică cerută. Dacă și 
constructorii se. țin de cuvint și 
își -concentrează forțele la hala 
principală pentru a termina în 
timp util tot ce au de f“ 
acolo, fabrica va putea fi 
piua la sfîrșitul lunii.

Iii acest caz vom putea 
semna, în noiembrie, prima 
jă de zahăr. Altfel nu.

Aspect din secția asamblare a uzinei mecanice din Galati 
Foto: FM. TĂNJALĂ

CONSUMUL
DE FIER-BETON

(Urmare din pag. I)

ne

făcut
gala
con- 
șar-

IUSTIN MORARU

consumului la acest material cu 
160 tone. , '

— în această cantitate — ți
nea să precizeze tovarășul Be
nedict Felan-cu, șeful lotului nr. 
3 al Trustului de construcții in-»' 
dustriăle Craio-va, lot ce își des
fășoară activitatea pe șantierul 
Fabricii de celuloză și hîrtie din 
municipiul Drobeta-Tumu Seve
rin — sint incluse și economiile 
realizate de . către noi. .Se cuvi
ne totuși să fac o remarcă. La 
producerea lor. in cazul nostru, 
în afara metodei despre care 
discutăm, și-a arătat oportuni
tatea și o alta, diferită de cea 
dinții. în speță, este vorba de 
înlocuirea oțcl-belonuluî la anu
mite operații care o permiteau, 
eu profile laminate la cald. Cit 
de eficientă este această înlo
cuire, lesne de calculat, dacă

voi adăuga că pentru executarea 
unui planșeu. de pildă, față de 
5 290 kg oțel-belon sînt necesare 
acum doar 3 800 kg. laminate Ia 
cald, obținindu-se în plus și o 
calitate superioară a lucrării.

■ înainte de a încheia aceste 
rînduri, se ' cuvine' făcută o sub
liniere experiența. acumulată 
pe șantierele unde am 
răspuns la întrebarea : 
gospodăriți fier-betonul ?• ___
neîndoielnic, pozitivă, cifrele e- 
conomiilor obținute prin centra
lizarea debitării și. fasonării a- 

’ cestui material, sau prin folosi
rea înlocui tori lor fiind prin mă
rimea' lor elocvente. Există deci 
argumente convingătoare pentru 
extinderea acestor metode, pen
tru ca la fiecare obiectiv de in
vestiții constructorii in general, 
fierari-betoniștii în mod special, 
să și le apropie, crescind astfel 
eficiența utilizării lui.

căutat 
„Cum 

; este,

Un avans de 40 de zile
(Urmate din pag. I)

cle dificilă este zidăria noas
tră, ne-a atras atenția șeful 
de lot, tînărul inginer Vasile 
Malihcenco — priviți cite fe
luri de cărămizi întrebuin
țăm. Fiecare trebuie așezată 
la locul ei...

De-abia acum observăm că 
aproape nici o cărămidă nu 
seamănă cu cealaltă. In con
strucția bateriei sint încorpo
rate aproape 500 de sorturi și 
formate de șarmotă.

Chiar și în aceste condiții 
băieții se descurcă bine. In
ginerul MaUncenco ne-a pre
zentat realizările tinerilor 
din echipele conduse de Carol 
Szabo și Iuliu Kovacs. Con
form normelor, fiecare tre
buie să zidească între 370 
și 400 kg de cărămidă re
fractară pe zi. Martin Kovacs. 
Dumitru Mureșan, Ion Ancti- 
ța, Vaier Cottețiu și alții zi
desc insă, o cantitate aproape 
dublă.

— Ce să facem ? se justi
fică ei glumind. Sintem pu-

fini, trebuie să-i suplinim p" 
cei pe oare nu-i... avem !

— Am dus și ducem lipsă 
de zidari-șamotori, afirmă șe
ful de lot. Volumul lucrărilor 
este în creștere. Pînă la pri
măvara viitoare bateria va 
înghiți 10 000 tone de șamotă. 
Ce puteam face ? Băieții s-au 
hotărît să lucreze în schim
buri prelungite suplinind pe , 
cit posibil lipsa celorlalți 
muncitori. Cind ne așteptam 
mai puțin ne-a sărit în aju
tor beneficiarul.

— -Ni s-au întins pe „tavă“ 
— îl completează inginerul 
coordonator — 24 de zidari 
șamotori de înaltă calificare !

Luînd cunoștință de anga
jamentul constructorilor — 
de a preda bateria cu 40 ele 
zile mai devreme — comite
tul U.T.C. de la întreprinde
rea beneficiară — Combina
tul siderurgic — a trecut la 
acțiune. Cu tinerii de la sec
ția reparații siderurgice I a 
constituit o echipă care — în 
orele libere — trebuia să 
execute lucrările de montaj și 
instalații la baterie. De la

cuptoare industriale, Blunting, 
c.ocserie și ,ațelăria electrică 
au fost mobilizați zidari-șamo- 
tori.

— Perioada de aoomodare 
n-a fost ușoară ! ne spune 
Roman Radovici. Mulți cred 
că ceea ce făceam înainte — 
reparația cuptoarelor — este 
identic cu ceea ce execut as
tăzi. Nici vorbă. La oțelărie 
peretele are grosimea de doi 
metri pe cind aici este de 
numai 23 centimetri.. Trebuie 
o atenție sporită. Altfel apa
re pericolul perforărilor.

La despărțire, mi-au reve
nit în minte cuvintele șefu
lui de lot: ca să poată fi 
respectat angajamentul, un 
muncitor trebuie să zidească 
zilnic 400 kg de cărămidă. 
Tinerii zidari-șamotorî de la 
I.C.Ș.H. și C.S.H. realizează 
însă cu mult mai mult, cîte- 
odată chiar dublu. In acest 
fel nu fac decît să apropie 
ziua când bateria nr. 3 va in
tra în funcțiune, cînd țara va 
primi suplimentar o mare 
cantitate de cocs de care are 
atita nevoie.

încheierea grabnică a recoltării

sarcina
Un obicei care s-a împămin- 

tenit la C.A.P. din Singiorgiul 
de Mureș este popularizarea ia 
zi a evenimentelor din viața u- 
nității, a eroilor pozitivi și ne
gativi ai acesteia. La panoul 
fruntașilor, de mai multe zile, 
printre altele, se perpetuează 
•fotografiile cooperatoarei Poli- 
xenia Nagy și a mecanizatorului 
Aurel Kecskes. Cîteva rînduri 
înșirate sub ele motivează fap
tul : „Deși lucrează in legumi- 
cultură, sector în care lucrările 
s-au încheiat, răspunde prezent 
chemărilor necesităților cotidie
ne ale unității noastre. De dimi
neața pînă seara poate fi întâl
nită la semănatul griului"... scrie 
sub poza Polixeniei și ..Pămîn
tul este îndărătnic, terenul în 
pantă, dar prelungindu-și pro
gramul și noaptea, reușește să-și 
realizeze norma zilnică", scrie 
sub cea a mecanizatorului. Ei sint

fiecărui cooperator
coopera-doar doi din cei 150 de 

tori care în fiecare zi se aliniază 
în lanul de porumb și sfeclă de 
zahăr pentru a grăbi recoltatul.

Inginerul Ovidiu Ionescu ne 
prezintă filmul campaniei ia zi : 
Din cele 100 hectare semănate 
cu sfeclă au fost recoltate 90 și 
s-a transportat recolta de pe 80 
hectare ; din cele 92 hectare cul
tivate cu porumb s-a recoltat 
și transportat producția de pe 
68 hectare ; s-a semănat griul 
pe 65 la sută din suprafața pla
nificată și pentru a grăbi rit
mul, terenul este eliberat, 
au fost dirijate spre ajutor pa
tru tractoare din alte cooperati
ve mai avansate la acest capi
tol. Un cuvint de mulțumire a- 
dresat cooperatorilor care, deși 
și-au onorat sarcinile reieșite 
din contractele-angajament. în
cheiate în primăvară cu unitatea, 
ii ajuta pe cei rămași in urmă,

Comitetului municipal Tg. Mureș 
al P.C.R. care i-au sprijinit con
cret cu mijloace auto pentru 
transportul recoltei din cimp La 
depozite și baza de recepție.

■ Satisfăcuți că întregul colectiv 
al cooperativei se angajează cu 
responsabilitate la terminarea 
grabnică a campaniei agricole 
de toamnă, fertilizînd suprafețele 
însămi nlate așa cum o cere te
renul pe care il cunosc, ei întâm
pină unele greutăți din cauza 
terminării îngrășămintelor chi
mice. mai exact a superfosfatu- 
lui. îi va ajuta cineva să iasă din 
acest impas ? Se știe ca recolta 
bogată de grîu se obține și cu su
per fosfat, după 
știe că în alte 
apreciabile se 
preciază.

cum tot așa sc 
unităfi cantităti 
risipesc, se de-

M. RORDA

CE CONDIȚII DE VIA ȚĂ 
SI DE MUNCĂ ASIGURA TI

MECANIZATORILOR?
Pe ogoarele județului Alba lu-» 

crează peste o mie de mecani
zatori, 
dintre 
menii 
ploaia 
tenacitate și vrednicie _____
ogoarelor. Ei PRODUC PÎINE.

Ne-am pus întrebarea : ce se 
face pentru acești oameni ? Ce 
se face pentru a li se asigura 
condițiile trebuincioase de mun
că și trai ?

Rîndurile ce urmează încear
că să surprindă cîteva aspecte 
ce le-am întâlnit in cursul unui 
raid in județul mai sus amin
tit.

peste o mie de mecani- 
Mai bine de jumătate 
ei sînt tineri. Ei sint oa- 
care, infruntînd vîntul, 
sau arșița pregătesc cu 

roadele

S-a făcut oare
intr-adevăr

sit în sat o femeie care 
pregătească masa contra 
Sînt doar tineri, voinici, 
mofturi. Mănîncă ce li se 
muncesc. Lucrurile par a 
ordine, dar gindînd mai 
nește, mai puțin superficial pu
tem înțelege că pentru aceștia 
St*ar fi putut face mai mult. 
Efortul lor merita aceasta .' Nu 
e întristător faptul că din mul
tele sute de locuitori cîți are 
șatul nimeni nu se îngrijește să 
îmbunătățească cu nimic traiul 
acestui atît de mic număr de 
oameni a căror muncă face 
goarele să rodească ?

Sint și cazuri cînd C.A.P.-urilc 
ii sprijină pe mecanizatori, dar 
nu pînă la capăt. De pildă, la 
secția Ohaba a S.M.A. Roșia 
mecanizatorii și-au construit un 
atelier de reparații cu materiale 
primite de la C.Â.P. La secția 
Dorștat a S.M.A. Cunța oamenii

totul?

sâ le 
cost, 
fără 

dă și 
fi in 
ome-

o-

me-

TERENURILE DIN
(Urmare din pag. I)

perimental : legumele alternează 
cu via și lucerna („trebuie să 
asigur și furajul trebuincios 
pentru vaca cu lapte"). Cei 18 
ari de pămînt i-a. permis gospo
darului Ulescu nu numai acope
rirea nevoilor de consum dar și 
obținerea. prin valorificarea 
surplusului, a unui venit de a-

proape 5 000 de lei. Iar lotul în 
folosință al învățătorului pen
sionar Florea Dinu, amplasat 
între două gospodării, deci în 
„piciorul" păsărilor, a produs la 
nivelul unor terenuri irigate... 
Pe un teren continuu afectat de 
apă în exces, bătrînul Vasile 
Cristea a plantat răchită și; rea
lizează coșuri pentru coopera
tiva agricolă,

câtă fiind retribuit cu 0,40 nor
me. De pe doi-trei ari de teren, 
Vasile Cristea obține, într-un 
an, produse și sume de bani 
peste media înregistrată de 

. membrii cooperativei. Și tot 
la superlativ am apreciat mo
dul cum s-a îngrijit de folosirea 
pămîntului și alți. gospodari ai 
Bărcăneștilor, - precum și condu
cerea complexului porcinpentru fiecare bu-

La complexul porcin, fiecare metru pătrat dintre 
construcțiile zootehnice a fost semănat cu po
rumb. S-au ciștigat, astfel, pentru producție circa 

nouă hectare de teren.

Și iată cum arată incinta sectorului zootehnic al 
cooperativei agricole Condeești. Patru-cinci hec
tare complet nefolosite. Halal gospodari !... 

(președinte Constantin A. Gljeorghe).

Problema asigurării hranei și 
cazării se consideră rezolvată e- 
ficient la nivelul întregului ju
deț : „fiecare mecanizator lu
crează la secția ce deservește 
C.A.P.-ul din comuna unde do
miciliază. Mecanizatorii iau 
prinzul — din ce-și aduc cu ei 
— la cimp ; n-am auzit că ar 
exista vreun C.A.P. care să fi 
luat măsuri pentru a le asi
gura transportul hranei calde 
la cîmp“. Vasă-zică : la o secție 
S.M.A. lucrează circa 10—15 me
canizatori. Aceștia produc așa
dar pline pentru un întreg sat. 
Dar întreg satul nu e in stare 
să le asigure hrana corespunză
toare ? Sintem la secția Măhă- 
ceni a S.M.A. „Unirea". Pentru 
cei patru mecanizatori ce domi
ciliază în localități mai îndepăr
tate a fost amenajat un dormi
tor într-una din încăperile 
atelierului de reparații. Directo
rul S.M.A.-ului ne garantează 
senin că și problema mesei a- 
cestora s-a rezolvat. Cum ? Au 
fost de fapt lăsați să se descurce 
cum or putea. Și băieții au gă-

ANCHETA 
NOASTRĂ

se îndoiesc și totodată speră că 
pină la iarnă atelierul aflat în 
construcție va fi gata. Cărămizi 
le-a dat C.A.P.-ul și au lucrat 
singuri la ridicarea lui între 
două campanii, dar nu se știe 
dacă pînă s-o lăsa frigul vor 
mai avea tot ei timp să facă 
printre picături și pe zidarii. 
Dacă nu, la iarnă urmează să-și 
efectueze lucrările de reparații 
tot într-un vagon improvizat,,ne
încălzit. Oare cooperativei agri
cole ii este chiar cu neputință 
să ajute mecanizatorii și la 
lucrările de construcție ?

Cele de mai sus le-am aflat 
de la tov. Dumitru Furtună, di
rectorul S.M.A.-ului. Să fie inu
til să-l întrebăm și cum merge 
aprovizionarea cu piese de 
schimb ?

canică și de agrotehnică și ală
turi de acestea pretinde celor ' 
ce o practică să fie în continuu 
la curent cu ultimele noutăți 
și cu ultimele cercetări în dome
niul culturii plantelor și
canicii agricole. Deci cunoștin
țele mecanizatorilor se cer com
pletate și reîmprospătate perio
dic. Dar se face aceasta cu su
ficientă seriozitate ? Credem că 
nu, fiindcă unii dintre meca
nizatorii cu care am stat de 
vorbă iși amintesc destul de vag 
de ele. Simion Șcheau de la sec
ția Ohaba a S.M.A. Cunța, cure 
e do 13 ani mecanizator, spune 
că se fac iarna niște cursuri 
..despre tractoare", dar de con
ținutul cărora nu-și măi amin
tește prea bine. Ion Părtini de 
la secția Drașov, mecanizator 
vechi și priceput, ne declară 
cu indiferență că de cînd și-a 
început meseria (acum 13 ani) 
și pînă în prezent nu ține minte 
să-și fi reîmprospătat cunoștin
țele prin cursuri speciale. O ex 
cepție a fost acum doi ani cind 
a fost instruit pentru a se urca 
pe o combină „Gloria".

„N-am mai făcut de acum 
3—4 ani cînd m-am apucat de 
meserie. înainte de fiecare cam
panie, afirmă Ion Tuțu de la 
secția Dorștat, ne instruieș
te cu privire la lucrările ce sînt 
de făcut. E așa ca un fel de șe
dință. Ne învață cum îs făcute 
mașinile și cum să lucrăm cu 
ele. Să le reparăm însă, pînă la 
urmă tot mai bine învățăm unul 
de la altul, direct pe ele".

E ușor de înțeles că randa
mentul eforturilor mai depinde 
pe de altă parte

...Și de organi
zarea muncii

Blaj aflăm că 
încredințate

VATRA SATULUI Am întrebat
localitate. Aici, pînă la ultimul 
metru pătrat, spațiul dintre a- 
dăposturile zootehnice a fost se
mănat cu porumb ceea ce dă un 
aspect foarte plăcut perimetru
lui care te-ai aștepta sa fie pu
țin mai respingător.

Și, totuși, după cum spune și 
proverbul „cu o 
face primăvară", relativ puținii 
oameni cu sufiet pentru pămînt 
nu pot suplini indiferența cu 
care alții înconjoară acest ine
stimabil bun național. N-a fost 
nevoie să-i căutăm cu lupa pe. 
aceia care au lăsat la dispoziția 
găinilor de o sută de ori mai 
mult teren decît ar fi fost nevoie 
și. in loc să cultive . pămîntul 
..gras ca untul" cu legume sau 
cu altceva, cresc lingă casă bă
lării ce întrec gardul în înălțime. 
Și..doi-trei ari într-o curte, alți 
patru-cinci la vecin, un stînjen- 
doi în grădina președintelui, alți 
unul-doi în cea a brigadierilor 
și suprafața neutilizată produc
tiv se mărește ajungînd fără e- 
xagerare, la cel puțin o sută de 
hectare. Ceea ce să recunoaștem 
nu este puțin ! O sută de hec
tare însemnînd cam treizeci de 
vagoane de porumb, suficient 
furaj pentru ca fiecare familie 
din Bărcănești să îngrașe cite 
un porc... Cineva trebuie să facă 
ceva pentru a-i obișnui — sau 
reobișnui! — pe oameni să pre- 
țuiască fiecare „palmă de pă
mînt". Folosind-o rațional, Con
stantin Ionescu a obținut, anul 
acesta, trei recolte de legume 
de pe aceeași suprafață, Vasile 
Ulescu a vîndut ardei; . roșii, 
vinete și varză de aproape cinci 
mii lei, în timp ce, hai să ne o- 
prim doar la primarul comunei, 
chiar dînsul caută pe la alții 
zarzavaturile pentru murături, 
deși ar fi avut unde le planta 
în ograda proprie.

floare nu se

Dar pămîntul din vatra satu
lui „scapă printre degete" mai 
ales unităților agricole. Spusele 
primarului 
vară s-au: r_,
toate suprafețele de teren,' pre- 

' curii și aprecierea inginerului 
agronom Marin Cojocaru că 
„două, treimi din producția da 
ricin, și o bună parte din cea de 
tutun se asigură de pe suprafe
țele cultivate în perimetrul sa
tului" nu prea au acoperire în 
fapte. Pe oricare dintre ulițele- 
satului ai merge — dar mai a- 
le.s pe „sub coastă" și „‘spre 
luncă", la tot pasul; întîlnești 
vetre de casă, proprietăți ale 
cooperativei agricole, invadate 
de buruieni, fără să se dove
dească prin ceva că au fost mai 
de curind arate. De pildă. în 
spatele gospodăriei lui Vasile 
Niță e un lot de cel puțin două 
hectare, alături de Toma Bu- 
nea. alte cîteva mii de metri pa- 
trați, peste drum de centrul de 
colectare a laptelui, iarăși pe 
PUțin un ha. în vecinătatea lui 
Constantin Ionescu, încă un hec
tar, în sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole Condeești 
cîteva hectare bune, în prelun
girea* răchităriei lui Vasile 
Cristea, peste o sută de metri 
pătrați, iar în ’ vecinătatea graj
durilor zootehnice de la Speteni, 
cam 10. hectare au ajuns acum 
„pădure de bălării"... Aceste su
prafețe — și, din păcate, întin
derea lor măsoară alte zeci și 
zeci de hectare — altădată 
foarte roditoare, acum sînt „duse 
în spate" de terenurile de cimp 
ale căror producții medii le di
minuează continuu în mod arti
ficial. Așa cum ne-au fost pre
zentate și nouă în-discuțiile din 
birou „ca lucrate" sînt raportate 
și organelor județene ca arate

cum că in primă- 
arat și însămînțat

și însămînțate cu culturi, pră
șite și mai apoi recoltate. Dar 
cine sînt cei înșelați ? Firește 
în primul rînd membrii coope
ratori, pentru că, explicabil de 
ce, obligațiile contractuale de 
produse agricole se predau, iar 
fondul ce rămîne pentru a fi. re
partizat ca retribuție pentru 
munca depusă este ’ diminuat 
din cauza necultivării și a a- 
cestor zeci — dacă nu sute — 
de hectare. Referitor la aceste 
terenuri se naște și o întrebare : 
de ce nu sînt repartizate ca 
loturi în folosință membrilor 
cooperatori, destinație care, de 
altfel, au avut-o cu cițiva ani in 
urmă ? Adică pînă în momentul 
emiterii acelei năstrușnice idei 
de a da în grija coopera
tivei cultivarea terenurilor 
din vatra satului și de a repar
tiza membrilor cooperatori, ca 
loturi în folosință, suprafețe si
tuate la 5—& kilometri depăr
tare ’

La capătul unui drum de cîți- 
va kilometri buni, pe ulițele co
munei Bărcănești se poate spu
ne că aici, multe din terenurile 
din vatra satului constituie o 
avuție ignorată. Ignorată în da
una cooperativei dar poate în 
primul rînd a oamenilor. Și, ceea 
ce este mai dureros, este că oa
menii trec ca și cum n-ar ob
serva, și fără să se simtă a- 
tinși în sufletul lor de țărani pe 
lîngă pogoane de buruieni ; și 
că bălăriile cresc și sub ochii 
acelora împuterniciți să gospo
dărească chibzuit pămîntul, con
form legilor țării ca bunăoară, 
legea privind apărarea, conser
varea și gospodărirea pămintu- 
lui și care nu o dată au parti
cipat la ședințe — luînd chiar 
cuvintul, unde s-a discutat pe 
larg, direct sau indirect, despre 
pămînt.

totuși...
deși cițiva pași mai încolo 

meșterea la tractorul său Țuțu 
Laurian. Tocmai înlocuise . cu o 
bucată de tablă „ajustâta" o 
piesă pentru care bătuse drumul 
de la atelierul secției Dorștal
ia cel al S.M.A.-ului. Mai mult 
sau mai puțin eficient defecțiu
nea a fost „remediata". Dar ce 
te faci însă dacă mai lipsesc 
din magazie și fiarele de plug? 
Ritmicitatea aprovizionării cu 
acestea trebuie să țină seama 
și de condițiile deosebite de sol, 
de faptul că pămîntul fiind tare 
din cauza umidității reduse, pie
sa amintită se uzează cu o re
peziciune mai mare decit cea 
obișnuită. în schimb la maga
zia secției Tău a S.M.A. Cunța 
zac de mai mulți ani piese in 
valoare de circa 10 000 lei.

întârzierea aprovizionării 
anumite piese determină, desi
gur, pierderile de timp, tără
gănarea inadmisibilă a unor lu
crări. Dar, desigur, nu totdeauna 
cauza neajunsurilor de acest gen 
trebuie căutată în magazie sau 
în atelierul de reparații. între
băm spre exemplu la S.M.A. 
Blaj de ce 30 la sută dintre me
canizatori nu pot să-și facă nor
ma. Mi s-a răspuns că e o ches
tiune ce depinde de pregătirea 
profesională.

Depinde de tractorul cu care 
lucrează omul și de felul cum 
și-1 îngrijește. Un om care cu
noaște tractorul știe să-1 și mi- 
nuiască, să-i mărească randa
mentul, să-i prelungească viața 
și intervalele dintre reparații.

Dar nici trei luni și nici’ doi 
ani de studii (cit durează for
mele de școlarizare și pregătire 
a mecanizatorilor)' nu pot fi 
desigur suficiente pentru o pro
fesie care pe lingă cunoașterea 
modului de funcționare a 70 de 
tipuri de mașini agricole cere 
o sumedenie de noțiuni de me-

cu

Tot la S.M.A.
mașinile noi sint _____ ,__
celor mai vechi, cu minimum 3 
ani de meserie, asta pentru a 
se prelungi durata lor de func
ționare. E lesne de înțeles că 
cei mai tineri au pe mină mașini 
mai uzate, care desigur nu asi
gură totdeauna un mod 
de realizare a lucrărilor 
ritmul de muncă pe care 
șină il poate reuși.

Se ține însă totdeauna 
și de calitatea mașinii îs 
cu dificultatea lucrărilor ?

O defectuoasă organizare a 
muncii poate fi așadar păgubi
toare atit pentru rodul ogorului 
cit și pentru cîștigul tracto
ristului. Exemplificăm aceasta 
printr-un instantaneu. La sec
ția Spring a S.M.A. Cunța gă
sim in miezul zilei trei tractoare 
în repaos. Primul nu era în cimp 
fiindcă mecanizatorul respectiv 
se îmbolnăvise cu mai bin's de 
o săptămînă în urmă. Se știa 
că Ia secția vecină se află un om 
care l-ar fi putut înlocui, dar 
aducerea acestuia întirzie din 
cauza comodității șefului de sec
ție. Nici al doilea tractor „n-are 
om", deoarece acesta lucrează 
pe o combină „Gloria" urmînd 
să-i țină locul mecanicul de 
întreținere — dar și aici o nouă 
întirziere. Tractorul al treilea 
fusese adus încă din zori la re
parație. Mecanicul s-a tot învir- 
tit pe lingă el pină pe la prînz, 
cînd s-a dus la masă și l-a lăsat 
baltă, să-l repare tractoristul 
cum o ști. Se vede însă că pe 
mecanicul secției de reparații din 
Spring bătălia campaniei îl lasă 
rece și de aceea nu se poate a- 
dapta la ritmul ei. întirziind să 
se urce pe tractorul ce stă și-1 
așteaptă.

Tot unor ..nereguli" în siste
mul de organizare a muncii i 
se datorează și anomalia pe 
care am întîlnit-o la S.M.A. Ro
șia. Desigur, nu poate fi decît 
o anomalie, o inadmisibilă ano
malie faptul că mecanizatorii 
secțiilor ce aparțin de S.M.A. 
Roșia, 58 la număr, la data cînd 
i-am vizitat nu-și primiseră de 
o săptămînă salariul. Din vina 
cui ? Mai întii din vina conta
bilului care nu s-a sfiit să plece 
în concediu lăsind nerezolvate 
operațiunile bancare necesare 
plății salariilor. In lipsa aces
tuia urma să le facă directorul, 
dar nici el nu s-a grăbit. Să 
mai comentăm ?

ELENA NESTOR

optim 
și nici 
o ma
seama 
raport

lat.de
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MATERIALISMUL DIALECTIC SI ISTORIC-
FIIMIAMI UIII TEORlTIC SI METODOLOGIC

AL ATEISMULUI MILITANT

300 DE ANI
DE LA 

NAȘTEREA 
LUI DIMITRIE 
CANTEMIR

Conf. dr. AURELIAN TACHE

C
ritica religiei este, 
într-un anumit 
sens, la fel de ve-* 
che ca și religia. 
Pe măsură ce re
prezentările religi
oase naive din primitivitate se 

structurează, odată cu trecerea 
la societatea cu clase sociale, 
într-un sistem complex, intr-o 
formă de conștiință ideologizată 
și instituționalizată, apar, ca o 
luare de poziție necesară și jus
tificată, primele reacții critice, 
elemente ale interpretării ma- 
terialist-ateiste a lumii : ele a- 
nunțau afirmarea unei viguroase 
orientări în gîndirea umană, me
nite să destrame miturile și 
dogmele, să statornicească tri
umful rațiunii asupra falselor 
interpretări mistice-religioase.

De-a lungul evoluției sale is
torice, ateismul a îndeplinit o 
funcție social-ideologică bine 
definită. Exprimînd aspirațiile 
forțelor sociale progresiste, con
cepțiile ateiste, conjugate cu alte 
forme ale ideologiei avansate 
au fost îndreptate împotriva 
ideologiei reacționare, învăluită 
adesea în veșmînt religios. împo
triva instituțiilor bisericești și a 
clerului, angajate în pledoaria 
pentru eternizarea ordinii soci
ale perimate, osificate. In acest 
sens, critica religiei s-a .ra
portat și adaptat necontenit la 
cerințele respingerii concrete, 
specifice, a doctrinelor religi
oase. ale contracarării pozițiilor 
și activității politico-ideologice 
a organizațiilor și instituțiilor 
religioase într-o etapă sau alta. 
Metodele și argumentația gîndi- 
rii ateiste — exprimate în ter
meni filozofici, concepte logice, 
în limbajul demonstrației științi
fice — au vizat necontenit des
trămarea influențelor religiei și 
a dominației instituțiilor religi
oase in viața socială. în ultimă 
instanță emanciparea definitivă 
a omului de încorsetarea religi
oasă. In acest efort critica reli
giei s-a sprijinit necontenit pe 
datele cunoașterii științifice, s-a 
edificat, de-a lungul evoluției 
sale, pe temeiuri raționale, și-a 
îmbogățit conținutul, incisivita
tea și argumentația cu fiecare 
nouă cucerire a cunoașterii a- 
decvate a lumii.

A
naliza concepțiilor 
ateiste din trecut și 
prezent atestă legă
tura strînsă, orga
nică a acestora cu 
sistemele de gîndi- 
re filozofică materialistă. Ateis

mul. cum arăta Lenin. este 
,,abc-ul întregului materialism", 
prin urmare 'el este consecința 
firească a filozofiei materialiste, 
în toate etapele istorice, într-un 
cuvin t materialismul filozofic a 
reprezentat. în toate timpurile, 
fundamentul teoretic și metodo
logic al ateismului.

Demn de semnalat este faptul 
că și în formele sale anterioare, 
pînă la apariția filozofiei mar-, 
xiste și a ateismului științific, 
fundamentat de marxism, ate
ismul a avut o serie de merite 
incontestabile, care-1 plasează, 
pe drept, în procesul ascendent 
al constituirii criticii științifice a 
religiei.

Clasicii marxism-leninismului 
au subliniat în repetate rînduri 
importanța istorică și rolul 
teoretic jucat de gîndirea ate
istă din trecut, precum și nece
sitatea preluării elementelor ei

valoroase. Totodată Marx, En
gels și Lenin au criticat limitele 
teoretice, îngustimea ei metodo
logică, oferind criterii științifice 
de interpretare selectivă, de va
lorificare critică a moștenirii 
tradițiilor înaintate în domeniul 
luptei împotriva ideologiei re
ligioase.

Meritul incontestabil al mate- 
rialiștilor premarxiști, cu ose
bire al ateiștilor iluminiști fran
cezi din secolul al XVIII-lea și 
al lui L. Feuerbach constă, in 
primul rind, în sesizarea caracte
rului istoric, trecător al reli
giei.

Reprezentanții ateismului pre- 
marxist n-au înțeles adevărata 
cale și procesualitatea acestei e- 
mancipări, rămînînd tributari 
concepției idealiste atunci cînd 
încercau să explice locul reli
giei în societate. Ei nutreau ilu
zia că prin instruirea poporului, 
prin culturalizare, ideile reli
gioase se vor spulbera de ia 
sine. Or, în condițiile societății 
burgheze, orice efort de „ilumi
nare" întîlnește zidul unor re
lații social-economice și ideolo
gice-instituționale care zădăr
nicesc înrădăcinarea, la scară 
de masă, a concepției științi
fice despre lume. Caracterul me
tafizic al concepției filozofice 
Iluministe, viziunea ei idealistă 
asupra istoriei au reprezentat o 
bază teoretică și metodologică 
îngustă, limitată, care și-a pus 
amprenta asupra teoriilor ate
iste, premarxiste, determinînd 
insuficiențele și limitele amin
tite.

S
 superioritatea ate
ismului marxist ‘fa
ță de teoriile ateis
te anterioare deri
vă din crearea unei 
forme istorice noi. 

superioare, a materialismului 
filozofic, care a revoluționat 
structurile fundamentale ațe fi
lozofiei — materialismul dialec
tic și istoric. Modul nou de a- 
bordare a vieții sociale de către 
filozofia marxistă, dezvăluirea 
legității generale, obiective care 
guvernează procesele istorice 
descoperirea raporturilor de de
terminare a vieții spirituale de 
către relațiile economice, toate a- 
cestea au făcut posibilă o abor
dare principial nouă a fenome
nului religios, o întemeiere con
secvent științifică a criticii • re
ligiei.

O contribuție remarcabilă a 
filozofiei marxiste la fundamen
tarea teoretică a ateismului 
constă în definirea condiționă
rii obiective și subiective a ge
nezei și persistenței conștiinței 
religioase., încă în scrierile din 
tinerețe Marx elaborează teoria 
alienării religioase, definind ast
fel conștiința religioasă că pe o 
formă improprie de obiectivare 
a omului, ca pe o manifestare 
a înstrăinării de sine. Pentru 
Marx ceea ce capătă în conști
ința' oamenilor forma fantastică 
a unei realități dominate de 
forțe supranaturale nu este 
altceva decît o relație socială 
dintre oameni, care implică ser
vitutea, dominarea omului de 
către om. lipsa de autocontrol 
asupra vieții sociale, datorată în 
primul rînd acțiunii științifice a 
legilor economice. Tezele lui 
Marx despre religie, ca formă 
înstrăinată a conștiinței, proprie 
societăților bazate pe proprieta
tea privată și exploatare, des
chid o perspectivă nouă pentru

înțelegerea problemei emancipă
rii umane. Astfel lupta împotri
va religiei trebuie, in concepția 
sa, să fie în primul rînd o luptă 
„împotriva acelei lumi a cărei 
aromă spirituală este religia".

Teoria lui Marx despre alie
narea religioasă se completează 
armonios cu teoria lui Lenin 
despre rădăcinile obiective, so
ciale și cele subiective, gnoseo
logice și emoțional-psihologire 
ale religiei. Această abordare 
binoculară a religiei în filozofia 
marxist-leninistă permite sur
prinderea fenomenului discutai 
în întreaga sa complexitate. 
Dacă Marx aduce o considerare 
critică a religiei pornind de la 
premise filozofice. Lenin, pre- 
luînd rezultatele criticii între
prinse de Marx și Engels, abor
dează religia pe baza unor cri
terii preponderent social-politice. 
praxiologice, care implică nu 
numai determinarea factorilor și 
cauzelor persistenței ei, ci și sta
bilirea metodelor concrete de 
luptă împotriva mistificării re
ligioase a conștiinței. Trebuie 
menționat totodată că, odată cu 
critica teoriilor iluministe care 
vedeau cauza apariției religiei 
exclusiv în teamă, ignoranță, în
șelare, Lenin, continuînd demer
sul filozofic inițiat de Marx și 
Engels, pune în lumină rolul pe 
care-1 joacă factorii psihologici 
și mecanismele cunoașterii în 
generarea unor reprezentări și 
idei denaturate, religioase. Lui 
Lenin i se datorește definirea 
conceptului de rădăcini gnoseo- 
logice ale religiei (și idealismu
lui).

Elaborarea de către Marx, 
Engels și Lenin a teoriei științi
fice despre religie reprezintă o 
propedeutică la un program 
complex de transformare a con
științei sociale, în concordanță 
cu cerințele transformărilor pe
trecute în domeniul existenței 
sociale în perioada revoluției 
socialiste, a edificării si dezvol
tării societății socialiste și co
muniste. în acest context filo
zofia marxistă stabilește criterii 
metodologice clare, științifice 
pentru organizarea și desfășura
rea procesului de emancipare 
umană.

Delimitarea de viziunea ilu
ministă, denumită de Lenin 
„culturalism îngust" a însem
nat, în filozofia marxistă, nu 
numai o rezervă critică princi
pială față de această viziune ci. 
în primul rînd, elaborarea unei 
strategii și tactici noi, bazate pe 
studierea profundă a legităților 
sociale. Sesizînd necesitatea is
torică a dispariției religiei din 
viața societății, filozofia mar
xistă definește dialectica facto
rilor obiectivi și subiectivi care 
concură, într-un raport de de
terminare reciprocă, la destră
marea conștiinței religioase.

R
evoluția socialistă 
deschide perspecti
va suprimării la 
scară socială a 
formelor de înstrăi
nare ; ea . lichi
dează în principal, în pri

ma ei etapă, baza obiecti
vă a acestora, și anume, înstrăi
narea economică. Dar aceasta 
nu rezolvă pe de-a-ntregul pro
blema emancipării umane, ea 
constituind obiectivul unui pro
ces îndelungat de transformări 
revoluționare în care devine po
sibilă înlăturarea tuturor acelor 
cauze, condiții și situații care

pot face persistente unele for
me de alienare, în primul rind 
cea religioasă. .

O temă majoră a criticii mar
xiste a religiei este teza cu pri
vire la rolul partidului comunist 
și al statului socialist in organi
zarea unui sistem închegat de 
acțiuni și activități menite să 
accelereze procesul destrămării 
religiei. în cadrul acestui sis
tem se îmbină armonios latura 
critică, negatoare a ateismului, 
cu latura constructivă prin care 
se promovează, ca elemente for
mative ale conștiinței socialiste, 
concepția materialist-dialectică 
și istorică, viziunea , științifică 
asupra lumii, o nouă atitudine 
morală ș.a.m.d.

O importanță majoră o are 
problema educației ateist științi
fice. Obiectivele educației ate
iste sînt permanent subordonate 
sarcinilor fundamentale ale re
voluției socialiste, ale construirii 
socialismului și comunismului. 
Strins legată de practica socială 
revoluționară a clasei munci
toare, educația ateistă a tuturor 
-membrilor societății socialiste 
trebuie modelată continuu în ra
port cu realitățile sociale în de
venire, ea neputind fi limitată 
la o propagandă ideologică ab
stractă. Tezele filozofiei mate- 
rialist-dialectice privind legarea 
ateismului cu practica socială 
adîncesc ideea corelării și îm
pletirii educației ateist-științi- 
fice, cu celelalte procese spe
cifice dezvoltării societății Socia
liste, cu celelalte forme ale e- 
ducației comuniste (politică, mo
rală. estetică, etc), cu întreaga 
gamă a mijloacelor culturale fo
losite pentru formarea, educa
rea și continua reeducare a o- 
mului. Tocmai această corelare 
stă la baza acțiunii prin totali
tatea canalelor de comunicație 
socială, prin toate pirghiile 
transformatoare ale societății, 
pentru a se asigura succesul 
educației ateiste, printr-un efort 
conștient și sistematic de desră- 
dăcinare a religiei.

Eliminarea acelor situații, o- 
biective și subiective, care frî- 
nează procesul emancipării u- 
mane, care pot face persistente 
unele forme de manifestări mis
tice-religioase în actuala etapă 
a societății noastre socialiste stă 
continuu în atenția partidului 
nostru, a statului socialist. O se
rie de măsuri ample, luate la 
inițiativa conducerii partidului, 
a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind 
perfecționarea relațiilor sociale, 
adîncirea continuă a democra- 

.ției socialiste, stabilirea repar
tiției pe baza normelor eticii și 
echității socialiste, promovarea 
legalității populare, difuzarea 
științei și culturii în masă, e- 
ducația prin muncă și pentru 
muncă. formarea concepției 
științifice despre lume etc., au 
un rol deosebit de important in 
accelerarea procesului de eman
cipare, de eliberare a oamenilor 
muncii de orice influențe retro
grade — idealiste, religiose ș.a. 
Acest vast program de trans
formări, de conducere științifică 
a societății, reprezentind o a- 
plicare creatoare a tezelor de 
bază ale marxismului, ilustrează 
odată în plus adevărul verifi
cat de viață că făurirea perso
nalității complexe, multilateral 
dezvoltate a omului erei comu
niste este posibilă numai atunci 
cînd, așa cum remarca Marx, 
societatea se va întemeia pe re
lații limpezi și raționale, ale 
oamenilor între ei și față de 
natură.

Lucrările lăsate moștenire 
de marele cărturar umanist, 
care a manifestat atîta putere 
de pătrundere în miezul cul
turii vechi a poporului nostru 
și a strălucit străbătind cu 
gîndirea savantului enciclope
dist cele mai diverse domenii 
din gîndirea omenească, îl a- 
șează pe Dimitrie Cantemir 
alături de marii înaintași ai 
culturii românești și ai celei 
europene.

Opera lui Dimitrie Cantemir 
este imensă. Timp de un sfert 
de veac cărturarul a scris 
cărți de istorie și geografie 
(un loc preponderent ocupîn- 
du-l prezentarea istoriei și 
geografiei țării noastre), lu
crări de filozofie și orienta- • 
listică, care constituie un au
tentic izvor de cunoaștere a 
lumii și vieții popoarelor o- 
rientale (turci, arabi, perși), 
lucrări de muzică și de litera
tură. Iși începe activitatea de 
elaborare a lucrărilor cu te
matică filozofică și cu caracter 
religios și isprăvește cu pro
blematica istorică, geografică 
și științifică.

Lui Dimitrie Cantemir îi da
torăm valorificarea într-o în
semnată măsură a creației po
pulare și a contribuției la 
dezvoltarea stilului beletristic, 
în opera sa întilnim minunate 
descrieri de natură, portrete 
izbutit realizate, folosirea is
cusită a versului, din care nu 
lipsesc nici versuri din mari

Să trecem, deci, peste trans
misia reprizei de handbal caie 
a deschis „Seara pentru tineret" 
a săptămânii trecute, și care, ori
cum, și din cu totul alte rațiuni 
decît acelea ale unei eventuale 
intenții de diversificare a pro
gramului pentru tineret, s-ar fi 
transmis din același loc și cu 
același pătimaș comentator. Re
portajul „Sase frați pe un vîrf 
de munte", după cite am putut 
să-mi dau seama, ar fi putut 
fi mai mult decît o sumară des
criere a celor șase frați lucrători 
la un parchet forestier. N-au lip
sit imaginile răvășite de pădu
re frumoasă, n-au lipsit observa
țiile pline de noutate despre 
mecanizarea operațiunilor de 
tăiere, prelucrare și transport 
(lucruri care, de altfel, s-au și 
văzut în parte), n-au lipsit în 
sfîrșit, explicațiile semnificative 
ale solidarității și iubirii frățești 
dintre cei șase frați, au lipsit in 
schimb — și poate că aci s-ar 
ft găsit motivele unui adevă
rat reportaj — celelalte, și de 
ce nu la fel de importante ?, ade
văruri ale vieții de pe un vîrf de 
munte: cum se trăiește acolo, 
cum se muncește acolo, ce se

Prin cămine, cu echipele I
studentesti 

de control obștesc
AUTOGOSPODARIREA

(Urmare din pag. I)

Șeful brigăzii de control de la I.M.F. găsește confirmarea unor 
nereguli constatate și în procesul verbal al adunării de alegere 
a Comitetului de la căminul nr. 3, „Observator". Președintele 
Comitetului încearcă să găsească^un răspuns la studenții înșiși.

S-au deschis cursurile... de aproape patru săptămîni. Dar biblio
teca din căminul 4, complex 1 continuă să rămînă sigilată. O nouă 
problemă de auto gospodării* ? Stofam încă în faza discuțiilor

cum de studente de la Studii e- 
conomice, anul trecut premiată, 
care țin să păstreze buna repu
tație cîștigată de colegele lor de 
la Chimie. Este prezentă aici în
țelegerea faptului că autogos- 
podărirea nu înseamnă numai 
lărgirea atribuțiilor educative 
și administrative ale comitetului 
de cămin, ci și a fiecărui stu
dent căminist în parte. Fiecare 
student, în cămin ca în propria 
sa casă — pare o deviză și pen
tru alte studente din acest că
min ca și din căminul nr. 5. 
Și aici însă ordinea, curățenia 
trebuie să-și ocupe locul cuvenit 
în toate camerele, ca și în cele
lalte încăperi — culuoare, oficii
— aflate în gospodărire studen
țească. Brigada studențească de 
control menționează ca proble
me administrative de rezolvat
— găsirea unor spații pentru 
uscătorii (mediciniștii caută di
ferite soluții pentru rezolvarea 
problemei spălării halatelor — 
o problemă mai ales in stagiul 
de contagioase), pentru păstra
rea alimentelor, o mai bună co
laborare cu serviciile de repa
rații și Întreținere. La căminul 
nr. 3 din Complexul „Observa
tor", studenții Vasile Bințințan 
și Gui Marius, anul VI Medi
cină generală, din brigada Insti- 
tului de medicină, remarcă in 
caietul de sesizări apeluri repe
tate, unele rămase fără răspuns, 
pentru diferite reparații, pentru 
remedieri la instalația electrică 
etc. Vizităm cîteva camere, dis
cutăm cu președintele comitetu
lui de cămin, cu studenții, aici
— de la institutul Politehnic, și 
reiese eă tot ea problemă de 
autogospodărire îi preocupă a- 
sigurarea numărului necesar de

de asemenea, spălarea lenjeriei 
personale, pînă la aducerea ma
șinilor de spălat anunțate și 
chiar după aceasta. Brigada stu
dențească le sugerează studenți
lor să încerce, în timpul practi
cii, realizarea unor polițe pentru 
îmbrăcăminte, a unor suporți 
pentru cărți, pentru ghivecele 
cu flori, să se îngrijească 
mai mult de aspectul ca
merelor. „Oglinda" este prea 
generoasă în aprecieri, ob
servă „controlorii" obștești. Con
semnăm din concluziile brigăzi
lor pe care le-am însoțit necesi
tatea unei mai susținute activi
tăți educative, a unei poziții ac
tive din partea comitetelor de 
cămin, a cadrelor didactice din 
facultăți, a studenților înșiși pe

linia respectării de către toți 
căminiștii a disciplinei, a înda
toririlor de autogospodărire ce 
le revin ; o mai bună, o mai 
calmă colaborare între adminis
trație și studenți, obligațiile fi
ind acum clar precizate și de o 
parte și de cealaltă ; o prezență 
eficace a forurilor de conducere 
din institute pentru cunoașterea 
tuturor problemelor concrete ce 
se ivesc, pentru prompta și co
recta lor rezolvare, adoptîndu- 
se soluții cît mai diverse, in con- 
concordanță cu specificul activi
tății studenților de la un insti
tut sau altul, acceptabile dacă 
sînt favorabile autogospod&ririi, 
dacă slujesc Intr-adevăr acest 
principiu și îi ajută pe studenți 
să-1 aplice.

.1

planșete, nesatisfăcător acum 
nici pentru anul V care pregă
tește proiectul de diplomă, re
deschiderea bibliotecii de cămin,

„Nu ne rămâne timp să facem ordine", motivau studenții poli
tehnicieni care locuiesc în aceste camere din Căminul 3 „Obser
vator". „Pentru că se irosește prea mult ou dezordinea", le-au 

venit în ajutor colegii din brigadă.

ALĂTURI DE MARII
REPREZENTANT!

■>

Al NEAMULUI
poeți ai lumii, se simte tăișul 
ascuțit al satirei, sînt prezen
tate cugetări, zicale și pro
verbe.

„De bună seamă — notea
ză Perpessicius — un scriitor 
cu o originalitate distinctă iși' 
imprimă sigiliul personalității 
sale în oricare din paginile 
scrisului său, indiferent că a- 
parține istoriei, geografiei sau 
filozofiei, cînd ursitoarele 
l-au menit să se afirme în mai 
multe sectoare, cum e cazul 
lui Dimitrie Cantemir. Cu atît 
mai mult, așadar, se poate 
spune aceasta despre opera 
propriu-zis literară, de creație 
și expresie artistică, aceea 
care trage cel mai greu în 
cumpănă și care pînă la urmă 
decide asupra locului unui 
scriitor în literatura națio
nală... Naturalețea cu oare 
Cantemir toarnă limba româ
nească și lexicul, fie neaoș, 
fie savant, al vremii sale, in 
tipare atît de armonioase și 
fluente nu e oare însuși sem
nul făuritorului de expresie 
literară

Printr-o neobosită și multi
laterală activitate de creație, 
de o înaltă probitate științi
fică, prin erudiția și concep
țiile sale, Dimitrie Cantemir

a 'păstrat și a dus mai departe 
flacăra cuceririlor culturii 
noastre, făcînd fală neamului 
de la Carpați și Dunăre, nu 
numai înăuntrul țării dar și 
în afara hotarelor ei. Cu un 
puternic simț al gindirii, el a 
dezvoltat opera înaintașilor, 
străluciții cărturari Grigore 
Ureche, Miron Costin și fiul 
acestuia, marele logofăt Nico
lae Costin, izbutind să reu
nească într-o admirabilă sin
teză caracterele, tendințele și 
direcțiile majore ale dezvoltă
rii întregii culturi românești 
de pînă atunci. Opera lui mar
chează trecerea de la vechea 
literatură cronicărească la cea 
modernă, epoca sa fiind epoca 
încoronării unei lungi perioade 
de căutări și afirmări pe mul
tiple planuri spirituale.

Continuîndu-l pe Nicolae 
Milescu Spătarul, cărturarul 
destoinic care s-a impus lu
mii prin „Jurnalul siberian" 
și „Descrierea Chinei", Dimi
trie Cantemir, cel mai mare 
umanist din perioada feudală 
a literaturii române, a intrat 
în galeria culturii universale 
prin lucrări scrise în mai 
multe limbi. Dovada înaltei

prețuiri ce i-a fost acordată 
este ilustrată și de înscrierea 
numelui său, alături de alte 
prestigioase nume aparținind 
țărilor lumii, pe frontispiciul 
bibliotecii „Sainte Genevieve" 
din Paris, ca și de cuvintele 
înscrise în diploma ce i-a fost 
acordată de Academia din 
Berlin, cu peste două veacuri 
și jumătate în urmă, pentru 
înalte merite științifice: 
„...printr-o pildă precît de 
demnă de laudă, pre atît de 
rară și-a închinat numele i- 
lustru cercetărilor științifice și 
prin adeziunea sa societatea 
noastră a dobîndit o strălu
cire și o podoabă unică".

Bărbat luminat, om cu o 
vastă și aleasă cultură, enci
clopedist remarcabil și savant 
de talie europeană (istoric, 
geograf, etnograf, muzicolog, 
biograf, orientalist), Dimitrie 
Cantemir rămîne, peste 
veacuri, o personalitate pro
eminentă ce-și ocupă locul de 
prim rang în panteonul cul
turii românești, alături de 
străluciții reprezentanți ai 
neamului.

ROMEO CREȚU

DIN NOU 0 „SEARA PENTRU TINERET
mănîncă acolo, ce se citește și 
se vede acolo etc., etc. Reporta
jul „Șase frați pe un vîrf de 
munte" a fost în nota obișnuita 
a reportajelor programului pen
tru tineret.

A urmat distractivul „Tele
fon", în fața căruia n-am să 
contenesc să' mă uimesc, și nu 
atît pentru succesul la public, 
la publicul tînăr de obicei exi
gent, a unui cîntec compus și 
interpretat de Margareta Pîs- 
laru, cu un text de un ridicol 
perfect, rar chiar și în producția 
jenantă a textelor noastre de 
muzică lejeră, cît pentru stră
duința constantă de a propulsa 
o muzică greoaie, lacrimogenă, 
de un patetism superficial într-o 
formula de spectacol sărăcăcioa
să și cu nici un chip capabilă să 
cuprindă — cum ar fi normal și 
cum, bănuiesc, tinerii spectatori 
speră că se va întîmpla într-o 
bună zi — diversitatea tendințe
lor și realizărilor din muzica u- 
șoară de azi și de la noi.

„Seara pentru tineret" a con

tinuat <cu un bun și instructiv 
reportaj-anchetă despre apro
piatul viitor al generalizării în 
țara noastră a învățămîntului o 
bligatoriu de 12 ani. Consem
năm că reportajul-anchetă o
marcat începutul unei noi ru
brici, „Să descifrăm, viitorul", 
foarte promițătoare dacă o apre
ciem după acest prim documen
tar. Desigur, nu vor lipsi pro
blemele actuale ale învățămîntu 
lui, discutate cu aceeași seriozi 
tate si încredere cum au fost 
discutate problemele viitorului

„Nimic senzațional", al doi
lea și ultimul reportaj al „Serii 
pentru tineret", a reluat o mai 
veche și stingheritoare și stin
gă re îndeletnicire a unora dintre 
înfăptuitorii - programului pentru 
tineret: înscenarea. îmi este des
tul de greu să-mi închipui cu 
ce sentimente s-au lăsat filmați 
acei tineri muncitori (care au re
mediat în condiții cu adevărat 
excepționale, un cuptor) să a- 
lerge pe scări, să zdruncine ma
netele unor aparate ș.a.m.d., și-

apoi să povestească ce-au făcut 
după aceea, „nimic senzațional", 
fiindcă de intrat a doua oară în 
cuptor — cum ar fi cerut, res- 
pectîndu-se, „regia? — era, nu ?, 
peste imposibil. Și, la urma ur
mei, ce-a trebuit să se priceapă 
din reportajul în cauză ? Că 
mai mulți tineri au dovedit că 
sînt buni muncitori și buni oa
meni ? Asta se putea spune și 
se putea arăta firesc fără mof
turi artistico-documentare. In
tr-adevăr, senzațional în rea
litate aevine în reportaj „nimic 
senzațional" 1

„Seara pentru tineret" s-a în
cheiat cu un spectacol muzical
ai fistic (sesizați precizarea) sus
ținut de tineri interpreți amatori 
clin Baia Mare. Mi se pare că o 
selecție ceva mai grijulie și, de
sigur, mai puțin rigidă a pro
gramului ar fi reușit să asigure 
inimoșilor tineri artiști amatori 
din Baia Mare mai mult.

S. CONSTANTIN

Băiatul blond, în pulovăr
Băiatul blond, în pulovăr și 

blugi apasă pe accelerator. 
Era desculț. Simțea prin tal
pa goală pulsația nebuneas
că a motorului. Surise, dar 
surîsul lui era crispat ca un 
rictus. în față se desfășura 
autostrada, ca o limbă de 
șarpe. Băiatul blond apăsă 
mai tare. Talpa goală se 
înfunda în viteză din 
ce mai profund, cu o 
rie sălbatică. Pînă Ia 
La capăt era moartea, 
tul blond era James ____
Pentru el se terminase. Pen
tru ceilalți, mii, sute de mii, 
începuse. Moartea lui a fost 
un triumf, că găsirea meta
forei geniale. Asta era, goa
na, goana nebunească, pînă 
la capăt, fuga. Fuga de ce ? 
Fuga de tot. De convenție, 
de minciună, de fals. de 
prosperitatea postbelică, de 
discursurile pamblicarde, de 
înarmări, de războaie insula
re și peninsulare, de țări 
străine, de tot. Fuga unde ? 
Nicăieri, în neant. In gol. 
Chiar dacă pentru aceasta 
murise un mare actor, unul 
dintre cei mai mari actori pe 
care I-a dat cinematograful. 
El trebuia să se sacrifice, el 
era geniala metaforă. EI era 
cel mal nimerit, cu strania 
lui puritate, cu durerea se
cretă din ochii foarte albaș
tri, cu tinerețea lui fragilă, 
cu singurătatea sălbatică, el 
era însuși refuzul. Refuzul 
tinerilor de după război. Nu 
mai vrem I Dar ce vreți ? 
Nimic, n-are Importanță. Li
bertatea totală. Care ? Liber
tatea de a trage cu pușca ? 
Nu. Libertatea de a muri. 
Ne-am născut din moarte. 
Mii de tineri la mormîntul 
lui James Dean. Organizații 
James Dean. Flori pentru 
James Dean. Marijuana pen
tru James Dean. Sinuciderea 
pentru James Dean. Idolul 
năștea idoli. Marlon Brando. 
Richard Burton. Paul. New
man. ȘI dincolo de 
Tony Richardson si 
săi. Julie Christie. 
Courtenay. Rita

ce în 
bueu- 
capăt. 
Băia- 
Dean.

ocean, 
actorii

Tom 
Tusohing-

ham. Malul Senei a rămas 
cvasi-placid. Mai multă să
răcie, mai multă înțelepciu
ne, mai multă umilință, mai 
multă obsesie a unei foste 
istorii grandioase. Camus, un 
francez, spunea în „Caietele" 
sale undeva, că dacă în ti
nerețe ai „norocul" cîtorva 
ani de sărăcie cruntă, capeți 
pentru toată viața o spiri
tualitate profundă, înțelep
ciune și capacitatea, din ce în 
ce mai rară, de a privi cu 
luciditate lumea. O singură 
excepție pe malul Senei, 
Alain Delon. Descoperit de 
un mare italian, Visconti. 
Altfel decît americanii, dar 
tot lup singuratic. Samura
iul. Rece și rău. Cînd ride 
parcă mușcă. Arma sa e dis-z 
prețul față de lume. Care 
lume ? Lumea burgheză, ori
bila lume burgheză. Ce vrea 
în schimb ? Tot nimic. Tot 
moarte, mereu moarte, a- 
proape la capătul tuturor fil
melor sale. Lumea a privit 
descumpănită, febrilizată, 
stupefiată, uluită de operele, 
capodoperele acestor tineri 
furioși. Cerneala a început 
să curgă. Dincolo de cernea
lă, strada, amenințătoare, cu 
mii de tineri în pulovere și 
blugi, care nu vor nimic. 
Unde merg ? Ce vor ? De ce 
nu vor ? Ce semnifică toa
tă această 
reală, a 
azi ? Și

nebunie, 
tineretului 

cum e 
ea această nebunie, 
aiureală să se constituie ri
guros într-un curent de mare 
artă ? Cum poate fi mare o 
artă fără finalitate ? Moartea 
nu poate fî o finalitate accep
tabilă. Dacă e ternă, mizeră, 
programatică. Ce sînt el de 
fapt?

Ei erau diagnostleienll. El 
nu erau, nu puteau fi, me
diei euranți. Apăsînd cu dis
perare pe locul canceros, șl 
rămînînd cu degetul acolo, 
paralizați* Cînd și-au retras 
mina fără deget, s-a lăsat 
tăcere. E un timp de cînd s-a 
lăsat tăcere. Tinerii furioși 
au îmbătrlnit în fel și chip,

aău- 
de 

posibil 
această

după cît erau de autentic 
furioși. Tony Richardson face 
un film cu titlu programa
tic : „Departe de lumea dez
lănțuită", fuga lui a eșuat, 
în clasicism, în frumoase 
filme din vremurile de de
mult. Din fostele — hulite 
vremuri de demult. Singură
tatea alergătorului de cursă 
lungă, Tom Courtenay, a că
pătat cu totul altă înfățișare. 
El acuză altfel, cu finalitate. 
Fără dezordine, fără ambi
guitate. Jane Fonda se urcă 
la tribună. Și fuga ei capătă 
un cu fotul alt contur. Ri
chard Burton, cea mai mare ' 
dezamăgire. Sălbaticul trom
petist care privea înapoi cu 
mînie, s-a îngrășat de trai 
bun, sută-n sută burghez și 
speculează toate scandaluri
le între el și scumpa lui Liz 
— idol al Americii burgheze, 
pentru publicitate. Alain De
lon e un boss. Singur a ră
mas bătrînul Brando, mai 
singur ca orieînd. mai furios 
ca orieînd. Dar și furia lui 
are contururi precise. Năs- 
cuți din haos, ei nu se mai 
întorc în haos siliți a recu
noaște eă singura stăpină, în 
artă ca și-n viață, e ordinea, 
înregimentarea. De-o parte 
sau de alta. Cu finalitate. Ci* 
program. Viața e o treabă 
serioasă pentru care nu un 
foc de revolver e răspunsul. 
Nici o talpă goală, pe acce
lerator. Liniștită din aceasta 
parte, lumea pe care au diag- * 
nosticat-o, nu e de fel liniș
tită în genere. De la artă. ( 
pentru aceasta lume, nu poa
te veni nimic bun. Ea se , 
teme foarte, se teme cu te
mei, de furioșii de mîine. De ( 
băieții blonzi cu priviri can
dide și minte lucidă, care j 
tocmai s-au născut. Care toc- ’ 
mai învață. Care tocmai pri- . 
vesc, cu mînie și înțelegere. ’

Numai el, primul, el. ma- 
rele actor, s-a dus, si nu tre- S 
buia, șl era o copilărie, și 
era ultima copilărie, într-o ( 
moarte inutilă. /

SMARANDA JELESCU
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strucții, C. Oancea, ambasado
rul țării 
mania, 
Arnim.
ad-interim al R. F. Germania la 
București.

noastre în R. F. Ger- 
precum și dr. V. Von 
însărcinatul cu afaceri

Luni seara, s-a înapoiat în 
Capitală delegația Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului . de 
Stat, care a participat la cere
monia instalării noului pre
ședinte al Republicii Argentina, 
general-locotenent Juan Domin
go Peron.

La sosire, delegația a fost jn- 
tîmpinată de tovarășii Gheorghe 
Radulescu.- 
Consiliului 
MurgUlescu. __
Marii Adunări Naționale, 
srantin Stătescu, .secretarul Con
siliului de Stat. Nicolae Ghenea. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost de față Juan Carlos 
Marcelino Beltramino, ambasa
dorul Republicii Argentina la 
București.

vicepreședinte 
de Miniștri, 
vicepreședinte

al
Ilie 

al 
Con-

★
din Buenos Aires, 
Ezeiza. delegația 

de Leopoldo
La plecarea 

pe aeroportul 
a fost condusă ... ... ,___
Tettamante, ministru subsecre
tar de stat la Ministerul Rela
țiilor Externe ai Argentinei, 
Alberto F. Diumont, ministru, 
Alberto E. Prosperi, secretar la 
Ministerul Relațiilor Externe, de 
funcționari superiori.

Au fost prezenți Mihai Bălă- 
nescu, ambasadorul României la 
Buenos Aires, și membri ai am
basadei.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, a primit, luni la amiază, 
pe prof. dr. Herbert Stein, pre
ședintele Consiliului consilieri
lor economici ai președintelui

CRONICA
U.T.C.

Delegația Tineretului Mun
citor Socialist German
(S.D.A.J.). care la invitația 
C.C. al-------*
în țara 
mită la 
Uniunii 
nist. în .. ___ ___ ,
desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, s-a rea
lizat un schimb de- păreri cu 
privire 
actuale 
nizații.

U.T.C. face o vizită 
noastră, a fost pri- 
Comitetul Central al 
Tineretului Comu- 
timpul întrevederii,

la unele 
ale celor

preocupări 
două orga-

★
Ieri au părăsit 

îndreptîndu-se spre ,__  ,
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min“ din 
R. D. Vietnam, condusă de 
Nguyen Thien Phong, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.T.M. „Ho Și 
Min“j delegația Uniunii So
cialiste a Tineretului (S.S.M.) 
din R. S. Cehoslovacă, con
dusă de Pitek Jozef, secre
tar al C.C. al S.S.M. : dele- 
gația Uniunii Tinerilor Co
muniști (U.J.C. din Cuba con
dusă de Enrique Ribet Her
rera. secretar al_ Comitetului 
Național al U.J.C. și delega
ția Federației Uniunilor So
cialiste ale Tineretului din 
R. P. Polonă, condusă de 
Krzysztof Warchol, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Socialist^ care au parti
cipat la întilnirea organiza
țiilor de tineret din unele 
țări socialiste pe probleme 
ale tineretului muncitoresc.

La plecare, pe aeroportul 
internațional Otopeni, dele
gațiile au fost salutate de 
secretari ai C.C. al U.T.C. 
Erau de față, de asemenea, 
membri ai ambasadelor aces
tor țări în România.

Capitala, 
patrie,

I

Statelor Unite ale Americii, care 
se află într-o vizită ’ in țara 
noastră.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă cordi
ală, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale dintre România și 
S.U.A., a colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

La Șantierul naval din Dro- 
beta-Turnu Severin, a primit 
botezul apei cel dinții tanc pe
trolier de 5 000 tdw, construit in 
cadrul acordurilor economice 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și R. P. Chineză.

Cu acest prilej, constructorii 
de nave de aici au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se angajează să obțină noi 
și importante succese, contribu
ind în acest fel la dezvoltarea 
ramurii de construcții navale în 
țara noastră.

La Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor 
au început luni dimineața con
vorbirile între ministrul Angelo 
Miculescu și ministrul federal 
al alimentației, agriculturii și 
silviculturii din R. F. Germania, 
dr. Josef Ertl.

La convorbiri au luat parte 
N. Giosan, președintele Aca
demiei de Științe Agricole și 
Silvice, F. Sîrbu. șeful Departa
mentului do îmbunătățiri funci
are. I. Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Gh. Lazăr, 
adjunct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de con-

★

în cursul zilei, 
a vizitat ferme 
intercooperatiste 
sere și institute de cercetări din 
agricultură.

dr. Josef Ertl 
și complexe 

zootehnice,

Președintele Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste Ro
mânia. Roman Moldovan, a pri
mit luni dimineața delegația 
Confederației industriilor Brita
nice. condusă de Ralph Bate
man, vicepreședinte al C.B.I. 
Cu acest prilej, părțile s-au in
format reciproc asupra posibili
tăților actuale de dezvoltare a 
relâțiilor economice dintre cele 
două țări. La întrevedere a fost 
de față Derick ” 
ambasadorul 
București.

Rosslyn Ashe,
Marii Britanii la

★

zi, Ralph Bateman 
cu Gheorghe La- 
al ministrului eco-

în aceeași 
s-a intilnit 
zăr, adjunct 
nomiel forestiere și materialelor 
de construcții, iar membrii de
legației au avut convorbiri la 
unele ministere economice și la 
Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Ministrul muncii din Dane
marca, Erling Dinesen, a făcut 
luni dimineața o vizită la Mi
nisterul Muncii, unde a avut o 
întrevedere cu ministrul Petre 
Lupu. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb reciproc de infor
mații privind activitatea și preo
cupările celor două ministere.

A fost prezent Torben Busck- 
Nieisen, ambasadorul Danemar
cei la București.

După-amiază, oaspetele danez 
a vizitat cartiere ale Bucureștiu- 
lui, precum și grupul școlar al 
Ministerului Energiei Electrice.

* Au foit desemnați cîștigâtorii întrecerii lan
sate de Centrul Universitar București ® Se 
pregătește cea de a Xll-a Conferință națională 

a cercurilor științifice studențești
Deși anul universitar a înce

put de numai o lună de zile, 
două evenimente de maxim in
teres în activitatea profesională 
a studenților se vor înscrie, in 
curînd, printre momentele de 
bilanț. Este vorba despre decer
narea diplomelor și premiilor a- 
cordate institutelor și facultăți
lor fruntașe în întrecerea lan
sată la chemarea Centrului uni
versitar București și cea de a 
XlI-a Conferință națională a 
cercurilor științifice studențești, 
manifestare, de acum, intrată în 
tradiția vieții universitare. Des
pre aceste două evenimente i-am 
solicitat tovarășului Petru An
des, activist al Consiliului 
U.A.S.C.R. cîteva amănunte.

— în urma unei ample și mi
nuțioase analize a întrecerii lan
sate prin chemarea Centrului 
universitar București, întrecere 
care a numărat printre princi
palii indicatori : prezentarea 
tuturor studenților la examenele 
planificate, creșterea procentu
lui de integraliști, creșterea va
lorică a activității științifice. în
deplinirea în condiții exemplare 
a sarcinilor ce decurg din inte
grarea cu cercetarea și produc
ția. saltul calitativ față de se
siunea din vara anului 1972. au 
fost desemnate institutele ciști-

gătoare in cadrul fiecăruia din
tre cele 8 sectoare de invăță- 
mint stabilite. Astfel, institutele 
fruntașe după ultimul indicator 
menționat sint : Universitatea 
Brașov. Institutul pedagogic din 
Tîrgu Mureș, Institutul de mine- 
Petroșani, Institutul de subingi- 
neri-Reșița, Facultatea de studii 
economice-Iași, Institutul de 
medicină și farmacie-București, 
Conservalorul-București, Insti
tutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu“-București. Rezultatele la 
ceilalți indicatori au desemnat 
drept ciștigătoare ale întrecerii 
următoare’e institute : Universi
tatea „Babeș-Bolyai“-Cluj, Insti
tutul pedagogic-Suceava, Instit- 
tutul de arhitectură 
Mincu“-București. Institutul
subingineri-Baia Mare, Faculta
tea de comerț exterior-Bucu- 
rești, Institutul de medicină și 
farmacie-București, Institutul de 
arte plastice-Cluj, Institutul a- 
grohomic „Nicolae Bălcescu44- 
București. Sînt remarcabile re
zultatele studenților de la I.M.F. 
și Institutul agronomic din 
București, care au reușit să se 
situeze pe primele locuri in am
bele clasamente. în curnd, în 
centrele universitare, unde se 
află institutele ciștigătoare, vor 
fi înmînate intr-un cadru fes-

tiv diplomele și premiile cuve
nite ciștigătorilor acestei între
ceri.

— Ce ne puteți spune despre 
organizarea celei de a XH-a 
Conferințe naționale a cercu
rilor științifice studențești ?

— în acest an. cea de a XIT-a 
Conferință națională a cercu
rilor științifice studențești va fi 
organizată în cadrul a șase sec
ții. după următorul program : 
Timișoara. între 9 și 11 noiem
brie, învățămintul tehnic, or
ganizator — Institutul poli
tehnic ..Traian Vuia44, cu 
următoarele subsecții — electro
tehnică, energetică, automatică, 
electronică, telecomunicații ; — 
mecanică, tehnologia construc
țiilor de mașini, transporturi : 
— chimie industrială ; — con
strucții și arhitectură ; — mine, 
geologie și metalurgie.

Tot între 9 și 11 noiem
brie Institutul de medicină 
și farmacie din București va 
organiza secția învățămintului 
superior medical cu următoa
rele subsecții : medicină gene
rală, pediatrie, stomatologie și 
farmacie. La Hunedoara între 
aceleași date se vor desfășura 
lucrările secției învățămintului 
tehnic de subingineri cu două 
subsecții : electromecanică și 
tehnologie. La București, Aca
demia de studii economice va 
organiza lucrările secției învă- 
țămintului superior economic 
între 16 și 18 noiembrie. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai44 din 
Cluj va organiza intre aceleași 
date lucrările secției învăță- 
mîntului universitar cu urmă
toarele subsecții : — matemati
că. mecanică, fizică, chimie, 
biologie, geografie ; — științe 
sociale ; — științe filologice și 
critică de artă.

La Iași, tot între 16 și 18 no
iembrie, Institutul agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad44 va 
organiza lucrările cercurilor 
științifice din învățămintul su
perior agronomic cu următoarele 
subsecții : agronomie, horticul
tura. medicină veterinară 
zootehnie.

La lucrările programate 
cadrul acestor manifestări 
fi invitați tineri specialiști 
producție, cercetători și perso
nalități din domeniile de spe
cialitate.

De asemenea, în programul 
institutelor organizatoare se în
scriu o serie de manifestări de 
informare și schimb de expe
riență materializate în de
monstrații practice, vizite la 
unități importante de profil, 
mese rotunde, expuneri.

și
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CĂLIN STĂNCULESCU

EVENIMENT
Schimb de experiență 

în construcții
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HANDBAL

ÎN FAȚA
UN UTIL COLOCVIU

UNUI GREU EXAMEN
BARCELONA: ILIE NĂSTASE,ÎN

(prin lucrări tipărite, 
tehnice sînt populari- 
lent) și totodată mai 
Aici, in cadrul micro- 

organizate, cuprin-

La invitația Centrului de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, în perioada 11— 
14 octombrie, a efectuat o 
vizită în țara noastră o de
legație a Institutului central 
pentru problemle tineretului 
din Leipzig (R.D. Germană), 
formată din profl dr. Walter 
Friedrich, director, și dr. H. 
Miiller, director adjunct. In 
cursul vizitei, oaspeții au a- 
vut convorbiri la Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, s-au intilnit cu 
cercetători ai Laboratorului 
de sociologie a învățămîntu- 
lui al Universității din Bucu
rești și ai Institutului de ști
ințe pedagogice și au luat 
cunoștință de activitatea unor 
instituții culturale din Capi
tală. Delegația a fost primită 
de tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. Vi
zita și discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă prie
tenească.

„Trofeul Carpați44 a luat sfir
șit cu un binemeritat succes al 
reprezentantelor noastre. De 
fapt, rezultatul vine să confirme 
dacă nu un pronostic, cel puțin 
o anticipare a noastră din urmă 
cu citeva zile cînd acordam 
șanse egale competitoarelor, cu 
uri plus pentru echipa Româ
niei. Și acest „plus44 era pe 
atunci comportarea bună din 
meciul cu echipa Ungariei, iar, 
în ultima zi a competiției, dife
rența de un gol în partida cu 
campioana lumii.

Am cîștigat și e foarte bine, 
dar nu acesta este cel mai im
portant lucru acum. Tradiționa
lul trofeu a avut meritul de a 
da posibilitate competitoarelor 
să-și verifice forma, pregătirea, 
tactica în confruntări de primă 
mină cu două luni înaintea 
campionatelor mondiale. Deci, 
un util „colocviu44 în fața ulti
mului examen, din care, în pri
mul rînd, au avut de cîștigat — 
pe lingă sportivele angrenate în 
întrecere, cărora li s-a oferit o 
„mostră14 de joc ,,tare“ — tehni
cienii celor cinci reprezentative 
care și-au luat, sîntem siguri, 
notițele necesare.

In ceea ce ne privește, fetele 
noastre au pornit relaxat, „în 
familie44 și au continuat, cu o 
singură excepție, întilnirea în 
ordinea inversă clasamentului 
final — situație posibilă acolo 
unde noi sîntem organizatori, 
dar departe de a se mai repeta 
în Iugoslavia. în afară de aceas
ta, entuziastul public din Pitești, 
care a umplut de fiecare dată 
sala sporturilor, s-a dovedit un 
suport moral deloc de neglijat. 
Ceea ce. la fel, nu se poate în- 
tîmpla la campionatele mondia
le. în această situație rămîn 
cauzele obiective, adică pregă
tirea și modul de abordare a jo
cului. Pregătirea este un capitol 
complex la care putem spune că 
se stă destul de bine, dar care 
poate suporta îmbunătățiri sub
stanțiale în perioada ce 
mează.

Ce-am constatat ?
In primul rind, un progres 

față de evoluțiile anterioare la 
toate compartimentele și meritul 
principal credem că revine ace
lui vechi și recunoscut tehnician 
care se numește Constantin Po
pescu (care cu ani în urmă a 
dus pe culmi echipa națională 
pe care o antrena pe atunci).

Apoi, la ora actuală „natio-

nala“ feminină posedă elemente 
valoroase, avind un portar de 
clasă (Lidia Stan), cîteva reali
zatoare de marcă (Arghir. Șoș, 
Cojocaru, Micloș) și cel puțin un 
pivot „bătăios44 și eficace 
(Furcoi).

Unde s-ar mai trebui „um
blat11 ?

în mod 
tică, aici 
seama de 
dacă ne reamintim „epoca14 
glorie a naționalei masculine, 
capitolul apărare (de fapt 
„subdiviziune*4 a tacticii) care 
funcție de situațiile create era, 
în perioada la care ne referim, 
de șase pe semicerc ; 5 4-1;
4 4-2, mai mult sau mai puțin 
agresivă și, cind era cazul, „om 
la om“. Poate de această elasti
citate are nevoie naționala noas
tră feminină și de o mai temei
nică pregătire moral-volitlvă 
care influențează direct asupra 
modului de abordare a partide-

sigur la capitolul tac-'
mult 

și, 
de 
la 
o 

în

ținindu-se mai 
adversarul intilnit

lor. în orice caz. turneul de 
Pitești a demonstrat că nu exi 
echipă invicibilă atunci ___
dorești cu țot dinadinsul victo
ria.

Despre celelalte participante, 
in citeva cuvinte, ar fi de spus 
următoarele :

Echipa R.D. Germană continuă 
să rămină o prezență remarca
bilă in handbalul feminin ; ea 
posedă o tehnică bună, practică 
o subtilă circulație în teren a 
mingii și beneficiază de cîteva 
realizatoare eficace. Iugoslavia, 
bună și probabil la ea acasă și 
mai bună, foarte bine orientată 
tactic (mai ales in partida cu 
noi) cu nebănuite resurse teh
nice și morale. Ungaria ceva sub 
nivelul la care ne-am fi aștep
tat, iar echipa Uniunii Sovieti
ce. inconstantă. însă oricînd ca
pabilă de rezultate mari, ni s-a 
părut „echipa care vine“.

• la 
istă 
cind

S. UNGUREANU

ILFOV: PE TRASEELE CROSULUI
DE TOAMNA

ur-

In ultimele zile, pe traseele 
crosului de toamnă au fost pre
zenți numeroși tineri care în
drăgesc probele de alergări pe 
teren variat, avind prilejul să-și 
încerce forțele în noi și atrac
tive concursuri de masă. La Bră
nești, localitate cu tradiție, in 
asemenea întreceri, s-au intil
nit aproape 300 de atleți, repre- 
zentînd mai multe asociații spor
tive. Ei aveau să se întreacă, pe 
categorii de vîrstă, în concursu
rile de cros dotate cu trofeul 
„Cupa județului Ilfov44, care se 
desfășoară în patru etape. Ală
turi de reprezentanții asociații
lor sportive din Giurgiu, Sna
gov și Urziceni, la start s-au 
aliniat și tineri din comunele 
Epurești, Tămădău și Buda, 
unde, recent, s-au înființat cen
tre de atletism, cu o frumoasă 
activitate. Dintre participanți au 
reținut atenția : Gh. Petculeț 
(Epurești), Nicolae Pantazică 
(Snagov), ca și elevele 1 Maria

Păun (Buda). Maria Stochiță 
(Tămădău), Elena Vîja (Epu- 
rești). Rodați în concursurile de 
cros din sezonul de vară, acum 
ei aveau să domine cursele de 
juniori. ocupînd mai multe 
locuri fruntașe. Proba de juniori 
mici, pe distanța de 1 200 m a 
fost ciștigată de elevul Luigi 
Ionescu (Giurgiu), iar la juniori 
mari — 2 000 m. pe primul loc 
s-a clasat Nicolae Pantazică 
(Snagov). Fetele din Epurești 
s-au impus în cursa de junioare 
mici (15—17 ani), ocupînd locul 
I în clasamentul final pe echipe, 
în proba de junioare mari 
(17—19 ani), pe distanța de 1 000 
m, victoria a revenit elevei Ro
xana Alexandru (Giurgiu). Pes
te două săptămîni, respectiv la 
28 octombrie, tot la Brănești se 
va desfășura ultima etapă a cro
sului de masă dotat cu trofeul 
„Cupa județului Ilfov*4.

M. LERESCU
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PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală ; Album : 

Sonat — poetul Mihai Codreanu 
(Televiziune școlară completivă) ț 
Chimie (anul III) : Industria 
clorosodică (Televiziune școlară 
integrată) : Matematică (clasa a 
Vin-a). (Televiziune școlară com
pletivă). 10.00 Telex. 10,05 Revista 
literar-artistică TV. 10,45 Muzică 
ușoară. 11,00 Film artistic t „Anna 
Karenina (partea a Il-a). 12,05 
Telejurnal. 16,30—17,00 Lumea co
piilor. 17,30 Curs de limba germa
nă. 18.00 Telex. 18.05 Cum vorbim. 
18.20 Univers beethovenian — So
nata pentru pian nr. 32 op. 111. 
18.45 Laudă omului. 18,55 Timp și 
anotimp în agricultură. 19,10 File 
de cronică. Un mare savant și 
cărturar român — Dimitrie Can- 
temir. 19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20.00 Cîntecul săptămî- 
nii : „Nicăieri". 20,05 Reflector.
20.25 Seară de teatru : „A cui 
e vina ?" — de Paolo de Vincenzo. 
Premieră pe țară. în distribuție : 
Matei Alexandru, Mihaela Dum
bravă, Marga Barbu, Chirii Eco- 
nomu, Mihai Fotino, Didona Po
pescu. Constantin Bărbulescu, Ion 
Renter, Victor Moldovan, Constan
tin Dinulescu, Gabriel Dănciules- 
cu, George Ulmenl, Traian 
Zecheru. Petre Nicolau. »,15 24 
de ore. România în lume.

șoare ; 23,15 Gheorgne
Pituț ; 23.20 Jazz-ul și instrumen
tele sale ; 23,55—24.00 Ultimele
știri

PROGRAMUL TI
20,00 Avanpremieră, 205, Film 

Serial , ,D*ktari% ’ M,

jviNGĂTOR ÎN PROBA DE SIMPLU, ȘI-A

ADJUDECAT SI PROBA DE DUBLU
Au luat sfirșit întrecerile tur

neului internațional de tenis de 
la Barcelona, concurs contînd 
pentru „Marele Premiu — 
FfLT44

După victoria obținută în pro
ba de simplu (în finala căreia a 
dispus cu 2—6, 6—1, 8—6, 6—4
de spaniolul Manuel Orantes), 
campionul român Ilie Năstase, 
jucînd alături de olandezul Tom 
Okker, a terminat învingător și 
în proba de dublu bărbați. In fi
nală, Ilie Năstase și Tom Okker 
au întrecut cu 4—6, 6—3, 6—2 
perechea spaniolă Manuel O-

rantes—Antonio Munoz. în se
mifinale, cuplul Ilie Năstase— 
Tom Okker a învins cu 6—3,
6— 2 pe cehoslovacii Jan Kodes 
și Vladimir Zednik.

în ultimele două finale dis
putate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : simplu femei : 
Helga Hosl (R. F. Germania)— 
Nathalie Fuchs (Franța) 6—2,
7— 5 ; dublu mixt: Ray Keldie 
(Australia), Marie Wikstedt 
(Suedia)—Mark Farrell (Anglia), 
Elvira Weisenberger (Argentina) 
9—7, 6—4.

CLUJ: O MANIFESTARE CU 40.00L

Deschiderea anului- sportiv și 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei in munici
piul Cluj, ce a avut loc dumini
că, pe Stadionul „Babeș“, a con
stituit o impresionantă festivita
te la care au participat peste 
40 000 de tineri. în acordurile 
imnului de stat, s-a înălțat dra
pelul țării. Comandantul pa- 
răzii, tovarășul Peteanu Vasile, 
a prezentat raportul primului se
cretar al Comitetului municipal 
U.T.C., tovarășul Rusu Gheor
ghe. în cuvîntul de deschidere, 
acesta a scos în evidență sem
nificația acestui eveniment în 
viața tineretului, căruia îi revine 
înalta datorie de a se pregăti și 
de a apăra cu nădejde, cuceriri
le revoluționare ale poporului, 
realizările socialismului. într-o 
atmosferă entuziastă s-a desfă
șurat, apoi, parada detașamen
telor, și a grupurilor sportive. 
Sărbătoarea a continuat cu de
monstrații sportive de box, gim-

DE PARTICIPANT!
nastică, lupte, haltere, ciclism și 
exerciții aplicative militare. Gru
pa de tineri în lupta ofensivă a 
fost prezentată de tineri frun
tași la activitățile de pregătire 
pentru apărarea patriei pe anul 
1972—1973.

Festivități de amploare simi
lare cu cea din Cluj s-au desfă
șurat la Dej, Huedin, Gherla, 
Turda și în mai multe comune 
din județul Cluj.

IULIANA IVAN

CRAIOVA:

DESCHIDEREA
ANULUI
SPORTIV

tatea răspunde bucureșteanului. 
20,50 Muzică populară. 21,15 Cu 
bastonul prin București. 21,35 Te
lex. 21,40 Roman foileton „Vinul 
roșu''

PROGRAMUL UI

9,00 Știri ; 9,05 „Incognito44 — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei. „In țara mea e 
cerul fără nori“ de Mișu Iancu ; 
10,00 Femina-club ; 11,00 Știință și 
tehnică ; 11,10 Profil pe porta
tiv — Petre Munteanu ; 11,30 Pen
tru prietenii magnetofonului ; 12,00 
Transmisiuni directe din țară ; 
12,10 Invitație în fonotecă ; 12,55 
Melodia zilei ; 13#00 închiderea e- 
misiunii de dimineață ; 17,00 Ști
rile după-amiezii ; 17,05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18,00 Șapte 
șapte arte. Teatru ; 18,10 
„Păcală" de Sabin Drăgoi (frag
mente) ; 18,55 Melodia zilei ; 19,00 
In direct... de la „Danubiana". An
velope românești pe șoselele lu
mii ; 19,30 Știri ; 19,35 Casa de
discuri „Riviera" ; 20,00 Biografia 
unei capodopere. „Amintiri din 
copilărie" de Ion Creangă ; 21,00 
Radio-super-top. Muzică populară ; 
22.00 Radiojurnal ; 22,30 Melodia 
zilei 9 22,36 Vedete ale muzicii u-

zile, 
Opera

DESPRE O ANUME FERICIRE ! 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30).

STAREA DE ASEDIU : Patria 
(orele 9; 11,30), Melodia (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45), Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 18,30; 
21).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Buzești 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Festival
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 21).

TU ȘI EU : Victoria (orele 9; 
11,15: 13,30: 16: 18,15; 20,30).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIBULKA : Central (orele 9,15; 
11,30: 13,45: 16; 18,15; 20,30).

PARADISUL : Scala (orele 9;
11.15; 13,30: 16: 18,30: 21). București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE
Lumina (orele 9; 11,15; 
18,30: 20,45).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR !

rui (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 
20.45), Capitol (orele 9,30; 11,45;
14: 16.15: 18,30: 20.45).

DEPARTE DE TIPPERARY î 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20.30).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
1115: 13.15; 15,45; 18: 20).

SINGUR : Unirea (orele 16; 18; 
20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Timpuri Noi (orele 10—19 
în continuare).

COPERNIC : “ ...
16: 19).

BĂRBAȚII! Lira (orele 16; 18; 
20).

FANTOMA _____________ _
GRĂ : Moșilor (orele 15,30;
20.15) , Munca (orele 15,30;
20.15) .

O AFACERE PE CINSTE : 
vița (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20,15).

PARAȘUTIȘTII : Ferentari (o- 
rele 15,15: 17,45; 20,15).

CU TOATE ACESTEA : înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20.15).

LOVE STORY : Viitorul (orele 
15,30: 18; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘAPTE ZILE : Floreasca (orele 
**- Arta (orele 15,30;

Cotroceni (orele

LUI BARBA NEA-
18;
18:

Gri-

VINERI : 
13,30; 18;

GAMMA 
Lucea»-

15,30: 18: 20.15), 
18; 20.15).

JANDARMUL
Crîngași (orele

PERECHILE :
15,30: 18; 20,16).

NEAMUL ȘOIMĂRESTILOR C 
Cosmoe (orele 18,36;

LA PLIMBARE : 
15.30; 18; 20,15). 
Bucegl (orele

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
Giulești (orele 15,30: 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA : Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30).

AFECȚIUNE : Vitan (orele 18; 
18: 20).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE ‘SATUL NA
TAL : Rahova (orele 16; 18; 20).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Pacea (orele 15,30; 17,45; 20).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO î 
Progresul (orele 15,30; 19).

POLIȚISTUL : Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

Opera română : DOAMNA
CHIAJNA — premieră — ora 19,30. 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20; Teatrul de Co
medie : PREȘUL — ora 20; Tea
trul Mic : PHILADELPHIA. EȘTI 
A MEA ! — ora 19,30; Teatrul ,,C. 
Tânase" (Sala Savoy) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA !
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă" : NOTA ZERO LA PURTARE
— or* 9; Circul Globu» : AL TREI
LEA GONG LA... CIRC — or* 
16.36.

ȘCOLAR Șl 
UNIVERSITAR

Pe stadionul Central din Cra
iova a avut loc, duminică, des
chiderea anului sportiv școlar 
universitar și de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei. La această manifestare au 
participat peste 30 000 de tineri 
din școlile generale, liceele de 
toate gradele și școlile profesio
nale, componenți ai detașamen
telor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei și ai aso
ciațiilor sportive de pe raza mu
nicipiului Craiova. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de to
varășul prim secretar al Comi
tetului municipal U.T.C., Roșoga 
Nicolae, care s-a referit la im
portanța și semnificația acestui 
eveniment sportiv. Cu acest pri
lej au avut loc demonstrații de 
gimnastică, scrimă, box, judo, at
letism și exerciții tehnico-tactice 
prezentate de grupe de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei. De asemenea, demonstra
ții executate de o companie de 
pompieri, exerciții cu cîini dre
sați, ștafeta militară și o întîl- 
nire de fotbal în cadrul Campio
natului republican de juniori, 
dintre Universitatea—Electropu- 
tere din Craiova.

Consiliul național pentru 
iută și tehnologie, Oficiul 
stat pentru invenții și mărci și 
Asociația română de marketing 
au organizat în zilele de 12—13 
octombrie 1973 in sala mică a 
Palatului R.S.R. un „Schimb de 
experiență cu invenții și inova
ții din domeniul construcțiilor 
și materialelor de construcții44.

Am rugat pe unul dintre or
ganizatori, tovarășul ing Lucian 
Marinete, directorul O.S.I.M., să 
ne expună scopul organizării a- 
cestei manifestări.

— Schimbul de experiență este 
o primă încercare a noastră de a 
aduce la cunoștința specialiști
lor dintr-un domeniu oarecare 
soluțiile tehnice originale care 
apar în diferite unități de pro
ducție, proiectare, cercetare, din 
cele mai diferite colțuri ale ță
rii. Am ales această modalitate, 
deoarece am considerat-o mai

ști- 
de

operativă 
noutățile 
zate mai 
eficientă, 
expoziției 
zind planșe și machete, s-au în- 
tîlnit inventatori și inovatori, 
proiectanții unora dintre utila
jele care sint deja în construc
ție, cu cadre universitare și cu 
specialiști din alte întreprinderi 
care sint interesați să le preia. 
Considerăm această primă ex
periență fructuoasă și pentru 
motivul că multe dintre expona
tele de aici au fost găsite inte
resante și li s-a stabilit locul de 
aplicare in mai multe unități. 
De altfel, pentru ca realizările 
de aici să fie cunoscute de un 
număr tot mai mare de specia
liști, vom imprima expoziției un 
caracter itinerant — ea va mai 
putea fi vizitată la Timișoara, 
Constanța, Iași. Cluj și Suceava.

— De ce ați început tocmai cu 
construcțiile ?

— Pentru că e un domeniu 
foarte vast și dinamic, in care 
răspindirea experienței înain
tate a întâmpinat întotdeauna 
greutăți. în continuare ne pro
punem să organizăm manifestări 
similare și pentru alte domenii, 
chiar in centrele industriale cele 
mai importante : pentru meta
lurgie la Galați, pentru construe 
ția de mașini la Brașov, pentru 
fibre sintetice la Săvinești.

Deschiderea expoziției a fost 
însoțită de prezentarea unui ma
re număr de referate și de un 
schimb larg de păreri in legă
tură cu căile viitoare de soluțio
nare a problemelor legate de 
domeniul construcțiilor. Vizitînd 
expoziția putem aprecia citeva 
invenții și soluții tehnice inte
resante : prefabricatele spațiale 
tip ZIM cu pereți cu goluri, oo- 
fraj elevat tip Eletin, operă a 
specialiștilor din Timișoara, pre
fabricate gata finisate de la 
Piatra Neamț, instalație pentru 
prevenirea poluării, fabricile 
ciment și termocentrale de 
Tirgoviste. instalația Voinic 
manipulare a materialelor 
construcție brevetată in Suedia, 
S.U.A., Franța și R.D.G.

de 
la 
de 
de

MONICA ZVIRJINSCHI
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Fotocronica meciului

DOMNITA VĂDUVA

Marcu ne-a adus aminte că si extremele înscriu goluri.

...lar Pantea îl susține.

—Și a venit și al 5-lea go/, <tem nat de Dumitrache.

Foto : GH, CUCU

PAUL PETRESCU

• Turneul interzonal feminin 
de șah a continuat în stațiunea 
maritimă Caile Galdana de Fer- 
reriag (Insula Minorca) cu dis
putarea partidelor din runda a 
10-a. Jucînd cu piesele negre, 
Gertrude Baumstarck a învin- 
s-o pe americana Aronson. Eli- 
sabeta Polihroniade (cu piesele 
negre) a remizat cu una din li
derele clasamentului, maestra 
sovietică Natalia Konopleva.

• Celebrul rutier belgian 
Eddy Merckx a cucerit pentru 
a 5-a oară consecutiv „Trofeul 
Super Prestige—Pernod44, al că
rui clasament stabilește anual 
ierarhia celor mai buni cicliști 
profesioniști.

în urma victoriei obținute în 
„Turul Lombardiei44, ultima 
cursă de amploare a sezonului. 
Eddy Merckx a totalizat 465 
puncte, fiind urmat în clasa-

mentul „Trofeului Super Pres- 
tige-Pernod“ de spaniolul Luis 
Ocana — 310 puncte.

• Cu prilejul unui concurs 
care a avut loc Ia Jyvaeskylae 
(Finlanda). atletul finlandez 
Seppo Nikkari a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
pe distanța de 25 km cu timpul 
de lh 14’55”6 10. Vechiul record 
era de lh 15’22”6,/10 și aparținea, 
din anul 1965, englezului Ron 
Hill.

• Comitetul de organizare al 
FIFA, întrunit la Gelsenkirchen, 
a ales mingea care va fi utili
zată în cadrul turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal. Mingea este de fabricație 
franceză. Acest tip de minge a 
mai fost utilizat la turneele o- 
limpice de la Ciudad de Mexico 
și Miinchen și la campionatul 
mondial din 1970, desfășurat în 
Mexic.

I



e peste hotare
Lucrările Conferinței

și cooperare în Europa
La Centrul Internațional de Conferințe din Geneva au con

tinuat — in cadrul orcanelor subsidiare de lucru — lucrările 
celei de-a doua laze a Conferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

în organul special de lucru au 
început dezbaterile asupra pro
iectului de convenție prezentat 
de Elveția privind instituirea 
unui sistem european dc regle
mentare pașnică a diferendelor. 
Acest proiect conceput că. un 
corolar al excluderii forței din 
relațiile internaționale, prevede 
înființarea unui sistem de regle
mentare pașnică a diferendelor, 
ca o-necesitate indispensabilă a 
situației în care relațiile dintre 
state oornesc Ze la premiza așe
zării lor pe baze noi. conform 
principiilor fundamentale 
dreptului internațional.

Așa cum șe arată în pream
bulul documentului. edificarea 
unui-.sistem de reglementare pe 
cale pașnică a diferendelor, co- 
respunzînd obiectivelor Confe
rinței pentru securitate și coo
perare în Europa. contribuie 
totodată, prin aceasta, la asigu
rarea transpunerii în viață a 
principiului egalității statelor. 
Un asemenea sistem, așa cum 
spunea -reprezentantul Elveției, 
trebuie să fie în concordanță cu 
principiile șî scopurile Cartei 
Națiunilor Unite. Statele parti
cipante la Conferință ar urma, 
in acest sens, sâ recurgă la 
aceste mijloace, prevăzute în 
mod expres și în Carta O.N.U., 
cum sînt negocierea, ancheta, 
medierea, concilierea, arbitrajul, 
reglementarea judiciară, precum 
si la alte căi de soluționare a 
diferendelor existente sau care 
pot apărea în relațiile dintre 
state.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor din subcomisia pentru 
cooperarea in domeniul in
formației, delegatul român Mi-

ale

tea intensificării schimburilor 
de valori spirituale, științifice 
și tehnice între state, a unei 
mai bune cunoașteri a experiefi-” 
ței .tuturor popoarelor. în zi
lele noastre, cooperarea in 
acest domeniu — a spus' el —, 
se impune ca o necesitate și .nu' 
ca o opțiune. Vorbitorul a re
levat contribuția . informației 
ba .mai buna cunoaștere și apro
piere. la sporirea încrederii în
tre popoare. Desigur, a continu
at el. este necesar ca și în 
acest domeniu cooperarea să se 
desfășoare • pe baza respectării 
principiilor care reglementează 
relațiile intre state și a rela
țiilor existente. El s-a pronun- 
țât totodată în favoarea adop
tării de măsuri pentru stimula
rea încheierii unor acorduri ' și 
înțelegeri intre instituții și or
ganizații guvernamentale și ne
guvernamentale p.entru coope
rare in domeniul Mijloacelor de 
informare în masă, în scopul 
unei mai bune cunoașteri reci
proce .al promovării idealurilor 
de securitate, cooperare si pace.

„Frontul alianței 
populare" 
din Bangladesh

• IN 
tăriri 
cerilor

BAZA UNEI ho- 
anterioare a condu- 

____  a trei importanțe 
partide politice din Bangla
desh — Liga Awami (de gu
vernământ), Partidul Național 
Awami și Partidul Comunist 
— la Dacca a avut loc. dumi- 
r;ică, reuniunea de constitui" 
re- a „Frontului alianței 
populare". A fost ales un co
mitet central de acțiune, 
compus din 19 membri.

In declarația dată publici
tății,cu acest prilej se arată 
că lyrQntuI alianței populare, 
constituit la chemarea pre
mierului Muiibur Rahman, 
de unire a tuturor partidelor 
și forțelor patriotice, va ur
mări soluționarea, în strînsă 
consultare „cu guvernul, a" 
problemelor de importanță 
națională și se va strădui să 
pună în aplicare principiile 
de stat proclamate de 
Bangladesh.

Ca sarcini imediate ale 
Frontului alianței populare 
sînt definite asigurarea ordi
nii publice,, creșterea produc
ției industriale și agricole, 
combaterea speculei și co- 
ruoției.

în. cadrul unei conferințe 
de presă, secretarul general 
al Ligii Awami, Zillur Rah
man, a precizat că cele trei 
partide își vor păstra fiecare 
identitatea, dar că vor înde
plini împreună deciziile ce 
vor fi. adoptate în unanimi
tate de-către Comitetul cen
tral de acțiune.

Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

CAIRO 15. (Agerpres). — Un 
comunicat al Comandamentului 
general al forțelor armate egip
tene anunță că aviația israelia
nă a încercat. în cursul zilei de 
luni, să bombardeze aeroporturi 
avansate ale Egiptului, dar a fost 
respinsă de apărarea antiaeria
nă. care a doborît 9 aparate. 
Totodată, se menționează că o 
.formațiune a forțelor aeriene e- 
giptene a bombardat, luni dimi
neața.- un detașament israelian 
care avansa ,pe axa de nord a 
Sinaiului, distrugînd șase tancuri, 
trej autoșenile și aproximativ 
20 de vehicule militare. ..Ina
micul, adaugă comunicatul, a 
încercat să contraatace una din 
unitățile noastre pe noua poziție 
deținută în Sinai, dar forțele, e- 
giptene au reușit să stopeze 
contraatacul și să distrugă șapte 
tancuri israeliene". Unitățile care 
au întreprins contraatacul s-au 
retras spre est.

în ansamblu, comunicatul sub
liniază că forțele terestre egip
tene au continuat, luni, să-și 
consolideze pozițiile ‘ cucerite 
după ofensiva de duminică de-a 
lungul liniei de confruntare din 
Sinai si că, în aceeași zi, luptele 
s-au desfășurat în sectoare lo
cale ale frontului.

Un alt comunicat, publicat la 
Cairo anunță că o unitate teres
tră egipteană, debarcată în 
cursul nopții în spatele liniilor 
inamice, a atacat prin surprin
dere. luni dimineața, o fortifica-

ție israeliană, prorocind grele 
pierderi» în. vieți omenești și ma
terial de luptă. Se menționează 
că intre cele două părți s-au 
desfășurat lupte corp la corp, 
după care unitatea egipteană 
s-a întors la bază.

Au avut loc, de asemenea lup
te aeriene in diferite zone ale 
frontului, cea mai puternică în-? 
registrindu-se deasupra .regiu
nii de nord a Deltei Nilului, In 
acest angajament avioanele de 
vinătoare egiptene au doborît 15 
aparate israeliene. Au fost.atin
se trei, aparate egiptene. Cu 
prilejul celorlalte angajamen
te, apărarea antiaeriană a do
borî t 29 de - aparate israeliene.

INTERLOCUTORII NOȘTRI- 
participanți la Întîlnirea organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste pe 
probleme ale tineretului muncitoresc

București a organizațiilor deCu ocazia recentei întilniri de la
tineret din unele țări socialiste pe probleme ale tineretului mun
citoresc, conducătorii delegațiilor participante au avut amabilita
tea să ne vorbească despre contribuția tineretului la realizarea 
sarcinilor actuate ale construirii socialismului în țările lor și 
despre întîlnirea la care au luat parte.

Reproducem azi răspunsurile date la aceste întrebări de 
Vasil Kolarov, secretar al C.C. al Uniunii Tineietuluj Comunist 
Dimitrovist din R. P. Bulgaria, 
Uniunii Tineretului Socialist din

și Jozef Pitek, secretar al C.C. al 
R. S. Cehoslovaca.

Vasil Kolarov

timpul instrucției.CAMBODGIA. - Un detașament al forțelor patriotice in„dinozaurilor?
Pentru industria automobi

listică americana, anul 1974 a 
începui în luna august 1973. 
Criza de energie a precipi
tat evoluția automobilelor 
care, după cit se pare, va fi 
ireversibilă în ceea ce pri
vește fabricarea și utilizarea 
mașinilor de capacitate mîeă. 
Cu alte cuvinte, a sosii cea
sul din urmă pentru „fru
moasa mașină" cu caroserie 
impozantă și motor puternic. 
Protecția mediului înconju
rător șî a pasagerilor. îaova. 
țiile tehnice pe plan mondial 
și intensitatea concurenței 
străine constituie elemente 
care anunță un an destul de 
dificil pentru constructo- 

amerî-

1

pentru 
rii de automobile 
eani.

După ultimele 
vinzările în acest an 
hicule in S.U.A. vor 
14,8 milioane de bucăți, 
care 11.8 milioane autoturis
me (inclusiv cele importate). 
Dar lipsa de benzină l-a de
terminat pe cumpărătorul a- 
merican să se uite insistent 
spre mașinile mici. Tn pri
mele 7 luni ale anului 1973, 
automobilele de capacitate 
mică au reprezentat circa 30 
la sută comparativ cu 22 la 
sută în aceeași perioadă. 
Mașinile străine — constata 
un economist american — au 
început sâ se vîndă ea 
..franzeluțele calde". Și a- 
ceastă tendință are un curs 
ascendent. Constructorii din 
Detroit au înțeles fenome
nul. Marile firme „General 
Motors". ..Ford", și „Ameri
can Motors" au început să 
mărească producția tipurilor 
de automobile Vega. Pinto 
și Gremlin dc capacitate 
mică. Dar concurența ramine 
concurență și..; „American 
Motors" și ..Chrysler" (pînă 
acum reticentă) 
rit să lanseze și 
mici.

Credința, care 
(a certitudine, 
benzinei va continua sâ urce, 
a provocat o schimbare ra
dicală în mentalitatea con
structorilor americani. Ei cau
tă in prezent un model care 
să consume cit mai puțină 
benzină, fapt care-se va răs-, 
frînge inevitabil asupra mă
rimii și capacității vehicu
lului.

în acest context. Agenția 
americană pentru protejarea 
mediului înconjurător a cen
tul firmelor producătoare «ă 
anunțe clieaților cantitatea 
de benzină ce o consumă 
mașinile (ceea ce nu se in- 
timpla pînă acum), iar Ad
ministrația de la Casa Albă 
studiază posibilitatea intro
ducerii (ulei taxe de penali
zare asupra autovehicule
lor care consumă mai mult 
de 20 de litri de benzină la 
100 km. Cu alte cuvinte, in
tr-un fel, se anunță dispari
ția ..dinozaurilor*, mari con
sumatori de benzină.

știri, 
i de ve- 

totaliza 
i, dintre

s-au hotă- 
ele modele

merge pînă 
că prețul

. Comisia pentru, probleme so
ciale, umanitare și culturale a 
Adunării Generale a adoptat 
proiectul de program al . Dece
niului de acțiune pentru com
baterea rasismului și a dfscrimi-, 
nărilor rasiale., După ctițn este 
cunoscut. Adunarea Generală a 
O.N.U. a hoțârit, anul ' trecut, 
lansarea acestui deceniu la 10 
decembrie 1973. cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a adoptării 
Declarației universale privind 
drepturile omului.

Programul'aprobat de comisie 
face apel. să se continue efor
turile tuturor statelor, guverne
lor și instituțiilor internaționale 
pentru eradicarea discriminărilor 
rasiale și respectarea drepturi
lor omului -și a libertăților , fun
damentale. indiferent de rasă, 
sex,, religie. Programul propune 
o serie de măsuri cu- caracter in- 

: ternațipnal ,și' regional, inclusiv 
organizarea unei conferințe mon
diale pe tema combaterii rasis
mului și 3 discriminărilor rasia
le, care v.a trebui convocată cit 
mai curind posibil, dar nu mai 
tîrziu de anul 1973. Se recoman
dă, de asemenea. Adunării Ge
nerale instituirea unui fond,

bază voluntară, pentru sprijini
rea popoarelor care luptă îm
potriva discriminării rasiale și 
apartheidului.

Comisia a aprobat prin con
sens. un proiect de rezoluție în 
temeiul căruia Adunarea urmea
ză să aprobe programul, invitînd 
guvernele, organele . Națiunilor 

• Unite și alte organizații inter- 
guvernarnentale și neguverna
mentale. să participe la activită
țile din cadrul Deceniului de 

. acțiune -.pentru „combaterea ra-, 
sismului și discriminărilor ra
siale.-

Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni
• IN DIVERSE PUNCTE ALE 

Cambodgiei au continuat, luni, 
luptele între forțele de eliberare 
și trupe lonnoliste. Patrioții ău 
atacat garnizoanele inamice din 
orașele Tram Khnar — .încercuit 
de mai multă vreme, la sud-est 
de Pnom Penh, Sala Lek Pram, 
în nordul capitalei și Siem 
Reap, Ia 200 kilometri nord-ve.st.

Agenția khmeră de,'presă, in
formează că, la 11 octombrie, 
forțele de eliberare au intercep
tat, în zona localității Vihear 
Suor. elemente ale armatei lon
noliste, scoțind din luptă 95 de 
oameni. în-aceeași zi, ele , au 
atacat o poziție întărită a inami
cului din localitatea Srang, la 30 
kilometri sud-est de Pppm 
Penh, omorînd și rănind 50 de 
m’ilitari inamici.

Noi demonstrații studentesti
Tailandei

pe

• ALGERIA a h o țări t 
restabilească relațiile sale .. 
plomatice ,cu Iordania. între
rupte in septembrie 1970, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe alge- 
rian.

să 
di-

în capitala Tailandei, au avut 
' loc. duminică seara și în cursiiil 
zilei .de luni noi; demonstrații • 
studențești, in cursul cărora au
toritățile au fost chemate să 
dea curs cererilor privind urgen
tarea lucrărilor ppiltru elabora
rea constituției țării și democra
tizarea structurilor universitare, 
în cursul incidentelor dintre 
manifestant! și forțele de securi
tate srau înregistrat morți și

• răniți.
într-o declarație difuzată de 

, postul de radio, noul prim mi
nistru, Sanya Thammasak a rea- . 
firmat că vor fi organizate noi

alegeri generale și că o nouă 
constituție va fi elaborată.în ur
mătoarele șase luni. . Premierul 
tailandeș a făcut un apel la de
monstranți să se disperseze 
pentru a contribui la normali
zarea situației în țară.

Pe de altă parte, postul 
radio taîlandez a anunțat, 
fostul premier, mareșalul Tha- 
nori Kittikackhorn, comandantul 
șef al forțelor armate, adjunctul 
său, mareșalul ‘Prâpass Chârusa- 
thicn, și colonelul Narong Kitti
kackhorn au demisionat din 
toate funcțiile, lor civile și mili
tare și au părăsit. țara.

de 
că
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• MINISTERUL
^Externe 
namuliii' 
blicității ' o 
se arată că Statele 
continuă . să mențină un 
portant număr de militari în 
Vietnamul de sud și -să introdu
că mari cantități de material de 
război, • consolidînd regimul de : 
la; Săigon și .încâlcind astfel

• Acordul de .Ia Paris asupra .■ 
Vietnamului. In declarație se 
cebe ca S.U.A. să pună imediat 
capăt ajutorului militar acordat . 
Administrației de la Saigon, . 
respectînd drepturile naționale 
fundamentale ale poporului 
vietnamez și dreptul populației^ 
sud-vietnameze la autodetermi
nare. ' ■

_____  ■. A facerilor J
Republicii • Viet- 

» Sud a dat pu- 
' declarație ,în care 

că Statele Unite 
. să mențină un ihi- 
nuipăr

de
Convorbiri 
anglo-islandeze
• LA REȘEDINȚA DIN LON

DRA a primului ministru brita
nic âu început, luni dimineață, 
convorbirile dintre Edward 
Heath și șeful guvernului islah- 
dez, Oiafur Johannesson, con
sacrate încercării de depășire a 
impasului. în care se află nego
cierile la nivel ministerial di.n*- 
tre cele două țari în problema 
recunoașterii noii limite a ape
lor naționale de pescuit islande
ze, extinsă de Ia 12 la 50 de mile 
marine.
• AGENȚIA T.A.S.S. anunță 

că la 14—15. octombrie. Houari. 
Boumediend", președintele Consi-^' 
liului'de Mimșfri ăl Algeriei,-a

făcut o vizită prietenească. în 
Uniunea Sovietică, unde a avut 
convorbiri cu conducătorii . so
vietici Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi și Alexei Kosîgliin.

.în cursul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri în legă
tură cu noua creștere a încordă
rii în Orientul Apropiat, precum 
și cu alte probleme internațio
nale actuale. Au fost discutate, 
de asemenea, probleme ale în
tăririi relațiilor bilaterale.

„Cosmos-599"
• IN UNIUNEA SOVIETICA 

■ a fost lansat, la 15 octombrie, 
satelitul artificial al Pămîntului 
..Cosmos-599". Satelitul a fost 
plasat pe orbită. Aparatele de 
lă ’bcjrdul său funcționează nor
mal, anunță agenția TASS.

DAMASC 15 (Agerpres). — 
Lupte de tancuri, infanterie și 
artilerie s-au desfășurat, luni, 
in sectorul de nord ai .frontului 
de pe înălțimile Golan, unde 
trupele israeliene au încercat 
să recupereze o serie de înăl
țimi cucerite, duminică seara, de 
torțele siriene — anunță comu
nicatele militare publicate la 
Damasc. Se menționează, de a- 
semenea, că, în sectoarele cen
tral și de sud ale frontului, tru
pele siriene au atacat poziții is
raeliene distrugînd șase tancuri 
și două transportoare de trupe.

Pe de altă parte, comunicatele 
relevă că aviația israeliană a 
bombardat, luni dimineața, _ - 
biective civile din localitățile 
Latakia și Tartous, unde au 
avut loc angajamente aeriene 
intre cele două părți. Un avion 
Phantom" israelian a fost do

borît.
Referitor la operațiunile care 

au avut loc duminică aupă-a- 
miază sau în cursul nopții, co
municatele militare siriene re
levă că atacurile israeliene din 
sectoarele de nord, central și de 
sud ale frontului au fost res
pinse, fiind distruse 65 de 
tancuri inamice, trei baterii de 
artilerie, precum și mai multe 
tunuri antitanc. Avioanele si
riene de vinătoare au între
prins raiduri succesive asupra 
concentrărilor de tancuri ina
mice asupra pozițiilor de arti
lerie și a convoaielor militare, 
provocindu-le pierderi grele. 
Apărarea antiaeriană siriana a 
doborît, duminică, cinci avioa
ne israeliene, dintre aparatele 
angajate in sprijinirea trupe; 
lor terestre inamice în cele trei 
sectoare ale frontului. Se men- 
țicnează, totodată, că. a fost 
respinsă încercarea trupelor is
raeliene de a realiza o opera
țiune helipurtată în împrejuri
mile Damascului.

secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului 

Comunist Dimitrovist 
din R. P. Bulgaria

o-

TEL AVIV (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de ia 
Tel Aviv a anunțat că trupele 
israeliene au respins, luni, un 
atac lansat în nordul Sinaiillui 
de unități de tancuri egiptene, 
zonă în care trupele țării sale 
blochează drumul care duce de-a 
lungul coastei Mediteranei — 
transmit agențiile United Press 
International . și Associated 
Press. El a menționat, de ase
menea, că aviația israeliană a 
atacat aeroporturile egiptene 
de la Tanta, Kutamiya, Shu- 
vral Itayat, situate la nord și 
la est de Cairo, precum și ram
pe de rachete și concentrări de 
trupe egiptene din zona Cana
lului Suez.

Anterior, la Tel Aviv s-a 
anunțat că unități navale isra
eliene au întreprins, în cursul 
nopții de duminică spre luni, 
un raid în portul egiptean Ras 
Gharib, din Golful Suez, dis- 
trugind 25 de ambarcațiuni fo
losite pentru transportul trupe
lor și incendiind o serie de 
depozite de muniții. Duminică, 
aviația israeliană a atacat ba
zele La Tanta, El Mansoura și 
El Salhiya .ale forțelor aeriene 
egiptene, situate în Delta Ni
lului. la 80—160 km nord de Cai
ro. Potrivit purtătorului de 
cuvînt israelian, un pod de pon
toane peste Canalul Suez a 
fost distrus în sectorul Ismai- 
lia.

Referitor la situația de pe 
frontul de nord, surse militare 
de la Tel Aviv au declarat că 
forțele terestre israeliene își 
consolidează pozițiile deținute 
în sectorul de nord, unde au 
respins, luni, mai multe încer
cări siriene de a le bloca ofen
siva. S-a anunțat, totodată, că 
trei avioane siriene, dintr-o for
mațiune care a atacat pozițiile 
înaintate israeliene au fost do- 
borite, luni, cu tirul de la sol.

în aceeași zi, dimineața, avia
ția israeliană: a bombardat de
pozite de combustibil din por
turile siriene Latakia și Tar
tous, de pe coasta Mediteranei, 
precum și concentrări de blin
date de la liniile frontului. Co
mandamentul armatei israeliene 
a declarat câ aviația israeliană 
deține inițiativa, atît pe fron
tul sirian, cit și pe cel din pe
ninsula Sinai, unde au fost do
borî te două avioane egiptene.

• MINISTRUL NEOZEELAN
DEZ al apărării, Arthur Faulk
ner, a declarat că Noua Zeelan- 
dă își va reduce participarea sa 
la pactul SEATO și că va urma 
o politică proprie în Asia de 
sud-est. Faulkner a afirmat, tot
odată, că politica țării sale ur
mărește consolidarea legaturilor 
cu celelalte state din această 
regiune pe baza cooperării bi
laterale.

Participarea Noii Zeelande la 
exercițiile militare ale SEATO, 
a precizat ministrul neozeelan
dez, va fi hotărîtă în lumina 
politicii și obiectivelor sale în 
această regiune.
Ciclon devastator 
în India

• UNITĂȚI ALE ARMATEI 
terestre și aeriene din India

Comu-

pentru 
început sâ ne vorbiți pe 
scurt despre participarea 
tineretului din Republica 
Populară Bulgaria la în
trecerea socialistă pentru 
îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul jjI X- 
lea al Partidului * 
nist Bulgar.

- Vreau să încep cu 
rea că cel de-ol X-lea 
al Partidului Comunist Bulgar a 
pus ca sarcină principală în fața 
întregului popor construirea so
cietății socialiste dezvoltate. La 
sfîrșitul anului 1971, tovarășul 
Todor Jivkov, într-o cuvîntare 
ținută în orașul Pernik, a exami
nat problema noii forme a între
cerii socialiste, care a început in 
țara noastră și a subliniat faptul 
că scopul principal al acestei în- 

. treceri îl constituie obținerea unei 
productivități ridicate a muncii. 
Pornind de la această necesitate, 
întrecerea socialistă a căpătat 
un caracter constructiv prin aceea 
că, după elaborarea planului de 
stat și după aprobarea lui, fie
care colectiv își elaborează un 
plan propriu de răspuns, concre
tizat cu elemente specifice la 
nivelul fiecărei întreprinderi. Da
că înainte o întreprindere își 
propunea să depășească planul 
de producție într-o singură di
recție, acum acest plan de răs
puns stabilește angajamente de 
depășire a sarcinilor pe toate 
planurile activității e.conomice în 
care se constată că există re
zerve. Desigur că, prin ponderea 
lor mare în fiecare colectiv, 
tinerii, Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist ca și cele
lalte organizații de masă, par
ticipă activ la această întrece
re socialistă de tip nou. Parti
ciparea tinerilor sub conduce
rea U.T.C.D. este evidențiată în 
toate etapele întrecerii : elabo
rarea planurilor de stat, a pla-

preciza- 
Congres

• ANTREPRIZA ROMÂNĂ 
de construcții și montaje 
„ARCOM" a deschis la Fra
ga șantierul pentru ridicarea 
unei clinici de urologie. A- 
cest modern obiectiv al în- 
vățămintului medical supe
rior cehoslovac se realizează 
pe baza proiectelor româ
nești.

Cu cîțiva ani în urmă, ei 
au proiectat, construit și dat 
în funcțiune în localitatea 
Chrudin, important centru 
de recreere al țării, hotelul 
„România". Tot „Arcomului" 
i-a fost încredințată construc
ția celei mai mari centrale 
de termoficare de care dis
pune această țară-

desfășoară, în prezent, ample o- 
perațiuni de salvare în statul 
indian Orissa, situat în zona de 
est a țării, pentru ajutorarea 
populației sinistrate ca urmare 
a unui puternic ciclon care 
abătut asupra regiunii.

s-a

„Divina Comedie" 
pe ecran?
• FRANCO ZEFIRELLI va 

transpune pe ecran capodopera 
lui Dante „Divina Comedie". 
Scenariul se află în faza de fi
nalizare, urmînd ca filmările să 
fie realizate în Italia, Iugosla
via, și Turcia. în distribuție fi
gurează, printre alții, Alberto 
Sordi, Marlon Brando, Alec 
Guiness și Liz Taylor.

nurilor de răspuns, în îndepli
nirea angajamentelor asumate.

Pe primul loc al preocupărilor 
noastre se află participarea la 
modernizarea și reînnoirea pro
ducției. A doua direcție o con
stituie descoperirea rezervelor 
de economii, de materii prime 
și materiale, energie, manope
ră ; a treia direcție - obține
rea unor indici tehnico-econo- 
mici superiori la fiecare loc de 
muncă. Ar urma apoi, îndepli
nirea planului de investiții, res
pectarea termenelor în construi
rea obiectivelor principale și 
folosirea integrală a capacității 
de producție.

- In sfîrșit am dori sâ 
vâ solicitam cîteva păreri 
în legătură cu întîlnirea 
organizațiilor de tineret, 
la care ați participat.

- Să-mi fie permis a începe 
cu calda recunoștință a dele
gației noastre pentru marea 
cinste ce ni s-a făcut de a fi 
primiți în finalul întilnirii de că
tre secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
mire în care noi vedem aten
ția deosebită pe care o mani
festă conducerea partidului și 
statului dv. pentru lărgirea co
laborării între organizațiile și ti
neretul dîn țările socialiste fră
țești. Apreciem, de asemenea, 
deosebit de pozitiv organizarea 
ireproșabilă a întilnirii și bogă
ția de idei și experiențe care 
s-au . împărtășit în cele cîteva 
zile de dezbateri cu concursul 
tuturor delegațiilor prezente.

Jozef Pitek
secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului 

Socialist (S.S.M.) dir 
R. S. Cehoslovacă

Referitor la prima 
trebare Jozef Pitek 
declarat:

„Anul 1973 este foarte 
portant pentru tineretul nostru 
deoarece avem de îndeplinit atît

sarcinile celui de-al XiV-lea Con
gres al partidului nostru, cit și 
hotărîrile congresului Uniunii 
Tineretului Socialist. In plus, a 
trebuit să ducem la bun sfîrșii 
programul de pregătire și parti
cipare a delegației tineretului 
cehoslovac ia cel de-al X-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Berlin. Tinere
tul nostru participă cu dăruire și 
entuziasm la soluționarea sarci
nilor care ne stau în față. Spre 
exemplu, valoarea realizărilor în
trecerilor organizate cu 
zia Festivalului, la care 
luat parte zeci de mii de co
lective de tineri, se ridică 
peste 500 de milioane de co
roane. Pentru a spori contribu
ția tineretului muncitoresc la în
deplinirea sarcinilor vitale ale e- 
conomiei, Uniunea Tineretului 
Socialist acordă o deosebită a- 
tenție găsirii de forme și metode 
adecvate de atragere a tinerilor 
la acțiuni care vizează creșterea 
producției și a productivității 
muncii, de a le stîrni interesul 
pentru progresul tehnic. Avem 
de pildă
- nume
țialele c ..... .
elan, entuziasm, inițiativă, 
tjvîtate creatoare" ’ care 
finesc ț’ _ rw,
ticiparea largă a tinerilor mun
citori la activitatea de înnoire 
tehnică de invenții șî inovații. 
In cadrul acțiunii „ZENIT" orga
nizăm „bursa ideilor", expoziții 
de inovații și realizări, întreceri 
de îndemînare profesională etc.
— atît pe plan local, cît și re
gional și național. O altă formă 
specifică este „Reflectorul tine
retului" care urmărește crește
rea randamentului productiv al 
tinerilor muncitori prin elimina
rea timpilor morți, folosirea la 
capacitateo maximă a mașini
lor, utilajelor și a timpului de 
lucru, eliminarea rebuturilor, 
mai buna organizare a muncii 
etc. Recent am avut o .amplă 
acțiune de combatere a incen
diilor ; în toate unitățile, tinerii 
au controlat dacă extinctoarele și 
celelalte mijloace de combatere 
a incendiilor sînt în bună stare

funcționa re, dacă toți mun
citorii știu să le folosească co
rect și eficient și au organizat 
exerciții și aplicații practice. în 
cadrul „Reflectorului tineretului" 
am creat, de asemenea, consilii 
°'e. ^*Pe.r*!or specialiști care va
lorifică ideile și propunerile pre
zentate de tineri, recomandă 
teme de studiu și acțiune etc".

oca-
au

la

de i acțiunea 
format 

cuvintelor

„ZENIT" 
din Ini- 
, .îndemn, 

re
creatoare" care de

și scopul acțiunii : por-

Despre întîlnirea de la 
București, Jozef Pitek ne-a 
spus :

„Este foarte bine câ ne-am 
putut întîlni aici pentru a schim
ba opinii șî experiență, pentru 
a discuta despre conținutul, for
mele și metodele de muncă ale 
fiecărei organizații în rindurile 
tineretului muncitoresc, pentru 
a vedea cum lucrează diferitele 
organizații din întreprinderi și a 
discuta cu tinerii. Gazdele în- 
tîlnirii; tovarășii români, au pre
gătit și organizat foarte bine a- 
ceastâ reuniune. întîlnirea este 
în același timp, un moment im
portant în dezvoltarea continuă 
a relațiilor prietenești dintre 
organizațiile noastre de tineret".

Declarații consemnate de :

ROMULUS LAL 
BAZTL ȘTEFAN

Deschiderea celui de al Vlll-lea
Congres Sindical Mondial

Luni, s-au deschis, la Varna, 
lucrările celui de-al Vlll-lea 
Congres Sindical Mondial. Par
ticipă delegați din circa 140 de 
țări, reprezentînd peste 200 de 
organizații sindicale naționale, 
regionale sau de ramură, mem
bre sau nemembre ale Federa
ției Sindicale Mondiale, precum 
și reprezentanți ai unor 
zații internaționale ca 
O.I.M.. U.N.E.S.C.O,.
Consiliul Mondial al Păcii, 
derația Democrată Internațio-

organi- 
O.N.U., 
F.A.O..

Fe-

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor 
din Turcia

Rezultatele parțiale, comuni
cate luni seara, ale alegerilor 
parlamentare desfășurate dumi
nică în Turcia, indică un impor
tant avans al Partidului Repu- • 
blican al Poporului, condus de 
Bulent Ecevit. Pe baza datelor 
definitive obținute în 37 din cele 
67 de regiuni ale țării, acest 
partid și-a adjudecat 82 din cele 
450 de locuri ale Adunării Na
ționale (Medjilis). Partidul Drep
tății, condus de Suleiman Demi- 
•rel, care a deținut pînă acum 
majoritatea în Medjilis, a obți
nut 80 de mandate.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
GH SPRTNȚEROIU

țaliste în etapa actuală.

nală a Femeilor, Federația Mon
dială a Tineretului Democrat.

Uniunea Generală a Sindica
telor din România este repre
zentată la Congres de o dele
gație condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R,

Desfășurat sub deviza „Uni
tate și solidaritate în numele 
progresului, libertății și păcii", 
congresul își propune să anali
zeze dezvoltarea actuală a miș
cării sindicale pe scară mon
dială și să stabilească sarcinile 
de viitor ale sindicatelor în lup
ta lor pentru satisfacerea cerin
țelor economice, -sociale ăi poli
tice ale clasei muncitoare.

Participantei ,1a cel de al VIII- 
lea Congres Sindical Mondial 
au fost salutați de Todor Jiv
kov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele . Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria.

In continuare, participant» la 
Congres au adoptat ordinea de 
zi. a -celui de-al VIII-leâ Con
gres Mondial Sindical care cu
prinde un raport introductiv cu 
privire la scopurile și responsa
bilitățile Federației Sindicale 
Mondiale și ale sindicatelor în 
acțiunea de refacere și dezvol
tare a solidarității și unității de 
acțiune a sindicatelor și a oa
menilor muncii din întreaga lu
me, pentru asigurarea progre
sului. libertății și păcii, adopta
rea unui document cu privire 
Ia activitatea de viitor a F.S.M., 
adoptarea unei charte a dreptu
rilor sindicatelor și revendicări
lor economice și sociale ale oa
menilor muncii din' țările capi-
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