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In ziua de 23 octombrie 1973, a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, prezidata de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Partidului 
Comunist Român.

La ședința au luat parte, ca invitați, 
membri ai guvernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, activiști de partid și de 
stat.

Comitetul Executiv a luat in discuție pro
gramul cu privire la aprovizionarea popu
lației cu bunuri alimentare și industriale 
in perioada de toamna - iarna 1973-1974. 
In program se prevede creșterea desfacerii 
la toate produsele destinate consumului 
populației, și, totodată, se stabilise ma

surile necesare pentru asigurarea bazei 
materiale în vederea realizării, in bune 
condițiuni și în mod ritmic, a aprovizio
nării. Aprobînd programul de aprovizionare, 
Comitetul Executiv a hotârit ca Ministerul 
Comerțului Interior, ministerele eeonomice, 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București 
sâ ia in continuare masuri pentru o buna 
gospodărire a produselor necesare apro
vizionării cetățenilor și o raționala distri
buire a acestora, precum și pentru îmbu
nătățirea și modernizarea serviciilor către 
populație. In spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului eu ocazia 
unor vizite de lucru, Comitetul Executiv a 
stabilit să se acorde o atenție sporită ca

lității produselor destinate consumului 
populației. In vederea unei bune aprovi
zionări cu legume timpurii de primăvară, 
Comitetul Executiv a indicat ca organele 
agricole, comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului 
București să ia toate măsurile in seopul 
insămînțării suprafețelor planificate.

Comitetul Executiv a aprobat unele o- 
biective de investiții prevăzute în planul 
unor ministere pentru cincinalul 1971-1975.

Comitetul Executiv a discutat planul de 
măsuri pentru întimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, sărbătoarea națională a 
poporului român.

In încheiere, Comitetul Executiv a rezol
vat unele probleme ale activității curente.

ÎNTRECEREA UTECISTĂ CONSEMNEAZĂ
NOI INITIATIVE Foto-ancheta „Scinteii tineretului"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul iranian
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Pentru înfăptuirea acestei importante sarcini puse 
în fața lucrătorilor din agricultură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organizațiile U.T.C. își formulează

astfel ne-a vorbit tovarășul Marin Sora, secretarul 
comitetului de partid al Uzinei „Vulcan", 

despre inițiativa organizației U. T. C.

Jahangir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
marți dimineața, pe ziaristul și 
editorul iranian- Jahangir Beh- 
rouz, proprietarul grupului de 
publicații „Echo of Iran".

La primire au participat to-

Behrouz
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului iranian.

PROGRAME PROPRII DE ACȚIUNE
Cuvintele rostite de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
Zilei recoltei au declanșat, in 
agricultura județului Ialomița, 
cuprinzătoare acțiunii menite ca 
„în anul 1974 să fie transfor
mate in producții medii recor
durile din ’73". Pe mai bine de 
un sfert de milion de hectare 
unitățile agricole și-au propus 
obținerea unor producții care să 
le permită dobîndirea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste. Iar 
acest început de ari agricol în
seamnă muncă, organizare, mo
bilizare. Aspersoarele funcțio
nează continuu pentru a reduce 
din efectele secetei prelungite

din această toamnă, mecaniza
torii seamănă griul numai în te
ren ireproșabil pregătit și exe
cută arături de toamnă intr-un 
ritm intens, iar membrii coope
ratori fertilizează suprafețele și 
adună resturile vegetale din 
culturile de griu pentru a evita 
reducerea, fie și numai cu cițiva 
centimetri patrați, a semănătu
rilor. Nimeni nu stă : toți lu
crătorii ogoarelor ialomițene 
muncesc cu gîndul la succesele 
anului viitor.

Firește, această bătălie pentru 
ca 1974 să devină anul produc
țiilor record în toate domeniile 
agriculturii este și bătălia tine-

rilor cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din I.A.S. și specia
liști. Peste douăzeci de mii, la 
număr, tinerii agricultori din 
Bărăganul ialomițean „și-au su
flecat mînecile" — cum se ex
prima tovarășul Petre Ion, se
cretar al comitetului județean 
de partid, și alături de comu
niști, de toți cooperatorii, meca
nizatorii și specialiștii județului, 
participă, cu realizări deosebite, 
la executarea în chip ireproșa
bil a tutliror lucrărilor. Che
marea secretarului general al 
partidului a foșt inclusă ca 
obiectiv de o excepțională în
semnătate în programul de acti-

vități fixat în întrecerea utecistă 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen". Asupra modului in 
care organizațiile U.T.C.. fiecare 
tînăr al satului participă la 
această fără egal competiție 
s-au oprit, zilele trectrte, în dez
baterile lor și membrii comite
tului județean al U.T.C. ; plena
ra lărgită adoptînd în unanimi
tate programul de acțiuni ute- 
ciste, vizînd intensificarea pro-
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MILIMETRII
In instanță

Pe teme cetățenești

—
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Am ales, pentru început, Uz;- 
na ,,Vulcan" gîndindu-mă că 
luna virtoare se vor împlini 4 
ani de la lansarea inițiativei 
,,Milimetrii în instanță". Mi-am 
propus deci să urmăresc „ver
dictul" pe care l-a dat instanța 
colectivă celui mai mic „incul
pat" al metrului. Ion Enache, 
cel cu ideea, era în concediu. 
Ludovic Dobrița, inginerul care 
s-a înscris primul în „completul 
de judecată" era plecat să re
zolve niște probleme dificile de 
producție. Dumitru Dragu, fos
tul secretar al comitetului U.T.C. 
pe uzină, este acum secretarul 
organizației de partid' din sec
ția III montaj general, și con
duce o echipă „sută la sută ute- 
ciști". L-am găsit într-o discuție 
la comitetul- U.T.C. calculind, a- 
lături de Ion Vasile, Stan Marin, 
Savu Naum, Ion Costache. Ale
xandru Micu — cu creionul în 
mină — eficiența inițiativei. Fu
sese invitat tovarășul Ilie Năcu- 
ța, șeful biroului norme consum 
pe uzină, omul cel mai în temă. 
Se analiza, se compara, se tră
geau concluzii, se schițau mă
suri pentru ultimul trimestru al 
anului (fotografia 1). Am reținut 
că angajamentul tineretului de 
a economisi în acest an 300 tone 
metal a fost deja realizat. In 
perioada 1970—1973 numai prin 
recuperarea deșeurilor s-au e- 
conomisit aproape 1 000 tone

metal, succes la care tineretul a 
semnat cu majuscule.

Intr-un cuvînt inițiativa în
seamnă căutare, investigare. S-a 
născut la proiectări,’ aici, unde 
din linii și cifre, se încheagă vi
itoarele produse. Este prima sur
să pentru economii. Tipizarea 
filtrelor ionice, natriu nationice.

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

CUNOAȘTEȚI 
ACEST FILM

PREMIAT
LA FESTIVALUL

INTERNAȚIONAL ?j

Filmul ,,Surpriza", semnat de 
Nicolae Negruțiu și Tiberiu 
Boșcaiu, pasionați cineamatori 
din Oțelul Roșu este distins

PA GINA ELEVUL UI

• Angajare responsabilă 
a organizației U.T.C. 
in activitatea instruc- 
tiv-educativă a școlii

• Dacă nu vii la 
„tribuna discuțiilor 
interesante" iți scad 
nota la purtare!

• Calendarul acțiunilor 
educative ce se vor 
organiza cu elevii in 
anul școlar 1973-1974 

v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gne prelungește
in pagina a 2-a

artificial drumurile navetistului?
în municipiul Tirgoviște, peste 

60 la sută din salariați — în 
marea lor majoritate muncitori 
la întreprinderile și pe șantie
rele de aici — sînt navetiști. 
Despre fenomenul ca atare s-au 
mai publicat anchete în presă, 
deseori fiind criticați cei care 
întîrzie sau chiar absentează de 
la programul de lucru dind vina, 
evident, pe... camion, sau pe 
autobuzul care fie că a intîr- 
ziat, fie că, pur și simplu, n-a 
mai oprit în stație, fiind arhi
plin. E adevărat, nu putem face 
abstracție de ceea ce se pierde 
prin asemenea întîrzieri și ab
sențe. O statistică „indulgentă", 
efectuată, de pildă, la Grupul

de șantiere de pe platforma in
dustrială a Tirgoviștei, arată că 
se pierd circa 50 de ore/om pe 
zi, 1500 ore/om pe lună și, deci, 
18 000 ore/om pe an. Pe de o 
parte, pierde producția, iar pe 
de altă parte. înșiși salariații 
respectivi, fiind cunoscut faptul 
că și aici se lucrează in acord 
global.

Așadar, pierderea rămine. se 
simte. Ne propunem, de astă 
dată, să ne oprim asupra cau
zelor care provoacă pierderile a- 
mintite și, dacă este cazul, asu-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in vag. a IV-ai

• Omul — valoare 
supremă în orîn- 
duirea noastră so
cialistă

• Ce mai face Ion 
Anca, cel mai bun 
tînăr strungar al 
țării

\'în pagina a 4-a

• Ce sînt „Serile 
pentru tineret ?

— Astăzi răspund se
cretari ai comite
telor U.T.C.

• Literatura de in
formare

Cofe înalte
în competiția 
cinecluburilor

cu mențiune în decembrie 1970, 
la Paris cu „Trofeo de Ma
drid" în 1973, precum si cu alte 
numeroase premii ocazionate de 
gale și festivaluri interne.

„Luați loc, vă rog", semnat 
de Iosif Costinas de la „Cine- 
club r70", Timișoara : distins cu 
Marele premiu și Medalia de 
aur de Ia Festivalul internațio
nal Brno 1973.

„Ortacii". este un poem al 
muncii, realizat de membrii 
cineclubului studențesc „Gau- 
deamus" din Timișoara, condus 
de Vasile Moise. Un vibrant 
reportaj despre tinerii prezenti 
pe marile șantiere ale tării. în 
„8 minute", cineamatorii clu
bului sindicatului din Otelul 
roșu realizează reportajul e- 
roismului unei echipe de oțelari 
care salvează o șarjă de otel 
amenințată să devină o pagubă 
de sute de mii de lei. Paul 
Kovacs și Emil Mateas de la 
același cineclub, întreprind o

subtilă analiză a rentabilității 
miei de lei, cheltuită în pro
ducție. iar Sandu Dragos de la 
clubul C.F.R. Timișoara, de cu
ring reîntors cu un premiu III 
din Tunisia», prin documentarul 
„Lucrări de mecanizare la cale", 
demonstrează eficienta inte
resului pentru mecanizarea în 
lucrările de modernizare a 
transportului feroviar. Ne este 
imposibil să realizăm o de
scriere a ariei tematice care 
constituie substanța filmelor 
realizate de cinecluburile amin
tite și de multe altele, existen
te în orașul Timișoara. în ju
dețul Timiș și în județul Caras 
Severin. De altfel, primele ci
tate din cele două orașe, adică 
cele din Timișoara si Oțelul 
roșu, sînt și cele mai vechi din 
tară. In repertoriu sînt cu-

ion dancAa

(Continuare în pag. a V-a)

Conștiință
de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU

Desigur, 
veche, dar 
lor umane, 
tor care susținea că lunile de caniculă sînt cele mai favora- 
bile muncii, și că ar trebui să ne odihnim prin noiembrie-de- 
cembrie, dar iată că omul se încăpățînează a ignora medi- 
cina. Deprinderile lui sociale sînt mai puternice, iar octombrie 

k este de obicei luna unui iureș pe toate planurile. Cum ar pu- 
( tea cineva să stea cu brațele încrucișate, tocmai la vremea 

culesului ? Ce-o fi gîndit doctorul acela ? Vine apoi bucuria 
( rodului și socoteală I Probabil că acum operațiile se anunță 
( mai puține, scade numărul nevrozelor, iar spitalele se depopu- 
( lează. Să se odihnească ei, medicii, mai mult, dacă pot, că 

n-o să ne plîngem noi !...
( Lăsînd gluma la o parte, sînjt puține împrejurările cînd 
, avem atîtea probleme acute, ca în această toamnă. Am 

traversat un an hotărîtor, la capătul căruia vom putea analiza 
stadiul realizgrib marilor angajamente naționale. De curînd, 
mai multe județe au anunțat că au îndeplinit deja planul pe 
trei ani. Se creează deci condițiile pentru a transforma in fap
tă, în realitate imediată, programul elaborat la Conferința 
Națională. Dincolo de marile dimensiuni ale efortului, există 
o serie de aspecte privind contribuția fiecăruia dintre noi, care 
pot ridica eficiența întregii producții economice. îmi amintesc 
de cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Conferința 
Națională : „Reducerea cu un procent a ponderii cheltuielilor 
materiale în industrie la nivelul anului 1973 echivalează cu u i 
spor de venit național de circa 4 miliarde lei". Să ne gindim 
ce înseamnă acest spor, cîte din cele o mie de capacități 
productive din industrie, care sînt prevăzute să intre în func
țiune, în perioada 1973-1975, vor putea fi create din această 
creștere. Este vorba de lucruri precise, pe care ar trebui să le 
simțim fiecare, deoarece au un impact imediat în viața

(Continuare în pag a IV-a)

toamna se număra bobocii, așa cum spune vorba 
mai ales încep o seamă de cicluri ale activități- 
In vara trecută a făcut senzație ipoteza unui doc-
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Probleme de educație moral-cetățenească

OMUL-VALOARE SUPREMĂ
in orinduirea noastră socialistă

încorporind critic tot ceea ce 
a fOSt pozitiv și valoros in uma
nismul care l-a precedat, mar- 
xism-lăninismul, ca ideologie 
revoluționară a clasei munci
toare, a întemeiat un nou uma
nism. ’eu un profund caracter 
militant. a cărui principală notă 
definitorie o constituie carac
terul său eminamente științific. 
Spre deosebire de alte ideologii, 
crezul umanist al ideologiei, 
marxist-lenipiste se ba2ează nu 
pe o compasiune abstractă față 
de Om. pe solicitarea sentimen
tală a unui destin apt să-1 facă 
fericit, ci pe analiza lucidă, ști
ințifică a condițiilor istorice, e- 
conomicb-sociale, in cârc trăiesc 
masele, a Structurii de clasă a 
societății, precum și * căilor 
concrete de eliberare socială și 
națională a maselor muncitoare. 
Ideea revoluționară că pentru a 
construi o societate cu adevărat 
umană — in care toți cei ce 
muncesc să- se poată bucura de 
roadele muncii lor. de bunurile 
culturii și ale științei — trebuie 
mai intîi lichidate relațiile de 
producție și sociale burgheze, 
statul burghez, într-un cuvlnt 
exploatarea de orice fel a omu
lui. â deschis un capitol nou in 
înțelegerea autentică și, mai a- 
les. în practica umanismului.

Umanismul, ca element esen
țial și reprezentativ pentru în
treaga ideologie a clasei mun
citoare, a partidului ei comu
nist. are ea nucleu filozofia mar
xistă. Prin natura sa creatoare 
materialismul dialectic $i istoric 
este instrumentul teoretic care 
legiferează in perimetrul dialo
gului despre om legătura indes
tructibilă dintre teorie și prac
tică. dintre idei și fapte. „Socia
lismul — subliniază tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — tre
buie, să realizeze asemenea con
diții ca, omul, stăpin al mijloa
celor de producție, făuritor al 
tuturor valorilor materiale și 
spirituale, să fie într-âdevăr in 
centrul atenției, să aibă rolul 
principal în societate, să se bu
cure și să beneficieze nestinghe- 
rit de drepturile și libertățile 
adevăratei democrații — premisa 
fundamentală â înfloririi depline 
a personalității umane".

Pentru, societatea noastră so
cialistă. sfială in etapa dezvol
tării ei multilaterale, construcția 
omului polivalent este un obiect 
fundamental al politicii parti
dului și statului, âl practicii so. 
ciale și educative, pirghie esen
țială a progresului social. în
treaga experiența de pină acum 
și totalitatea măsurilor adoptate 
de Congresul al X-lea. de Con
ferința Națională a partidului, 
în scopul perfecționării tuturor 
lăturilor vieții sociale, situează 
pe primul , plan factorul om, in

• sens de personalitate activă, 
conștientă de rolul și responsa
bilitățile decisive ce îi revin în 
asigurarea mersului ascendent âl 
societății. Din această perspec
tivă este edificator faptul că 
politica partidului și statului 
nostru comportă in mod cu totul 
firesc caracteristicile celui mai 
larg democratism ele aflindu-și 
materializarea în elaborarea și 
exercitarea tuturor actelor de 
guvirnămint ce se întreprind.

Exprâsiâ concentrată a esenței 
mârxiăt-lâniniste, democratic# și 
umâhiSt-SOciălistâ a politicii in
terne și externe ă f’.C.ft. constă

în aceea că. promovează fidel 
interesele maselor, ale întregu
lui popor, că este elaborată cu 
participarea și deplina lui apro
bare ; toate hotăririle de impor
tanță vitală privind dezvoltarea 
și politica economică, construc
ția de stat. învățămîntui public, 
știința, arta, privind politice ex
ternă de colaborare și întrajuto
rare tovărășească cu tOâte ță
rile socialiste, de colaborare cu 
toate țările lumii sînt dezbătute

pre condiția umana, munca de 
înaltă calificare, producerea, 
conservarea și amplificarea va
lorilor materiale și spirituale ale 
națiunii ocupă un loc primor
dial. definitoriu. Iată de ce in 
ampla acțiune politică-orgâniza- 
torică și ideologică pe care o 
desfășoară, sub egida principii
lor umanismului socialist, parti
dul nostru — și, sub conduce
rea sa, organele și organismele 
îrtătale fi obșt$$ti, . inclusiv or-

ÎN SPRIJINUL TINERILOR
CARE STUDIAZĂ ÎN

ÎNVÂȚĂMÎNTUL DE PARTID

de cele mai largi mase populare, 
poarta pecetea voinței, • năzuin
țelor lor, corespund integral 
creșterii nivelului lor de viață, 
împlinirii tuturor aspirațiilor oa
menilor.

O altă caracteristică definito
rie ă viziunii și, totodată, a ac
țiunii practice a partidului nos
tru in vederea realizării idealu
lui revoluționar umanist este 
grija consecventă pentru criarăa 
simultană a condițiilor obiecti
ve (materiale, economice, poli
tice, organizatorice) și a premi
selor subiective (spirituale, ideo
logice, morale). Numai făurind o 
bază tehnică-materială puterni
că. pe temeiul cucâririlOr revo
luției științifice și tehnice con
temporane, dezvbltînd forțele de 
producție echilibrat și armonios 
pe tot teritoriul țării, perfecțio- 
nirid continuu relațiile de pro
ducție. sistemul' instituțiilor de
mocratice de conducere și parti
cipare conștientă a maselor la 
întreaga activitate socială și. 
totodată, desfășurind o intensă 
activitate politicO-ideologică și 
educativă în vederea făuririi b- 
mului nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă, cu o bună pregătire 
profesională și un larg orizont 
de cultură generală, pot fi sa
tisfăcute in mod sistematic și 
armonios trebuințele materială 
și spirituale ale tuturor Oame
nilor muncii, se pot înfăptui ce
rințele esențiale înscrise in con
cepția umanist-Socialistă despre 
condiția omului.

Partidul nostru conferă uma
nismului socialist un sens ac
tiv, transformator. Pornindu-Să 
de la ideea perfectibilității atît 
a omului cit și a relațiilor so
ciale, în cadrul umanismului so
cialist accentul cadă pe afirma
rea efectivă, în practica socială
— prin intermediul muncii și 
ansamblului de activități socială
— ă aptitudinilor și calităților 
omului, a inteligenței și a crea
tivității umane puse în slujba 
intereselor generale. De aseme
nea, în concepția partidului nos
tru umanismul socialist ârâ un 
sens combativ, fiind Orientat Spre 
eliminarea din viața socială și 
din raporturile inter-umane a tu
turor tarelor vechii societăți, < 
lenei, parazitismului, indiscipli
nei, inechității etc.

în concepția umânist-focialisll 
a clasei muncitoare și a partidu
lui comunist despre om Și des-

gănizațiilt U.T.C. — așează pe 
prin plan educația prin rtiuhcă 
și pentru muncă. combaterea 
energică a tendințelor de para
zitism. de viață fără muncă, â 
încercărilor dfi a trăi pe seama 
altora sau de a frustra ârtoietâtea 
oferindu-i puțin sau nimic îrt 
schimbul avantajelor pe care i* 
creează aceasta. In opoziție cu 
vechile societăți ©are cultivau 
disprețul față de muncă și față 
de producătorii bunurilor mate
rială și spirituală, societatea so
cialistă conferă cea mai înaltă 
prețuire, considerindu-1 valoare 
supremă, omului muncii, celui 
care creează bogățiile materială 
și Spirituale, care iși dedică în
treaga capacitate progresului so
cial și prosperității generale, do
vedind răspundere, disciplină, 
grijă pentru avutul obștesc, e- 
fort de asimilare și traducere în 
viață de zi cu zi. la locul de 
muncă, in familie și societate, 
a universului valorilor moral» 
specifice orinduirii noastre. în 
socialism munca a fost procla
mată nu numai drept obligație 
primordială a tuturor membri
lor societății și unica sursă so
cială de existență, dar ea a fost 
ridicată și la rangul moral-po
litic dă criteriu esențial de a- 
preeiere și promovare socială 
a oamenilor. singura sursă ă 
progresului și bunăstării poporu
lui. a națiunii noastre socialiste, 
mijlocul principal de afirmare a 
talentului și forțelor creatoare 
ale tuturor cetățenilor, de ma
nifestare a personalității, de au- 
toperfecționară morală a fiecă
ruia. Și in această chestiune 
cardinală â progresului social, 
socialismul a adus un nou mod 
de & pune problemele și de ă 
lâ soluționa. Pentru că, în ‘ulti
mă instanță este vorba, de lăr
girea considerabilă a însuși 
conținutului noțiunii de perso
nalitate ca și a spațiului social 
de realizare a ei.

Făurirea și manifestarea per
sonalității omului societății 
noastre socialiste nu tint rezul
tatul unui singur factor, ei al 
unâi constelații de factori atît 
sociali, cit și strict individuali. 
Individul însuși are un rol ac
tiv dintre cele mai însemnate 
In cristalizarea și afirmarea pro
priei sale personalități, 
incit putem spune că ; 
litatea se autocreează, < 
cunoscută și stimată de i 
numai dacă face totul

, astfel 
persona- 
este re- 
sociâtate 

pentru

a-și cultiva și afirma calitățile. 
Socialismul se construiește și se 
desăvîrșește exclusiv prin acti
vitatea conștientă a maselor 
muncitoare în rîndul cărora cu 
cit vor fi formate $i crescute 
mai multe personalități, cu atît 
se va accelera mersul înainte pe 
«•alea comunismului.

în orizonturile largi ale socie
tății socialiste multilateral dez
voltate — care odată cu dezvol
tarea intensă a forțelor de pro
ducție pe tot teritoriul patriei, 
realizează procesul de omogeni
zară socială, de eliminare a de
osebirilor dintre munca fizică și 
intelectuală, de apropiere a ni
velelor și condițiilor de viață de 
la sate și orașe — idealul, uma
nist al înfloririi personalității tu
turor membrilor societății prin 
muncă. învățămînt, știință, etică 
fi echitate socialistă — corespun
zător exigențelor înscrise in Prb- 
ietul de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și e- 
thi tații socialiste — devine o 
realitate a vieții cotidiene, im
primă nota specifică condiției 
wfttne proprii socialismului, fi 
anume faptul că este făurită de 
oameni pentru oameni în sensul 
«âl mat strict fi adevărat al cu- 
vîntului.

Coi»f. dr. PETRU PANZARU
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Tînărul tâmplar Simian Baciu, de la „Măgura" — Șimleul Sil- 
vaniei, se numără frecvent printre evidențiații în muncă 

Foto : ȘT. WEISS

CE MAI FACE ION ANCA,
cel mai bun tînăr strungar al țării ?

Mâi mulți 
ee mâi face ________ ,________
vița Roșie, Ion Anca, ciștigătorul trofeului de cel mai hun tînăr 
strungar âl țârii pe anul trecut, despre care „Srînteia tinerelu
lui" a scris în rt»ai multe rînduri. „Aș vrea să mâi aflu vești des
pre el, ne serie de pildă învățătoarea Flavia Crețu din Maramu
reș pentru <*ă, fără îndoială. Ion Anca face parte din acele 
exemple spre care doresc să tindă fiecare dintre noi, tinerii a- 
cestei generații".

De data aceasta am creznt că n-o să putem da coresponden
ților noștri un răspuns prea lung. Doar atît că Ion Anca se află în 
armată pentru a-și satisface serviciul militar. Am trecut totuși 
pe la comitetul U.T.C. al Uzinei, pentru a afla eventuale vești 
despre el. Și am aflat mai mult decit ne așteptam. O caldă scri
soare de mulțumire * comandantului și secretarului de partid 
al unității militare in care se instruiește Ion Anca, către comu
niștii, uteciștii și întreg colectivul uzinei, pentru educația pe 
care i-au dat-o acestui tînăr și altora ca el, proveniți din re
numitul coleetiv. Dar, iâta mai bine, scrisoarea :

cititori, în scrisorile adresate redacției, 
tihărul muncitor de la Uzinele de utilaj

Stimați tovarăși,

VA 
ttnărul 
Anca, ___ _ . , _
„Strungul de aur" la cea de-a 
4-a ediție 1972, oare nu demult 
a plecat din mijlocul dv., mun
cind conștiincios s-a evidențiat 
în însușirea cunoștințelor mili
tare și politice, fiind un hun or
ganizator al activităților cultural- 
educative și ostășești în subuni
tatea din care face parte. Mo
dul de a gîndi și munci al tînă- 
tului comunist soldatul Ion Anca, 
dovedește prin aceasta că este 
un tînăr ou 0 foarte bună edu
cație făcută in mijlocul colecti
vului de muncitori tineri și 
vîrstiTici, sub conducerea comu
niștilor.

aducem la cunoștință Că 
comunist, soldatul Ion 
deținătorul trofeului

yy

ne întreabă 
chimic Gri-

Organizația de partid și de ti
neret i-a sădit permanent în con
știința' sa, respectul față de se
menii lui, fată de cei care-l in
struiesc și-i fac educația, de a fi 
cinstit, modest, de a acea o ati
tudine nouă față de muncă, a 
se comporta civilizat, a avea o ati
tudine disciplinară exemplară, 
a-și îndeplini îndatoririle ostă
șești în cele mai bune condiții. 
Fstt o deosebită cinste pen
tru dv., organizația de partid, 
organizația de tineret și colecti
vul de muncitori care ați făcut 
asemenea educație tînărului co
munist Ion Anca, cit și tinerilor, 
în prezent militari, soldațU : 
Nicolae Cercel, Gheorghe Mo
rar, Ion FlorCscu Și Constantin

Bîlned, grivițeni care își satisfac 
stagiul militar în unitatea noas
tră. Asemenea fapte frumoase 
scol în relief înaltele calități mo
ral-cetățenești și ostășești pe care 
și le-au însușit tinerii din uzina 
dv., și care ne dau nouă garanția 
că vor deveni apărători de nă
dejde ai scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Pentru educația pe care ați fă
cut-o acestor tineri, noi vă mul
țumim și vă felicităm călduros, 
urîndu-vă noi succese în realiza
rea mărețelor sarcini ce vă revin 
în educația comunistă a tinere
tului și în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen. Comu
niștii din unitatea noastră — co
mandanți și educatori — ne stră
duim ca permanent să fim la 
înălțimea sarcinilor puse de co
mandantul nostru suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
ridica pe noi trepte procesul in- 
structiv-educativ, de a întări ca
pacitatea de apărare a patriei. 
Dorim ca și în viitor tinerii gri
vițeni — militari în unitatea 
noastră — să obțină rezultate 
dintre cele mai bmie în pregăti
rea de luptă și politică, ajutați 
alături de noi și de sfaturile 
dumneavoastră.

Lt. col. CORNEL PETRAȘCU 
Maior, GH. COMAN
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ducției - agricole, mai buna folo
sire â băfnîiltului și mijloacelor 
mecanice? astfel incit 1974 să 
devirtă ănul producțiilor record.

lat* conținutul programului 
de acțiuni uteciste adoptat de 
Plenara comitetului județean âl 
U.T C. :

I. Tineretul satelor județului Ialomița este hotărît să se dă
ruiască cu toată energia și capacitatea sa creatoare înfăptuirii 
vâstului program de dezvoltare a agriculturii socialiste și Să dea 
curs chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, eu pri
lejul sărbătoririi Zilei recoltei, ca anul 1974 să fie an record in 
producția agricolă. în toate domeniile. Acest obiectiv important 
prilejuiește o fertilă activitate politică, ideologică, o susținută 
acțiune de educație în spiritul muncii, al atașamentului față de 
unitatea agricola, de sal. Fiecare organizație U.T.C. va descifra 
idei valoroase care, incluse în programele de activități, se vor 
concretiza in inițiative specifice, in angajamente ferme menite 
Să canalizeze entuziast efortul, priceperea, hărnicia și dăruirea 
fiecăruia din cei peste douăzeci de mii de ufeciști din agricul
tura județului. Autoexigență, spiritul de răspundere, înalta con
știință muncitorească sînt trăsături care-și vor afla elecle tie
rouse. concrete în fiecare angajament, in fiecare izbindă. Un 
a^eeiM important se va pune pe o deplină și constantă colabo
rare cu specialiști din acest domeniu, cu vechi cadre cu expe
riență din agricultura Bărăganului, în așa fel incit entuziasmul 
și torța tinără să rodească la cotele superioare ale științei și 
tehnicii actuale. în acest fel vom transforma iarna intr-o cam
panie de profunde dezbateri, de eficiente schimburi de expe
riență și de acumulare â unor cunoștințe temeinice, in fișa fel 
ideii problemele concrete ale acestui an agricol să-și găsească 
rezolvarea optimă, pe măsura sarcinilor sporite pe care secreta
rul general al partidului le-a fixat.

II. în acest sens, organizația noastră județeană iși propune : 
în dnmeniul producției vegetale ideea predominantă a acțiunii

nteciste vizează folosirea rațională și complexă a fondului fun- 
riâr, utilizarea la întreaga capacitate a sistemelor de irigații, 
aplicarea tuturor acelor măsuri agrotehnice pentru creșterea 
continuă a recoltelor. Pentru aceasta orgânele și organizațiile 
U.T.C. vor extinde și generaliza inițiativa „Fiecare palmă de 
pămint. folosită in scopuri productive". Echipe constituite mn 
uteciști, specialiști, tehnicieni, cooperatori și mecanizatori vor 
pârtîcipa la identificarea •— în cel mult o lună de zile — a ace
lor suprafețe necultivate și vor acționa pentru repunerea lor t» 
vâloâre.

— în zona terenurilor cu exces de umiditate Dor Mărunt— 
Drago? Vodă—Traiân—Miloșești—Smirna—Grindu vom execută 
canale, rigole și vom decolmata pe cele existente pentru elimi
narea apei de pe circa o niie de hectare.

— în vederea folosirii intensive a suprafețelor amenajate pen
tru irigat, vom recomanda cel puțin 500 de tineri și tinere Mă ie 
califice in meseria de motopompist. In colaborare cu Direcția 
generală agricolă și Inspectoratul școlar vom organiză, pe peri
oada vacanțelor, la Liceul agricol Călărași. Școala profesională 
Ciulriița, Liceul industrial Slobozia și Liceul teoretic Fetești 
cursuri de calificare a 400 de elevi în meseria de motopompist.

— Pină la sfirșitul trimestrului I 1974 tinerii satelor vor 
transporta și incorpora in sol cel puțin o sută de mii tone gunoi 
de grâjd, iar în sprijinul unităților agricole, in perioada de virt

a campaniilor anului viitor vor fi mobilizați peste S5 OM de ti
neri. mecanizatori, cooperatori, muncitori, elevi etc., pentru exe
cutare» lucrărilor stringente.

— în vederea dezvoltării sericieulturii. vor fi organizate ac
țiuni de muncă voluntar-patriotică pentru plantarea a 50 000 
duzi in terenurile neproductive în vatra satelor și de-a lurtgul 
drumurilor ; vor fi antrenate organizațiile U.T.C. din școli și 
cooperative agricole să-și asume sarcina creșterii viermilor de 
mătase.

— Tinerii vor sprijini unitățile agricole cultivatoare de bum- 
bae, lucrind cinci sute de hectare — eOea ce înseamnă o treime 
din prevederile de plan la nivelul județului.

în domeniul mecanizării : organizațiile U.T.C. din S.M.A. și 
I.A.8. vor mobiliza toți tinerii la efectuarea volumului de lu
crări prin asigurarea utilizării optime a capacității mijloacelor 
mecanice : in această iarnă, toate forțele fiind mobilizate la exe
cutarea iiiîor reparații de foarte bună calitate. Vor fi inițiate 
concursurile j cel mai bun combiner și cel mai bun executant al 
arăturilor, la care vor fi antrenați peste 1 MO mecanizatori, in 
vederea creșterii productivității zilnice a- agregatelor, realizare* 
de economii la carburanți și piese de schimb.

— Vor fi sprijinite 10 cooperative agricole pentru extinderea 
mecanizării și a realizării instalațiilor de alimentare cu apă în 
grajdurile zootehnice.

în domeniul zootehniei : principala preocupare a organizații
lor U.T.C. va fi îndreptată in direcția recomandării și permanen
tizării a cel puțin 500 de tineri care să lucreze in ferme, bri
găzi și in complexele zootehnice.

— Pentru asigurarea bazei furajere vor fi organizate acțiuni 
dt muncă voluntar-patriotieă în vedOrea întreținerii a zece mii 
hectare de pășuni și insilozarCa a cel puțin optzeci de mii tone 
furaje, prin stringerca resturilor vegetale de pe canalele de iri
gații. de pe marginea drumurilor și de pe suprafețele semănate 
eu culturi duble.

Cu privire la ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale : 
vor fi sprijinite organele agricole județene și conducerile uni
tăților agricole in organizarea și desfășurarea in bune condiții 
a acțiunilor de instruire profesională și de propagandă agricolă, 
prin :

— mobilizarea tuturor tinerilor cooperatori și mecanizatori la 
invățămintul agricol de ma«ă. sprijinirea lor pentru însușirea și 
aplicarea cunoștințelor predate ;

— vor fi îmbunătățite conținutul și modalitățile de desfășu
rare a concursurilor „Olimpiada mecanizatorului", „Cine cu
noaște agricultură cîștigă". a agrocluburildr prin ancorarea aces
tor acțiuni la cerințele șl particularitățile concrete din fiecare 
unitate ;

— vor fi organizate schimburi de experiență și consfătuiri lâ 
unitățile fruntașe — pentru popularizarea și generalizarea expe
rienței pozitive dobindite de colectivele de oameni âi muncii ;

— in adunările generale U.T.C. se vdr dezbate cu regulari
tate stadiul realizării Sarcinilor și angajamentelor economice, 
contribuția fiecărui tînăr lâ înfăptuirea cantitativă și calitativă 
a planurilor de producție, stabilirea de măsuri și modalități 
concrete pentru realizarea lor.

Este cu âtft mâi lăudabilă 
inițiativa organizației județene 
Iâlomițâ â U.T.C. cu cit ea răs
punde unor preocupări de cCa 
mâi mare actualitate ale parti
dului și statului nostru — spo
rirea Continuă a producțiilor 
agricole, creșterea eficienței in
vestițiilor în agricultură. De 
altfel, este de precizat că aceas
tă inițiativă se înscrie in inten
țiile Biroului C.C. âl U.T.C.. de 
a adopta un amplu program de 
âcțiuni menită să dinamizeze ac
tivitatea politico-educativă a or
ganizațiilor U.T.C. de la sate, 
să sporească contribuția tineri
lor care muncesc in agricultură 
la înfăptuirea sarcinilor politice 
și economice puse de conduce
rea partidului în fața acestui 
important sector ăl economiei 
naționale.

Participînd, re
cent, la un congres 
al Federației inter
naționale a ziariști
lor și scriitorilor de 
turism, am avut 
prilejul să cunosc 
cîteva dintre deta
liile cele mai sem
nificative ale stilu
lui de muncă apar- 
ținînd unui cuno
scut și apreciat re
dactor al radio-te- 
leviziunii române. 
A unui om foarte 
mobil — fizicește 
și intelectualicește 
—, a unui om foar
te instruit, civilizat 
cu un bun simț 
care știe plnă unde 
trebuie mers pentru 
a nu forța neper- 
mi sul, dar nici nu 
evită gluma, calam
burul, hazul atît de 
tonifiant pentru 
viața omului. Nu
mele acestui redac
tor : — Catinca Ra
lea. In timpul con
gresului, găzduit de 
țara noastră, mulți 
dintre membrii de
legației române, 
dintre care făcea 
parte și Catinca, au 
avut de îndeplinit 
—■ pe lingă sarcina 
lor de delegați — o 
mie și una de obli
gații dintre cele mai 
diverse și preten
țioase. Intre ei, Ca
tinca Ralea a făcut 
tot ce se putea 
face : a însoțit dele
gați străini dîndu-le 
explicații avizate 
pentru a-i introduce 
în specificul vieții 
noastre, a tradup din 
română în mai mul
te limbi străine (și 
invers), a editat bu
letine de presă, a 
luat interviuri pen
tru „Contempora
nul", a realizat emi
siuni în direct sau 
înregistrate pentru 
radio fi. televiziune 
etc., etc. In ziua 
dinaintea congresu
lui numărasem — 
pe la 3 noaptea — 
16 ore de muncă 
fără întrerupere des
fășurată de această 
admirabilă salariată 
a instituției din 
Strada Nuferilor.

De ce scriu as
tăzi, aici, despre 
domnia sa, știut 
fiind că ziariștii în
tre ei nu prea au 
obiceiul să se laude 
pentru calități per
sonale ? Pentru sim
plul motiv că, în 
Catinca Ralea, 
felul său 
munci, am 
perit unul
multiplele exemple 
care se pot da îm-

în 
de a 
desco- 
dintre

potriva mentalității 
acelora care caută o 
evadare în profe
siunea sau în me
diul intelectual, o 
evadare de la mun-’ 
că, din fața exigen
țelor ei, o evadare 
din fața efortului 
pe care-l presupu
ne munca, indife
rent care ar fi ea. 
„Tata e doctor", 
„tata e inginer", 
„tata e profesor" — 
își înșurubează unii 
dintre tineri gîndul 
în treapta atinsă de 
părinții lor —, „a- 
dică ei au muncit 
pînă. au i 
aici....". Nu 
cazul, nu este 
mal, vor să 
dumnealor, ca 
fiii, și fiicele 
spiță intelectuală — 
să mai fim scutiți 
de „șmotru" 
„șaibă" ?

...Numărasem 
cele șaisprezece ore 
pe zi de activitate 
fără întrerupere ale 
Catincăi Ralea, care 
nu refuzase absolut 
nimic din ceea ce. 
era nevoie, nici 
măcar înlocuirea 
dactilografei Cînd 
viteza cu care ve
neau textele surcla
sa mașinile de scris, 
și mă gîndeam că 
numele său singur 
mărturisește nu doar 
o simplă oblrșie in
telectuală (este fiica 
unuia, dintre cei ce 
au fost 
vanți 
țări). Nici un 
de pudoare 
burgheză 
muncii din 
spiței intelectuale I 
Dimpotrivă, angaja
re totală.

„Vreau să învăț o 
limbă străină, să-mi 
pot găsi o muncă 
mai ușoară...", iată 
visul unor domni
șoare, ba chiar al 
unor domnișori, alt
fel inși oarecari. 
Catinca cunoaște 
excelent mai multe 
limbi străine. Le-a 
învățat nu pentru a 
fi scutită de mun
că, ci pentru a se 
angaja, mai mult în, 
muncă.

„Vreau să 
mărit cu un bărbat 
care mă poate scuti 
de efort", visează, 
de asemenea, multe 
domnișoare, așezin- 
du-și în panopliile 
inimilor lor pozele 
ideale ale unor ac
tori cunoscuți, vi- 
sindu-se doar Spec
tatoare în sălile 
unde bărbații lor 
obțin succes după

ajuns 
este

1 nor- 
zică 
noi, 
de

a-

marii sa- 
ai acestei 

fel 
mic 

în fața 
cauza

mă
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de limpezire, a însemnat anual 
o economie de circa 250 tone 
metal. Aici are loc un perma
nent schimb de părări. E bine 
așa ? sau âșa ? sc-ntreabă teh
nicienii Ana Nicola, Paula De- 
vian și Stfena Ghi'oc în cazul 
viitoarei mașini de tăiat cu fla
cără. Dacă totul va fi rezolvat 
aici, cei de la debitarea centrală 
vor obține însemnate economii.

Inițiativa âpafțipe acum tutu
ror tinerilor. Fiecare i-a adău
gat ceva din priceperea, pasiu
nea și sufletul său. Fiecare este 
convins că are în mînă un filon 
care trebuie exploatat. Nu-i greu 
să trasezi, dar trebuie să faci 
operația în așa fel incit supra
fața de tablă să fie la maximum 
folosită. Așa procedează Con
stantin Stanciu. toți trasatorii, 
de la debitarea centrală.

In cei patru ani, inițiativa s-a 
înscris între cele mai puternice 
mijloace educative. „Cînd am 
hotărît să economisim trimes

trial 5 000 lei — îmi spună Stan 
Martin, ne-am gîndit la posibi
litățile din atelierul mecanic 
șef..." Au gîndit și âu acționat. 
Axele, șpinglurile nu se mai a- 
runcă. Din ele se confecționează 
piese măi mici. Cuțitele de 
strung folosite cu grijă înseam
nă economii de plăcuțe widia, 
material adus din import. Mar
tin, de exemplu, în septembrie 
n-a scos de la magazie nici un 
cuțit. Electrozii sînt și ei „o co
moară". în atelierul construc
ții metalice capetele, tot mai 
mici, sint adunate în cutii spe
ciale și apoi predate turnători
ei. La mecanic șef au fost pe
rioade cînd s-au lucrat două 
schimburi cu electrozi economi
siți, ceea ce înseamnă la nivel 
de secție 300 kg. Chiar și o ba
terie de acumulatori de la gara
jele de electrocare poate consti
tui o rezervă. înaintâ cele con
sumată se aruncau. Acum se des
fac, se scoate plumbul și se pre- 
d& magaziei. Nimic speciaculos 
în aceste gesturi. Dincolo de ele 
descoperi insă spiritul de bun 
gospodar.

Să descifrezi sensul inițiativei 
înseamnă să-i apreciezi, mai în- 
tîi și-ntîi rolul de catalizator. 
Căci ea s-a constituit într-un în
demn la gindire. tehnică, echili
brată, in jurul căreia se polari
zează foaie faptele. I-am adău
gat atributul, colectivă, pentru 
că așa gindirea devină o forță. 
Există în secția III montaj ge
neral echipa lui Dragu. Am re
nunțat să-ntreb care-i mai bun, 
pentru că de la început mi s-a 
atras atenția „aici toți gîndim 
ca unul". Tinerii aceștia care âu 
în mîinile lor o avere, oțelul 
inoxidabil, și-au făcut o datorie 
din a căuta căi noi pentru eco
nomisirea metalului. Din clipa 
cînd au îmbrățișat inițiativa 
și-au „luat la bâni mărunți" 
propria lor activitate.'Au schim
bat tehnologia de debitare de la 
tăiere cu plasmă la făiere cu 
ghilotina. Au economisit astfel 
metal și manoperă. Altădată au

succes. Ei bine, Ca
tinca Ralea este so
ția unui cunoscut 
actor, ceevi ce nu o 
împiedică să fie ea 
însăși un harnic 
muncitor în profe
sia pe care o prac
tică.

Ce vrea atunci a- 
ceastă f emeie ? se 
vor întreba mirați 
mulți dintre cei ce 
văd în munca de 
intelectual o evada
re din fața muncii. 
Condiții materiale 
bune ? Probabil că 
are. Posturi mari ? 
In nici un caz. 
Atunci de ce mun
cește, de ce alear
gă, de ce se consu
mă ? Am observat-o 
și eu atent și pot 
pune mina în foc 
pentru răspunsul pe 
care îl dau acum, 
aici: de dragul
muncii. Pentru înal
ta, veritabila satis
facție pe care o 
poate aduce truda 
— chiar dacă e ea 
intelectuală, ori cu 
d edsebire astfel — 
unui Om care mun
cește cu toată ini
ma, cu tot sufletul 
pentru o idee, pen
tru o convingere.

...O priveam „ro
botind" pe Catinca 
Ralea, o priveam cu 
admirație și mă gîn- 
deam cu tristețe la 
aceia care, de pildă, 
jinduiesc la un post 
de profesor doar 
pe motiv că „profe
sorul are trei luni 
de vacanță", „trei 
luni în care nu faci 
nimic, măi, tovară
șe". Mă gîndeam la 
toți aceia care văd. 
în activitatea de 
intelectual o „salva
re", o „fugă". Ca
tinca. Ralea — dacă 
âr întreba-o — fiică 
de. savant, fiică de 
intelectual truditor, 
ea însăși un intel to 
tual de prestigiu, 
le-ar spune că desti
nul intelectualului, 
rolul
fie, 
ceh

' mări,
harnici

Sau, poate că nu 
le-ar spune nimic, 
fiindcă nu e obiș
nuită să dea lecții ; 
e obișnuită să lu
creze.

Fapt pentru care 
îmi cer, pe această 
cale, cuvenitele scu
ze pentru abuzul de 
a-i fi folosit nume
le și a-i fi citat, 
neincuviințat, exem
plul...

lui trebuie să 
dimpotrivă, a- 
Ol celor mai 
al celor mai 

muncitori.

EUGEN 
FLORESCU

A

,s

?

constatat ci piesele din tablă de 
15—20 . mm de la G.A.T. 0.8 âu 
nervuri fdârtă mici. Se p6t f^-e 
deci din resturi... Plus, o seahiă 
de dispozitive cară ușurează 
muncă., și că re adaugă noi di
mensiuni metalului. La fiecare 
loc de. muncă se gindeștă. Chiar 
și atunci cînd âi in față un dă- 
șen care pare foarte limpede. 
Băiății-1 mai studiază (fotogra
fia 2) sincronizîndu-și muncă. 
Mi s-a spus că inițiativa este 
„botezul noilor veniți". Adică 
fiecare proaspăt muncitor, fie
care ucenic trebuie să cunoască 
și să se încadreze în eforturi de 
gindire colectivă. Sint și excep
ții, trecătoare, cînd se acționea
ză ferm. Constantin Constantin 
de lâ mecanic șef nu mai este 
cel criticat pentru rebuturi și 
consum mare de cuțite. S-a dis
cutat cu el o dată, și încă 6 dată. 
Nu 1-âu pierdut băieții din ochi. 
Acum ți-i recomandă : ..frun
tașul nostru". Un âlt tînăr care 
lipsea, muncea neglijent este 
șef de tură. Inițiativa a cres
cut... oameni. ..A fost îmbrăți
șată de toți tinerii — spunea 
Marin Sora, săcrătârul comitetu
lui de partid pe. uzin$ — pentru 
caracterul ei concret, pentru că 
reprezintă un stimulent în mun
că". Patru ani de succese, de 
căutări. Aș adăuga, înainte de 
încheierea acestor rînduri, fap
tul că în toată această perioadă 
prezența inițiativei s-a simțit 
la fiecare loc de muncă. S-au 
găsit și formele adecvate : dis
cuții în adunări generale U.T.C., 
programe lâ stația de radioam
plificare. confecționarea de pa
nouri, fotomontaje, publicitate 
prin ziarul uzinal „Metalurgis
tul". Mi se spunea că cineclubul 
va realiza un film. C#i mai 
buni tineri âu fost stimulați, u- 
nii, așa cum âu fost lăcătușii 
Ghiță Dragoș, Ion Sandu, sau 
sudorul Aurică Pudân eu ex
cursii în străinătate.

...I-am lăsat discutînd. ^cum, 
cînd angajamentul anual a fost 
îndeplinit, răspunderea este mai 
mare. Trebuiesc căutate noi so
luții. Iar gîndirea colectivă are 
cei mal greu euvint de spus.

Fotografiile :
DUMITRU RADU
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Dacă nu vii
la „tribuna
discuțiilor

T
ineretul școlar se 
străduie să-și ono
reze legămîntul luat 
pentru îndeplinirea 
întocmai a îndem
nurilor adresate de 
secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicohue Ceaușescu, 
din prima zi . de școală, în 
mesajul-program,. întregii șco- 
lărimi și stuctpnțimi -a țării. 
Faptele de lauda nu se află 
doar în carnetele de elev, 
exprirrtate în note,^ ci, cu deose
bire, în) acele onorifice cataloa
ge ale campaniei tie toamnă în 
care și-aw înscris mamele aproa
pe un mițion de eleVi-brigadieri 
ai mumei n patriotice.Pentru ei, 
orele inartigurale ale anului de 
învățămîiit semnifică lecții de 
adine patriotism, pe care le pu
tem intitșila : confruntarea di
rectă cu îvunca, întrecerea en
tuziastă pentru îndeplinirea nor
melor la stringerea recoltei. 
Spre meritul elevilor, oamenii 
ogoarelor îi apreciază ca ajutoa- k 
re de nădejde, |oa tineri harnici, ; 
care știu să poarte cu demnita
te haina muncii, și să mun
cească, așa cum poartă unifor
ma de elev, și i învață.

Organizația U.T.C. a școlii 
străbate acum e|tapa desfășură
rii adunărilor de- dare de sea
mă și alegeri.

Activele U.T.C. din școală au 
intrat în noul an școlar pregă
tite ,să aqționeze din prima zi, 
știut’ fiind că, în vacanta de 
vară, taberele de instruire și 
odihna au reunit mii de acti
viști U.T.C. din toate școlile 
țării, cărora li s-a oferit posibi
litatea să se întâlnească la masa 
schimbului de experiență. Mai 
mult, din primele zile de școa
lă, activiștii organizației noastre 
§u fost antrenați să realizeze 
îd școli instruiri operative și la 
obiect, cu o tematică strins le
gate (ie aspectele aflate acum 
pe agenda, de lucru a organiza
ției elevilor.

Activele U.T.C. din școală 
trebuie să primească un sprijin 
susținut în vederea desfă
șurării și finalizării în bune 
oondițiuni a' perioadei de adu
nări de dare de seamă și ale
geri, incit ele să se soldeze 
pentru fiecare organizație cu 
maximum de învățăminte, cu 
programe de lucru, emanație a 
gîndirii colective, mergîndu-se 
pînă la concretizarea modalită
ților de lucru, a priorităților în 
acțiune — priorități care se 
desprind dair din documentele 
de partid privitoare la școală, 
pe care pteciștii le studiază în 
acest an de învățămînt. Acești 
foarte tineri activiști trebuie să 
fie bine clarificați asupra rolu
lui și locului organizației U.T.C. 
în școală, asupra mijloacelor spe
cifice pe care să le folosească în 
acțiune, ca participantă nemijlo
cită, alături de corpul profeso
ral, de factorii de învățămînt la 
pregătirea pentru muncă și via
ță a tinerei generații, cum își 
încorporează organizația elevi
lor propriile eforturi în progra
mul complex de perfecționare a 
învățămîntului, de educare mo- 
ral-politică a elevilor.

Consfătuirea de lucru organi
zată la sfîrșitul lui aprilie, anul 
acesta, la C.C. a,l U.T.C. cu toți 
activiștii care lucrează în pro
bleme de școli, a dezbătut larg 
stadiul în care se află activita
tea de organizație U.T.C. în

școală, stabilind sarcini în con
sens cu orientările și indicațiile 
date de partid, referitoare la 
mersul învățămîntului, legarea 
lui organică de viață, de produc
ție, de formarea elevilor în spi
ritul revoluționar, al normelor 
privind viața și munca comuniș
tilor, etica și echitatea socialistă, 
în acest mod, sfîrșitul anului 
școlar trecut a putut cunoaște o 
vitalizare a activității în orga- 
nizațiile U.T.C. din școli, • un 

; mai mare interes pentru a face 
$ din preocupările învățămîntu- 
î lui în general, și ale elevilor în 
1 special, probleme ale muncii de 
$ organizație.
§ întîlnindu-se în preajma des- 
* chideriî anului școlar, biroul 
i Consiliului elevilor din cadrul 
| C.C. al U.T.C. a ajuns la con- 
5 cluzia că anul școlar inaugurat

plicit, o mai stăruitoare preocu
pare de a promova pe mai de
parte în organizația U.T.C. a 
elevilor principiul autocondu- 
cerii, uteciștii să fie solicitați să 
se exprime in propria organiza
ție ca tineri activi, plini de 
inițiativă, responsabili.

Pentru noul an de activitate 
a organizațiilor U.T.C. din școli, 
s-a elaborat un program de 
măsuri privind munca politico- 
educativă pe care o vor desfă
șura organizațiile elevilor, pre
cum și un calendar prin care 
M.E.I., C.C. al. U.T.C. și C.N.O.P. 
precizează acțiunile educative ce 
se vor organiza cu elevii în 
acest an școlar, cadrul în care 
se vor desfășura concursurile. 
De aici însă, nu trebuie desprin
să concluzia că programul fie
cărei organizații trebuie copiat

mod această activitate concură 
la instaurarea în colectivele de 
elevi a unui adevărat cult al 
muncii, al atmosferei de învăță
tură responsabilă, de disciplină 
ireproșabilă, la școală și în afa
ra școlii. Trebuie să obișnuim 
activele noastre din școli să-și 
evalueze activitatea făcînd în
totdeauna raportarea la învăță
tură, la catalog, la rezultatele 
pe care le obțin elevii la prac
tică, ,1a comportamentul lor 
moral, la ținută și disciplină, 
cunoscînd bine că însuși statu
tul organizației noastre apre
ciază activitatea profesională a 
tânărului — în cazul elevilor, 
învățătura — ca principal mod 
de exprimare a atitudinii sale 
politice.

De bună seamă că, privind 
prin această prismă rolul orga-

ANGAJARE RESPONSABILA
A ORGANIZAȚIEI U.T.C.

In activitatea instructiv-
EDOCATIVĂ A SCOLII

oferă cadrul intensificării efor
turilor pe această linie, a con
solidării modului de acțiune 
care s-a conturat deja mai a- 
proape, mai bine integrată spe
cificului muncii organizației 
U.T.C. din școală, cerîndu-se 
totodată, o mai mare aplecare 
spre ceea ce doresc și așteaptă 
elevii de la organizația lor. 
Trebuie dovedită mai multă os
teneală încît organizația să se 
integreze sarcinilor formative 
ale școlii, acționînd cu mijloace
le sale specifice, puternic parti
cularizate, care să permită ute- 
ciștilor să trăiască în propria 
organizație, o viață activă, de 
tinăr comunist, angajat politi
cește, militant.

Nu întâmplător am abordat de 
la început chestiuni ținînd de 
stilul de muncă. Cei care-și în
cep activitatea ca secretari 
U.T.C., ca membri ai comitete
lor și birourilor U.T.C., ca mem
bri ai consiliilor elevilor, nu tre
buie lăsați să pornească la treabă 
avînd confuzii care să-i derute
ze. Pentru ei, și pentru toți 
elevii, trebuie să fie limpede că 
în organizația lor — care acti
vează sub directa conducere a 
organizației de partid — uteciș- 
tii trebuie formați astfel încît să 
se manifeste aici ca autori di- 
recți, de la decizie pînă la 
realizare, a tot ceea ce se între
prinde. Aceasta presupune, im

CRISTINA LUCA,
secretar al C.C. al U.T.C.

aidoma din planul de măsuri- 
cadru ; în el se află liniile 
directoare, jaloanele, proble
ma concretizării și particula
rizării rămînînd la latitudinea 
fiecărei organizații, a fiecărui 
colectiv, planurile de activitate 
neputînd fi asemănătoare pen
tru organizația U.T.C. a școlii 
generale și organizația U.T.C. a 
claselor a XH-a, pentru organi
zația U.T.C. a liceului de spe
cialitate, ori cea a școlii post- 
liceale. Trebuie solicitată gîndi- 
rea creatoare, inițiativa, apelat 
la cunoașterea situației de fapt 
dintr-un colectiv.

Activitățile inițiate de or
ganizație, în totalitatea lor, sînt 
subordonate formării comuniste 
a elevilor și nu va fi posibil să 
atingem acest obiectiv dacă nu 
privim prin prisma politică tot 
ceea ce întreprinde organizația 
— fie că este vorba de activita
tea politico-ideologică, de activi
tatea culturală, sportivă, distrac
tivă, de pregătire pentru apă
rarea patriei, de activitatea șco
lară și cea extrașcolară.

Vorbind de eficacitatea muncii 
de organizație, de influența pe 
care ea o exercită asupra elevi
lor, trebuie să ne gindim în ce
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nizației, trebuie să milităm pen
tru a folosi mai bine pîrghiile 
prin care organizația U.T.C. in
fluențează colectivele de elevi 
și uteciști. Să stăruim pentru 
buna organizare a învățămîntu
lui politic, pornind de la orien
tările care au fost date în acest 
an, fără a uita, însă, că el tre
buie să constituie, împreună cu 
studiul științelor sOciale, un tot 
unitar ; că, pentru elevi, în sis
temul învățămîntului politic este 
potrivit să se facă apel la me
tode active, de dezbatere, de 
dialog. Să ne îngrijim, totodată, 
ca și informarea politică să fie 
concepută în același mod, dina
mic, prin metoda întrebărilor și 
răspunsurilor, a dicționarelor 
politice, prin asigurarea unui 
dialog competent cu ei în pro
bleme de politică internă și in
ternațională.

Elevul trebuie șă aibă parte
neri de discuție, de consultare, 
oameni dintre cei mai compe
tent ; să nu-i lipsim nici un mo
ment de posibilitatea de a dialoga 
între ei și cu cei maturi despre 
toate problemele care-i preocu
pă : politice, sociale, de muncă, 
de viață, de viitor. Se poate înțe
lege, deci, că trebuie făcut mai 
des apel la inițierea simpozioa
nelor, a întîlnirilor, a dezbateri
lor ori de cîte ori acestea Sînt 
cerute de elevi. în acest an șco
lar, trebuie consolidată experi
ența aflată de prea multă vre

me într-un stadiu de început, 
de deschidere largă a organiza
ției U.T.C. a școlii spre organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi, 
dar nu numai în ceea ce priveș
te activitatea tehnioo-producti- 
vă, ci în toate domeniile mun
cii de educație, să se poată 
vorbi cu totală acoperire despre 
acțiuni comune cu tinerii între
prinderilor, care contribuie va
loric la formarea elevului în 
spirit muncitoresc.

Locul dialogului deschis, de la 
utecist la utecist, rămîne însă, 
prin excelență, adunarea gene
rală a U.T.C. Atunci cînd ea 
este concepută ca for politic 
colectiv al organizației și nu di
dactic, administrativ, cînd nu se 
confundă cu ora de dirigenție. 
Cu certitudine că adunarea va 
fi o reală școală a educației co
muniste, acel loc unde se ana
lizează, se oorectează neajun
suri, se exprimă opinia colecti
vului, se decid măsuri de viitor 
numai în măsura în care pro
blemele vor fi dezbătute aici 
din perspectivă politică și nu 
adoptând stilul analizei de la 
înălțimea catedrei școlare.

A avea în atenție modul în 
care se descurcă elevul cu bu
getul său de timp, nu înseamnă 
a-i scoate din program recrea
rea concepută frumos, la nivelul 
vîrstei lui. înseamnă a răspun
de cu consecvență principiului 
potrivit căruia organizația U.T.C. 
trebuie să participe cu compe
tență la buna desfășurare a 
procesului instructiv educativ, 
să se pronunțe cu judiciozitate, 
în toate problemele privind per
fecționarea școlii, de pe poziții 
active, aducînd în fața corpu
lui profesoral, prin secretarul 
U.T.C., a forurilor de învăță
mînt, propuneri și observații ar
gumentate, bazate pe cunoaște
re, pe consultarea elevilor.

Să cerem tuturor activiști
lor noștri să-și deplaseze cen
trul de acțiune în școală, în or
ganizații, să realizeze îndruma
rea acestora în mers, să-i pre
gătească pe elevii din active 
încît să se poată adapta mobil 
la sarcini, să le stimuleze în
drăzneala în acțiune, originali
tatea. apreciindu-le meritele, în- 
curajîndu-i.

Anul de învățămînt pe care-1 
traversăm trebuie dominat de o 
mare deschidere spre colabora
re cu toți factorii de învăță- 
mînt, cu organizația pionierilor 
îndeosebi, cu pionierii care se 
formează acum pentru viața 
utecistă, precum și cu alți fac
tori care pot ajuta organizația 
școlii să-și realizeze proiectele, 
să le îmbogățească — colabora
re care să pornească de la cla
să, dintre biroul U.T.C. și diri
ginte, pentru a face posibilă o 
mai bună dozare a eforturilor, 
a acțiunilor, stăvilind repetările, 
paralelismele, formalismul — 
sursele principale care aduc în 
colectivele de uteciști pasivita
tea, pliotiiseala, atitudinea de 
spectator.

Faptele de muncă și învăță
tură, de aleasă comportare, vor 
fi în măsură să confirme anga
jarea plenară a elevilor, a orga
nizației U.T.C., alături de școală 
în îndeplinirea sarcinilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie, făcînd din acest an de 
învățămînt, anul unor deosebite 
succese.

interesante" iți scad
nota la purtare !

LA REAPARIȚIA PAGINEI ELEVULUII
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I
rală a clasei cons' 
riul valoric pentru 

Specificăm, însă,

I

Incepînd de azi, „Pagina elevului" își reia apariția săptămâ
nală. îi facem cititorului nostru cunoscute rubricile cu caracter 
permanent ale paginii, și-I invităm să colaboreze la lărgirea te
matică a acestora, să participe la realizarea propriu-zisă a pa
ginii. Ca punct de plecare „Pagina elevului" va găzdui :

Concursul „Scînteii tineretului" pentru cea mai 
bună clasă a anului școlar 1973—1974

își pot anunța participarea la 
concurs acele colective de clase 
— din licee de cultură generală, 
licee de specialitate, școli pro
fesionale, ’ clasele a VIII-a — a 
X-a ale școlilor generale — care 
își propun să muncească astfel 

anului școlar 
bune

pe tot parcursul 
incit să obțină cele mai 
rezultate la învățătură și în ac
tivitatea practică, media gene
rală a clasei constituind crite- 

i clasificare.
Specificăm, însă, că acele cla

se care obțin medie generală 
mare, dar au elevi corigenți și 
repetenți, se descalifică, întrucit 
scopul concursului este să stimu- 

| leze toți elevii la învățătură, 
pentru obținerea unor rezultate 
școlare bune și foarte bune, tro
feul de cea mai bună clasă, ne
putînd fi ciștigat doar pe seama 
unor elevi care se detașează 
prin rezultate foarte bune, ridi- 
cînd media generală a clasei. 
Concursul pune și o altă condi
ție : colectivele claselor partici
pante la concurs să se detașeze 
de celelalte și prin activități de 
organizație deosebite, prin iniți
ative valoroase, prin antrenarea 
tuturor uteciștilor la viața de 
organizație a clasei. Comitetele 
U.T.C. din școlile care au clase 
înscrise să participe la concurs, 
vor acorda acestora calificative 
pentru activitatea de organiza
ție desfășurată, care, împreună 
cu media la învățătură vor con
stitui totalul în funcție de care 
se va face clasificarea.

Concursul va

I
I
I
I
I
I
I

I
 portante premii — 
vom anunța în paj 
Clasele înscrise în

I

I
iniormațn, ioi 
momente din 
tora.

I
E

fi dotat cu im- 
- pe care 

pagina viitoare, 
în concurs vor 
pagina noastră.

le

fi anunțate în . „
Pe tot parcursul anului de învă
țămînt, vom publica reportaje, 
informații, fotografii surprinzînd 

1 activitatea aces
tora.

Așteptăm prima înscriere la 
concurs. Ultimul termen de în
scriere : 15 noiembrie. Rețineți : 
înscrierea pe adresa „Scînteia

tineretului", Secția învățămînt, 
Pagina elevului". £

• UN CUVÎNT DIN BANCA I 
ÎNTÎI. Sub acest titlu, pagina 8 
invită pe secretarii U.T.C. din ■ 
școli, pe toți membrii activelor I 
U.T.C., pe cei mai buni uteciști | 
să-și spună cuvîntul în proble
me ale muncii de organizație, | 
să-și prezinte experiențe, pune- I 
tele de vedere, inițiativele. ’

• DEZBATEREA PAGINII. O I
lună — o temă. Prima temă — I 
pentru luna noiembrie — o pro- I 
punem noi, rămînînd ca cele . 
ce vor urma să le propuneți I 
voi, elevii. Deci : Ce înțelegeți | 
prin expresia „a avea succes în 
viață" ? „Care este prețul pe I 
care nu l-ați plăti, în nici un I 
caz, chiar cu riscul de a nu a- ■ 
vea succes în viață ?“ Răspun- ■ 
deți, cu puncte de vedere pro- I 
prii acestor întrebări ; opiniile | 
voastre vor fi publicate în pa- 
gina voastră. i

• ORA DE CONSULTAȚIE. O I 
rubrică în cadrul cărora sînteți 1 
invitați să adresați întrebări pe I 
problemele ce vă i ' 
unor personalități numite de voi, 
elevii. în cazul cînd nu preci
zați cine doriți să vă i" 
redacția se va adresa 
meni competenți pentru a vă a- 
corda consultația cerută.

• ÎNTRE PATRU OCHI: o 
rubrică a confidențelor, a măr
turiilor despre ceea ce vă fră- 
mîntă, a schimbului de impresii 
și idei pe marginea experienței 
vieții voastre de adolescenți.

• CONSILIUL PEDAGOGIC 
AL PAGINII. Ne propunem să 
găzduim sub acest titlu toate 
propunerile pe care le faceți în 
scopul perfecționării învățămîn
tului, a activității voastre șco
lare, adresate școlii și forurilor 
de învățămînt.

• SAPTAMÎNA ȘCOLARA. 
Telexul paginii alcătuit din co
respondențe : manifestări 
evenimente din lumea ș

★
Așadar, de săptămîna urmă- I 

toare, ne reîntilnim sub titlul I 
„Pagina elevului". 1

ntrebări pe I 
interesează I 
nite de voi, I 

nu preci- . 
răspundă, I 
unor oa- |

I
I
I
I
I

b um VV- 
stări și I 
școlii. |

I.

Programul tipărit al activită
ților care au loc, -respectînd o 
anume periodicitate, la Clubul 
T-4 din Capitală cuprinde, prin
tre alte invitații și una extrem 
de ispititoare : „Tribuna discu
țiilor interesante". Este și firesc 
să crezi că aflată în al șaselea 
an de existență activitatea a- 
ceasta și-a rafinat, între timp, 
mijloacele, și-a perfecționat 
structura organizatorică, și-a 
fixat metodologia alcătuirii te-? 
matice astfel încît să-și merite

' cu prisosință numele.
— „Tribuna discuțiilor intere

sante", își amintește tovarășul 
Ion Stanciu, directorul Clubului 
T-4, n-a avut, la început, o te
matică stabilită pentru întreaga 
perioadă de desfășurare din- 
tr-un an. Testările întreprinse 
de membrii consiliului de con
ducere al clubului, propunerile 
spontane venite din rîndurile 
participanților — muncitori, teh
nicieni, studenți ai facultății de 
filosofie — aveau ca efect frec
vente modificări de program. 
Ulterior s-au cristalizat două 
principii de acțiune — planul 
anual, cu subiecte precizate încă 
din ședința de deschidere și 
comunicat participanților, de ale 
căror opinii critice, constructi
ve ne străduim să ținem sea
ma, a înlocuit tematica întîm- 
plătoare ; apoi s-a renunțat la 
atragerea publicului prin afișele 
oare popularizau „tribuna" în 
organizații, in favoarea invitării 
unor colective compacte — am 
ales în utflimii doi ani cite o 
olasă de la liceele teoretice sau 
de specialitate din sector. Un 
public omogen sporește șansele 
angajării unor dialoguri fruc
tuoase.

Am asistat la prima manifes
tare din cadrul ediției actuale 
a „tribunei". Trebuie să spu
nem că „discuțiile interesante" 
au fost, mai degrabă, rnonolo- 
guri ale celor ce, în calitate de 
coordonatori își asigură respon
sabilitatea de a lua cei dinții 
cuvîntuil de la masă. In fața lor 
rîndurile de scaune foșnesc, se 
rîde pe înfundate, rumoarea de
vine. din cînd în cînd, inco
modă, au loc puneri la punct și 
rechemări la ordine. După cîte 
ne-am putut da seama la a-

ceastă ședință inaugurală nu 
subiectul propus dezbaterii, des
pre generație și ideal, era vi
novat. Reluarea convorbirii, 
două zile mai târziu, cu o parte 
din cei atunci de față, Octavian 
Brînzei, Adrian Fîntineanu, Mi
hai Georgescu, 
Mircea Tăriță, 
Ioana Chiriac, 
elevi în anul I 
Basarab" ne-a 
regretăm experimentul actual 
și abandonarea vechilor princi
pii după care funcționa „tribu
na discuțiilor interesante". în 
adevăr, condiția ca o discuție 
pasionantă să fie posibilă este 
ca interlocutorii să aibă, deopo
trivă, capacitatea și interesul să 
o poarte. Orice oboseală a spi
ritului provocată de stările de 
tensiune de peste zi, sporite de 
grija îndeplinirii programului 
din dimineața următoare duce 
la reacții mai lente și la o ex
plicabilă necesitate de răgaz. 
Pentru elevi, orele serii („tri
buna" începe între 7 și 
7,30 p.m. și durează, în mod 
normal, pînă aproape de 9 [21]), 
între două zile de lucru sînt un 
efort mai greu de 
Menținute automat, 
tradiției, ceea ce în 
nu e rău, ziua și ora 
împotriva organizatorilor înșiși 
pentru că resursele de rezisten
ță ale invitaților actuali se mă
soară după alte criterii.1 Firește,- 
se întîmplă, și nu o dată, ca stă
rile de osteneală să fie compen
sate de o aderență maximă la 
subiect. Aceasta nti e o regulă, 
se înțelege. Dorința de a cu
noaște mai mult într-o chestiu
ne sau alta, de a-ți confrunta 
opiniile pornește fie de la exis.- 
tehța unei preocupări anteri
oare apropiată de subiectul în 
discuție, independent de faptul 
că acest subiect este sau nu in
clus în programul tematic al 
dezbaterii colective, fie de la 
stabilirea unui obiectiv comun 
de studiu. Nu acesta a fost ca
zul „discuției interesante" care 
pornea de la generație și ideal. 
Oricît de atrași s-au simțit în 
principiu participanții de stabi
lirea caracterului istoric al 
idealului, de definirea sa ca no
țiune a acestuia și de raporta

Silviu Mocanu, 
Doina Mazilu, 
Liliana Moise, 

la Liceul „Matei 
oferit motive să

suportat, 
conform 

principiu 
se întorc

Acțiuni de 
prin muncă

educare a elevilor 
și pentru munca

1.Concursuri școlare pe obiecte 
de invățâmint și olimpiade

școală : 10—30 ianuarie ; etapa 
pe județ ; 24 februarie ; etapa pe, 
țară : 7—13 apVilie, la Ploiești.

Biologie : etapa pe școală : 
10—30 ianuarie ; etapa pe județ : 
24 februarie ; etapa pe țară : 
7—13 aprilie, la Jibou — Sălaj.

c) Pentru elevii din învăță- 
mîntul profesional se organizea
ză concursuri la limba și litera-

20 aprilie — 13 mai ; etapa pe 
țară : 25—30 mai

3. Concursuri de creație teh
nică.

a) Pentru elevii din învăță- 
mîntul general obligatoriu.

Concursul și expoziția „Mini- 
tehnicus" : etapa pe județ : 1

învăță-

a) Pentru elevii din învăță- 
mîntul general obligatoriu cla
sele V—X.

Matematică (cl. V—X) : etapa 
. pe școală : luna februarie ; eta
pa pe județ : 12 mai.

Fizică (cl. VII—X) : etapa pe 
școală : luna februarie ; etapa 
pe județ :■ 12 mai.

b) Pentru elevii din 
mîntul liceal.

Limba și literatura română : 
etapa pe școală : 10—30 ianua
rie ;f etapa pe județ : 24 februa
rie etapa pe țară : 7—13 apri
lie, la Timișoara.

Ljmba și literatura maghiară 
sau germană : etapa pe școală : 
10—30 ianuarie ; etapa pe județ : 
24 februarie ; etapa interjude
țeană : 8—11 aprilie ; pentru 
limba maghiară la Cluj ; pentru 
limba germană, la Sighișoara.

Limba și literatura rusă : eta
pa pe școală : 10—30 ianuarie ; 
etapa pe județ : 24 februarie.

Matematică : etapa pe școală : 
10—30 ianuarie ; etapa pe județ : 
17 februarie ; etapa pe țară : 
7—13 aprilie, la București.

Fizică : etapa pe școală : 10— 
30 ianuarie ; etapa pe județ : 17 
februarie ; etapa pe țară : 7—13 
aprilie, la București.

Chimie : etapa pe școală : 
10—30 ianuarie ; etapa pe ju
deț : 17 februarie ; etapa pe 
țară : 7—13 aprilie, la București.

Economia politică : etapa pe

CALENDARUL
ce se vor organiza

tura română, matematică, fizică, 
chimie în trei etape, la datele 
prevăzute pentru elevii din li
cee.

în cadrul desfășurării etapei 
pe țară vor avea loc sesiuni de 
referate și comunicări ale elevi
lor la obiectele respective.

Olimpiade internaționale : ma
tematică, fizică, chimie.

2. Concursuri pe meserii și 
specialități.

Se organizează numai cu pro
bă practică, în funcție de pro
fil, pentru elevii liceelor de spe
cialitate, școlilor profesionale și 
ucenicie la locul de muncă : eta
pa pe clasă : 12—31 ianuarie ; 
etapa pe școală : 20 februarie — 
10 martie ; etapa pe zonă : 20— 
25 martie ; etapa pe minister :

ACȚIUNILOR
noiembrie 1973 — 30 martie 
1974 (expoziție) ; etapa pe țară : 
7—30 aprilie (expoziție).

Concursul de aero-navo-rache- 
to-modele, radiotelegrafie și 
carturi : etapa pe școală : 1 no
iembrie 1973 — 30 martie 1974 ; 
etapa pe județ : în vacanța de 
primăvară ; etapa pe țară : în 
vacanța de vară .

b) Pentru elevii din învăță- 
mîntul liceal și tehnic-profesio
nal :

Concursul „Tehnium" ; etapa 
pe școală : 1 noiembrie 1973 — 
30 aprilie 1974 ; etapa pe județ .’ 
30 iunie—30 iulie (expoziție).

II. Acțiuni cultural-artistice

Pentru elevii din învățămîn- 
tul general obligatoriu, liceal și 
tehnic-profesional.

1. Festivalul de teatru, de poe
zie patriotică și revoluționară 
„Partid inima țării" ; etapa pe 
județ : vacanța de iarnă ; etapa 
pe țară : vacanța de primăvară.

2. Concursul cultural-artistic 
„Țara mea de glorii".

a) pentru elevii din învăță- 
mîntul general obligatoriu : fază

EDUCATIVE

5. Concursul și expoziția re
publicană de fotografii artistice 
cu tema „Sub flamura Partidu
lui, creștem odată cu țara"

Se vor organiza expoziții la 
nivelul școlilor și județelor. Fo
tografiile selecționate din expo
zițiile județene și clișeele res
pective vor fi trimise la Palatul 
pionierilor din București, pînă 
la data de 20 aprilie 1974 : eta
pa pe școală : în vacanța de iar
nă ; etapa pe județ : în vacanța 
de primăvară ; etapa pe țară : 
15 iulie — 15 august.

6. Expoziția de filatelie a pio
nierilor și elevilor „Cravatele 
roșii"

pe școală și pe comună : în va
canțele școlare.

b) pentru elevii din învăță- 
mîntul liceal și tehnic-profesio
nal : fază pe județ : în vacan
țele școlare.

3. Festivalul folcloric „Litoral 
’74“ — august.

Participă formații folclorice și 
fanfare ale pionierilor și elevi
lor oare au desfășurat în 
școlar 1973-1974 o activitate 
tural-artistică’ deosebită.

4. Concursul de creație 
rară „Tinere condeie"

anul 
cul-

lite-

Lucrările selecționate vor fi 
trimise pină la data de 15 aprilie 
1974 la C.N.O.P., respectiv la 
C.C. al U.T.C.

Expoziția republicană se va 
deschide în orașul Alexandria 
la data de 1 iunie.

P.S. Intr-un an școlar, un 
elev poate participa la con
cursurile organizate pe linia 
unei singure activități, 
cadrul concursurilor pe 
biecte participarea va fi 
un singur obiect). în i 
excepțional, 
conducerii școlii, un elev 
poate participa la două acti
vități extrașcolare. în acest 
caz, una din aceste activi
tăți va fi cultural-artistică 
sau sportivă.

în perioada tezelor trimes
triale, precum și în timpul 
examenelor nu se vor des
fășura concursuri.

(in 
o- 

i la 
mod 

cu aprobarea 
școlii, un

rea sa la generația . căreia ii 
aparțin, la posibilitățile sociale 
de înfăptuire a idealului fiecă
ruia, dorința de recreere era, 
totuși, mai puternică. Dificultă
țile angajării dialogului au fost 
cu atît mai mari cu. cit pornind 
de la premiza interesului sigur, 
organizatorul însuși a neglijat 
să apeleze, cu subtilitate, bine
înțeles, așa cum se obișnuiește, 
se pare, în cadrul, altor teme 
ațe „tribunei", la mijloace au- 
dio-vizuale. Sala s-a menținut 
în rezervă, foșnind pe scaune, 
șușotind, comentînd in surdină, 
preferind să-i lase unui, purtă
tor de cuvînt sarcina de a sus
ține o dezbatere de idei.

Ce se va întîmplă în conti
nuare ? Cîteva din observațiile 
pe care interlocutorii. noștri ni 
le-au înfățișat ar trebui să dea 
de gindit organizatorilor. Ia- 
tă-le : • o serie de teme par 
să fi trecut de, la ora noastră 
de dirigenție, sau . de la aduna
rea generală a organizației UTC 
pe clasă în programul „tri
bunei" ; nu susține nimeni că 
nu sînt utile, dar orjcum, se 

„ repetă. • există subiecte, cum 
ar fi cel despre „arhitectură și 
urbanizare" prea specializate in 
ceea ce ne privește ; cum să 
discuți, cum să ai o opinie cînd 
nu poți fi decît spectator ? ; • 
dacă discuția presupune ca 
punct de pornire un principiu 
la care toată lumea nu poate 
să facă altceva decît să răspun
dă afirmativ, deci controversa 
este exclusă, discuția aceea își 
pierde virtutea de a fi intere
santă ; un ^echilibru tematic 
trebuie să țină seama de priori
tățile pe care însăși realitatea 
le impune ; lumea este preocu
pată astăzi de problemele păcii 
și ale războiului, ale libertății 
și necesității, ale democrației și 
dreptului fiecărui popor la in
dependență și. suveranitate.-, de 
lichidarea decalajelor în dezvol
tarea economică a, statelor, de 
efectele poluării mediului am
biant și de păstrarea ritmurilor 
ecologice naturale, de cucerirea 
cosmosului și a oceanului pla
netar, de sănătatea fizică și 
morală a omului etc ; de ce nu 
oglindește programul ? „discuții
lor interesante", măcar in parte, 
aceste preocupări ?

' în ansamblul celor 43 de su
biecte ale „tribunei", ' cîte au 
fost discutate pină acum. ‘ a- 
proape jumătate reprezintă pro
puneri ale participanților. Struc
tura acestei .jumătăți relevă o 
mare diversitate de, interes. 
Spre exemplificare, cităm con
formismul și nonconformismul", 
„conflict sau contradicție intre 
generații ?", - „substanțele stu
pefiante și sănătatea", „mani
festări protestatare ale tinere
tului din țările capitaliste și fe
nomenul hippy", „datoriile so
ciale față de familie", „civilizații 
dispărute", „prin ce se vădește 
caracterul umanist al socialis
mului", „omul și destinul său" 
etc. Ultimul program propus ră- 
mîne, însă, evident dator aces
tui spectru larg de probleme în 
fața cărora vibrează sensibilita
tea și inteligența tinerilor. O 
aplecare mai atentă asupra uni
versului de interese reale ar 
avea, desigur, ca efect și modi
ficarea procedeelor de mobili
zare. Cu șovăielile de rigoare și 
cu sentimentul că au comis o 
indiscreție pentru , care vor su
porta consecințele, anul I A.,.de 
la Liceul „Matei Bașaralț" rie-a 
mărturisit' că prezența sa la 
„Tribuna discuțiilor interesante" 
din seara cu pricina a fost'asi
gurată. printre altele,. de preci
zarea că absenților li* se va scă
dea nota la purtare. Situația 
nu e prea departe nici , de ceea 
ce se întîmplă și cu celelalte 
două clase, de la Liceul de chi-

discuțiilor
mie și de la Liceul 
vitate" la „Tribuna 
interesante".

MIRCEA TACCIU
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lată un fapt sigur, verificat și de noi inșine și pe care ne face 
o deosebită plăcere de a-l recunoaște și sublinia : emisiunea 
Seara pentru tineret a televiziunii noastre este urmărită, vizionată 
de un impresionant număr de tineri și provoacă nu o singufă 
dată reacții și păreri dintre cele mai diverse. Că se discută mult 
constituie o realitate pozitivă. Dar cum se discută ?

Publicînd unele dintre părerile tinerilor, așa cum am mai fă
cut-o, dorim firește sâ contribuim la întreținerea dialogului și a 
climatului de dezbatere menit să ajute la îmbunătățirea con
tinuă a conținutului acestor emisiuni cu un număr atît de mare 
de spectatori. Desigur, ar fi o iluzie să ne închipuim că ele 
pot mulțumi pe toți, pină la ultimul spectator. Trebuie, apoi, să 
subliniem aici că privim cu satisfacție încercările care s-au făcut 
și se fac de a da acestor emisiuni un caracter mai viu, mai 
interesant. Dorința noastră este de a ajuta, atit cit putem, ca 
lucrurile să ia un din ce in ce mai vizibil curs ascendent. 
Pentru aceasta, însă, credem că n-ar folosi nimănui ascunderea 
opiniilor critice pe care și noi, ca și unii spectatori, le avem 
cu privire la aceste emisiuni. Credem că părerile publicate mai 
jos se susțin și nu doar sub cuvînt că „astea sint părerile oame
nilor". Ele conțin, pe lingă alte observații, una c« ni se pare 
esențială : in aceste emisiuni trebuie să-și găsească un loc 
infinit mai mare și mai expresiv nu numai cadrul general in care

se mișcă, trăiesc și muncesc tinerii, dar în primul rind felul cum 
vorbesc și gindesc ei, in legătură cu ceea ce fac și ceea ce li se 
întâmpla lor. Ai, uneori, intr-adevăr, impresia câ acela care este 
întrebat nu face altceva decit sâ ilustreze răspunsul dinainte de
ținut. Mu Iți tineri au sesizat un asemenea raport inechitabil și 
care duce la impresia de fals, neautentic. Ei nu se sfiesc să o 
spună.

Televiziunea ne-a dat nu o dată prilejul sâ vedem oameni au
tentici, vii, plini de inteligență, umor, înțelepciune. Noi nu putem 
da soluții, dar un lucru putem spune : asemenea oameni se 
„abțin" cînd, în urma unei atente documentări și selecții, ei sint 
lăsați să spună ce au de spus, cu vorbele lor, mai alese ori mai 
Stingcce, colorate sau altfel. Să nu ne amăgim : problemele oa
menilor n-au ah mijloc de expresie decit cuvintele, propozițiile, 
frazele oamenilor. Oricît am vorbi noi, dinafara cadrului, nu vom 
izbuti sâ le facem mai autentice și mai reale decit apar ele in 
ceea ce spun și vor sâ spună oamenii, tinerii înșiși, lată de ce, 
dorind să contribuim la procesul de îmbunătățire a emisiunilor, 
credem că nu o putem face mai bine în alt chip decit lă$îndu-i 
pe cei cărora le sint destinate să spună cum sint și cum se 
văd ei in aceste emisiuni, ce ar dori sâ se mai facă și ce nu ar 
dori să mai vadă sau să mai audă. Din aceeași dorință vom 
continua să publicăm și in viitor opiniile lor.

a-

Stanciu Ion. strungar, secre
tar al comitetului U.T.C. de la 
Complexul C.F.R. — Triaj Bucu
rești : ..De emisiunile pentru 
tineret ale televiziunii noastre 
sint legat printr-o experiență de 
care nu-mi aduc aminte cu plă
cere. Ceea ce vreau să vă spun 
în continuare m-a făcut să fiu 
foarte circumspect în aprecie
rea programelor serii T.V. pen
tru tineret. M-a bucurat faptul 
că o echioă a televiziunii a 
venit să realizeze un reportaj 
la noi. la depou, unde munca 
nu este deloc ușoară si mai
Ies. unde in secția principală, 
reparații locomotive. aproape 
70 la sută din muncitori sint 
utecisti. Pesemne că reporterii 
au fost insă interesați de cu to
tul altceva din moment ce au 
filmat cîteva ..cadre44 de exte
rior, ..aranjind" pesemne pen
tru a fi imaginea mai frumoa
să. cîteva ..scene de muncă". 
Le-am obiectat, si nu numai 
eu. că asemenea fel de a lucra 
cum apare in regizarea echipei 
de la televiziune, contravenea, 
atît realității, cit si protecției 
muncii dar mi s-a dat de înțe
les că redactorul se pricepe mai 
bine la activitatea din depou 
decit noi, cei care munceam a- 
colo. Mai mult. Pe micul ecran 
au apărut doar imagini dintr-o 
secție anexă, cea de strungărie. 
în timp ce secția principală a 
fost complet uitată. ..Eroul" e- 

■ misiunii, găsit în timpul fil
mărilor, a devenit astfel un tâ
năr care în timpul liber scrie 
si versuri. Este adevărat că a- 
ceasta este un merit al lui dar în 
ceea ce privește contribuția lui 
la muncă el era printre cei mai 
puțini reprezentativi, ba. chiar...
M-am uitat deci la emisiunea 
despre depoul în care lucrez, 
cel mai mare’ din tară, si nu 
l-am recunoscut decit dintr-o 
imagine a exteriorului lui, sur
prinsă pe o peliculă consumată^ 
apoi pentru a Înregistra lu
cruri nesemnificative. ..idei 
preconcepute" cu care veniseră 
deja realizatorii emisiunii. Ce 
anume si pe cine arată reporta
jul T.V. dacă din numeroși ti
neri despre care comitetul 
U.T.C. le-a vorbit redactorilor.

Conștiință
(Urmare din pag. I)

noastră. Am putut observa, în prima lună de la deschiderea 
școlilor, valoarea imediată a unor prevederi ale documentelor 
de partid. Dînd curs indicațiilor plenarei care a analizat în- 
vâțămîntul, consiliile populare și organele specializate de pe 
tot cuprinsul țării au creat o vastă rețea de unități preșcolare 
și de semi-internat pentru copiii mai mari, ceea ce înseamnă 
o raționalizare a efortului familiilor, cheltuieli scăzute la acest 
capitol și condiții mai bune de învățătură și de viață pentru 
cei mici. Putem presupune câ o parte, cel puțin, a măsurilor 
au putut să prindă viață datorită economiilor și creșterii veni
tului național prin contribuția conștientă a omului de lingă 
unealtă. De asemenea, știm că salariul mediu lunar se va ri
dica în 1975 la circa 1950 lei, după estimării? de la Conferin
ță. Pentru a plăti salariile este însă nevoie, în primul rind, de 
creșterea productivității și de realizarea unor cheltuieli mate
riale mai scăzute.

lată cum cifrele primesc o cqldurâ mai umană și cum în
țelegerea lor se transformă într-un element de conștiință. Mai 
mult decît oricînd, ?ste vorba de a fac? limpede faptul că ne 
aflăm într-un sistem de relații și câ individul trebuie sâ se 
gîndeasco pe sine drept o consecință a desfășurării normale 
a acestor relații. Nimic nu se petrece fără implicații pe pion 
social și este evident câ întreg ansamblul economico-social 
depinde de gradul nostru de înțelegere a problemelor cu care 
sîntem confruntați. Conștiința este determinată mai mult decit 
oricînd de instrucție și de cunoaștere. Sint raporturi foarte 
subtile si demne de studiat cu toată atenția. Analogia istorică 
spune de altfel multe. In Atena, unde cetatea era la fel de 
interesată de coeziunea indivizilor și unde ființa ei trecea 
înaintea vieții persoanelor, capacitatea de sacrificiu era cul
tivată prin cunoaștere și filozofie. Egoismul este strîns legat 
de prostie. Un om care crede în caracterul obiectiv al valo
rilor, în frumos, in adevăr și dreptate, va fi mai devotat colec
tivității sole și idealurilor naționale. Grecii îl știau pe dinafa
ră pe Homer, fără excepție, de la cel mai umil cetățean pînă 
la conducător. Revenind în actualitate, n-am să, uit acel con
curs cîștigat la televiziune de un muncitor cizmar, care a 
primit felicitări pentru cunoașterea excepțională a lui Beetho
ven. Viața lui se împărtășea din convingerea că frumosul 
există și că merită să-l studiezi și să-l cunoști. Aceasta în
semna să crezi într-o structură a lumii, bazată pe frumos, in 
care individul se află cu rosturi precise, dar purtind în perma
nență pe umerii săi povara și răspunderea întregului. Omul 
prost nu se vede decît pe el și nu-i mai pasă nici chiar de... 
Beethoven.

Așa stînd lucrurile, nu e departe timpul cînd elementele de 
instrucție vor fi luate in considerare în toate estimările pro
gramelor de dezvoltare economică, iar studiul lite
raturii și al muzicii va fi un element esențial de construcție na
țională^ Ce demnitate mai mare pot avea artele, ca și toate 
preocupările spirituale ? Mă gîndesc la faptul că monumen
talitatea acestui anotimp întreține meditația asupra rosturilor 
noastre fundamentale și că este bine să ne punem întrebări. 
Deci, socotind că s-ar reduce cu un procent cheltuielile mate
riale în industrie, în anul 1974...

circum- 
nu cumva tot ce văd în 
pentru tineret pe micul 

reprezintă coptribuția 
înțeleasă a redactorilor ?

n-a apărut nici unul în emi
siune ? De aceea sint 
spect. 
seara 
ecran 
greșit ______________________
Nu de alta dar obiecțiile mele 
adresate realizatorilor au pri
mit următorul răspuns : ..N-au 
intrat zilele în sâc. mai venim 
noi odată Pe la dumneavoas
tră14.

Nicoleșcu Adrian — proiec
tant principal, — secretar at 
comitetului U.T.C. al I.M.M.R. 
Grivita București : „Am obser
vat că un subiect da mare irn- 
porțanță, inițiativele tinerilor 
in procesul de producția, apar* 
sporadic in emisiune, iar atunci 
cînd de bine de rău se vorbește 
și despre asta, se apelează mai 
puțin Ja faptele concrete cit la 
vorbe frumoase.

în mai toate emisiunile re
porterii lasă impresia că știu 
mai mult decît cei de la locul 
lor de muncă. Tin minte un re
portai dintr-o uzină timișorea
nă, în care reporterul monologa 
obositor, în timp ce „eroii" stă
teau în fata aoaratului. dorind 
vizibil să spună ei ceva despre 
munca lor. Lucru care nu s-a 
întâmplat. Reporterul a mai 
tras o concluzie frumoasă si en
tuziastă Si totul s-a terminat 
cu genericul pe care erau în
scrise • numele realizatorilor e- 
misiunii.

De asemenea, cred că în tele- 
topuri este normal să apară nu 
atît vedetele consacrate. pre
zente în mai toate emisiunile 
muzical-distractiv? ale micului 
ecran, cît soliștii orchestrelor 
din zecile de case de cultură si 
cluburi ale tineretului, cei care 
reprezintăr de fapt' activitatea 
acestor instituții. Aș mai adău
ga că mulți dintre profesioniștii 
— invitați de onoare, nu ? — 
muzicii lejere apar într-o ți
nută vestimentară excentrică, 
dacă nu chiar frizînd mode du
bioase. Să ne propună emisiu^ 
nea astfel de modele ? Nu cred 
asta, dar ne izbim zilnic în e- 
ducarea unor ..negliienti" 
răspunsul : ăia d? ce au voie 
noi nu

Blca Nicolae, secretar 
comitetului U.T.C. sectorul 

de
li

al 
s

Bucuroșii : „Aș voi să constat 
o mai pronunțată amprentă a 
organizației U.T.C. asupra emi
siunii pentru tineret a televi
ziunii. Nu este de-ajuns să ni 
se spună că unul sau altul din
tre eroii unor anchete sau re
portaje șînt utecisti ori membri 
ai comitetelor și secretari de 
organizații. ci să le vedem 
funcția nu numai enunțată dar 
si concretizată calitativ. Este 
interesant de văzut nu numai 
ce s-a realizat, ci și cum...

Nu știu de ce nu apar si mi
cro reportaje din viata tinere
tului lumii, de la întâlnirile in
ternaționale la care participă 
reprezentanții noștri. Recenta 
consfătuire a delegațiilor orga
nizațiilor de tineret din unele 
țări socialiste si F.M.T.D. par
ticipante la întâlnirea cu pri
vire la activitatea în rîndul ti
neretului muncitoresc, care s-a 
desfășurat la București, era un 
bun prilej pentru realizarea 
unei astfel de emisiuni".

Foia Nicolae. controlor C.T.C., 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la Uzinele utilaj chi
mic Gri vița Roșie : „Tinere- 

De-a lungul, învîrtita și bărbuncul — suită de dansuri din Bis- 
trița-Năsăud

Foto: EM. TANJALĂ

Pe teme cetățenești
(Urmart din pag. I)

pra mășurilor care se iau sau ar 
trebui luate.

Numeroși navetiști cu care am 
discutat pe marea platformă in
dustriala a Tirgoviștei aminteau, 
în primul rind, lipsa de punc
tualitate a sosirii navetelor din' 
cursă. Programul de lucru în
cepe la ora 7 dimineața, dar, în 
fiecare zi, cel puțin două navete 
(prin „navetă" înțelegind un ca
mion cu circa 30 de muncitori 
sau un autobuz cu 40) întirzie, 
datorită defecțiunilor tehnice ; 
ba o pană de motor, ba un 
cauciuc spart, ba altele asemă
nătoare, ca și cum verificările 
tehnice înainte de plecările in 
cursă ar fi așa, un lucru pe care 
dacă vrei îl faci, dacă nu, nu-1 
faci. In asemenea situații, na
veta poate întârzia pe drum și 
citeva ore.

Există și cazuri, din păcate în 
număr mare, cînd întârzierile 
navetelor, asigurate de parcul 
de mașini de pe platforma in
dustrială, au și alte cauze, care 
țin, de astă dată, de punctualita
tea salariaților navetiști. Șoferul 
știe că dintr-o localitate tre
buie să-i aducă la lucru pe cu
tare, pe cutare, pe cutare, deci 
un anumit număr de muncitori, 
între ei, sint însă și unii care 
nu se prezintă la punctul de a- 
dunare la ora fixată și, in aș
teptarea lor, se irosesc 
prețioase, astfel că, în loc 
ajungă 
mașina 
la 8,00.
care, 
chiar la această oră, 
se ducă direct la lucru încep să 
colinde magazinele, pentru a-și 
face cumpărăturile cu care să 
se întoarcă acasă după amiază: 
pîine, ulei ș.a.m.d. La fel proce
dează și mulți dintre cei sosiți 
înainte de începerea programu
lui. Neexistând, după cum aveam 
să aflăm pe parcurs, nici un

minute 
să 

la serviciu la ora 7.00, 
sosește la 7,30 sau chiar 
Nu putini sint navetiștii 
ajungind la Tirgoviște 

în loc să

mi- 
?lt- 
co- 

al 
care

țea emisiunii ar trebui să np 
fie doar înscrisă în titlul ei ci 
conținută. Multe emisiuni Par a 
ocoli fantezia si tinerețea inter
locutorilor sau eroilor lor. rezu- 
mîndu-se la un didacticism 
greoi. Și la poi s-a realizat o 
emisiune dar nu mică ne-a fost 
mirarea cînd în loc să fie pre
zentați așa cum era vorba ini
tial. ..vedetele14 uzinei, trei ti
neri cîstigători ai unor con
cursuri pe meserii de nivel re
publican sau municipal, cel mai 
bun strungar, sudor si turnă
tor. ceea ce am văzut ne 
cui ecran arăta cu totul 
ceva : imagini din uzină 
mentate de un redactor 
televiziunii. imagini în 
chipul celor trei tineri, cu care 
ne mindrim ne drent. apărea 
fugitiv. Să fie oare inexpresiv 
un dialog cu ei ? Să fie mai 
interesante confesiunile perso
najelor negative lisate minut? 
în șir să se explice inutil ? Am 
constatat o ciudată optică în 
realizarea emisiunii din uzină, 
multe din interesantei? fapte 
ale tinerilor de la noi nu stâr
neau curiozitatea redactorilor 

grafic al sosirii navetelor din 
cursă, întirziații la cumpărătu
rile de dimineață dau vina, a- 
junși la punctele de lucru, tot 
pe... întârzierea navetgi. O justi
ficare a prezentării alandala la 
program, tot trebuie găsită...

Am pus mai multor navetiști 
din această categorie două în
trebări : de ce țin șă-și facă 
cumpărăturii? în Tirgoviște și, 
apoi, de ce nu și le fac după 
terminarea programului ? Răs
punsul la prima întrebare me- 

DRUMURILE NAVETISTULUI
lor (nu le mai numim, fiind 
destul de numeroase) în care 
locuiesc interlocutorii noștri na
vetiști : cooperativele sătești de
seori duc lipsă de unele pro
duse alimentare, aprovizionarea 
lor fiind făcută la voia întim- 
plării, nu în funcție de cerințe. 
Cit privește pîinea, ea nu prea 
poate fi cumpărată în 
sate, deși indicațiile primite de 
consiliile 
cel puțin doi ani, 
de brutării locale, așa cum, de 
altfel, am întâlnit în multe alte 
localități din mediul rural.

Referitor la posibilitatea nave
tistului de a-și face cumpărătu
rile după terminarea progra
mului de lucru, menționăm, 
pentru explicații, pățania re
centă a lui Constantin R. : s-a 

unele

populare prevăd, de 
amenajarea

veniti cu un ..plan" al lor greu 
de schimbat. Cînd vrei să cu
noști realitatea, s-o cunoști si 
să relatezi despre e?. nu cred 
că e bine să vii cu idei pre
concepute. cu un plan făcut 
undeva intr-un birou. Uzina si 
tinerii ei nu trebuie să fie doar 
decor pentru subiecte care se 
potrivesc asa ..în general". 
Ce-i de făcut, spre exemplu, 
dacă un redactor mi-a spus că 
nu poate vorbi despre un lu
cru interesant care se petrece 
în uzina noastră pentru că. 
precis. ..asta mi-o taie șeful" ?

Mi se pare, atît cit îmi pot 
da seama, si nu e greu să-ți 
dai seama de asta, văzînd o e- 
misiune pentru tineret, că mul
te adevăruri simple, dacă nu 
șînt ocolite, rămîn acoperite de 
o exasperantă frazeologie".

Tacea Florin, secretarul co
mitetului U.T.C. Regionala Căi 
Ferate București : ..O mai mare 
diversificare a subiectelor, o 
extindere a ariei lor geografi
ce cred că ar constitui primul 
lucru pe care-1 au de făcut ?- 
misiunile T.V. pentru tineret, 
în locul abuzului de cuvinte 
de acum să fi? lăsate să ..vor
bească" imaginile, pentru câ de 
aceea e emisiune T.V. si nu una 
radiofonică. De asemenea, n-ar 
fi rău ca redactorii să împru
mute ceva din nervul celor 
care realizează emisiunea ..Re
flector". Și nii numai n? cazuri 
discutabile. Poate exista un 
..reflector" și pentru cei cu 
care ne mindrim dar. cum spu
neam. să fie o emisiune reali
zată cu nerv, o emișiune în 
care reporterul să știe ce șâ 
întrebe pe interlocutor, să știe 
adică ce trebuie să aflăm, acele 
idei interesante pentru care de 
fapt a fost făcută emisiunea. 
De multe ori însă redactorii 
sînt puși în dificultate de in
terlocutori Pe care în loc să-i 
las? șă vorbească mai mult îi 
încurcă eu întrebări nesemnifi
cativ?.

As avea o sugestie : săptă- 
mînal. pe un spațiu mic de e- 
mișiune, maxim 5 minute, șă fie 
prezentate dte unul din nenu
măratele trasee Pe care BTT le 
oferă tinerilor*'.

nr.
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PROBLEME
ECONOMICE

DIN SUMAR :

A

Cornel Burtică : Procese 
noi în economia mondială ; 
Trandafir Cocîrlă : Dezvol
tarea creativității la baza 
creșterii productivității mun
cii și eficienței economice ; 
Victor Partenie: Masuri con
vergente pentru economisi
rea combustibilului și ener
giei electrice ; Nicolae Ghi- 
fă : Multiplicarea eforturilor 
pentru folosirea intensivă a 
suprafețelor de producție ; 
I. Nicolae-Văleanu și Geor
ge Virgil Stoenpscu : Gindi- 
rea economică a iui Dimitrie 
Cantemir.
RECOMANDĂRI PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PAR
TID ȘI RECICLARE — CRI

TICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

dus la „Alimentara", a întîrziat 
acolo o jumătate de oră, iar în
tre timp naveta a plecat fără el. 
Cum n-avea altă posibilitate să 
ajungă acasă, la peste 70 de km., 
a dormit în gară, cu tot cu 
cumpărături. Tot Constantin R. 
ne-a declarat : „Dacă nevestele 
noastre ar găsi în șat cele cu
venite, crede cineva că am mai 
alerga prin oraș, din magazin in 
magazin ?“ Iată o opinie perfect 
îndreptățită, de care trebuie șă 
țină seama și Consiliul popular

păcate, problema nave- 
cu toate implicațiile 

e privita cu suficientă

— Din
tismului; 
șale, nu 
seriozitate — este de părere to
varășul ing. Mihai Iștrati. șeful 
secției utilaj transporturi nr. 4, 
de pe platforma industrială, sec
ție care asigură, cu mijloacele 
sale, naveta salariaților grupului 
de. șantiere. De regulă — spunea 
interlocutorul noștru — se ana
lizează efectele wavetismului și 
nu cauzele care-duc la întârzieri, 
absențe și așa mai departe. Sec
ția noastră a repartizat peste 
30 de camioane și autobuze pen
tru navetă. De asemenea, nave- 

' ta se mai face și cu mașinile
I.R.T.A., însă aceasta n-a făcut 
nimic pentru a corela graficul 
de transport cu programul de 
lucru de pe platforma industria
lă. Mai mult, salariații de la 
I.R.T.A. ignoră deliberat niște

lntr-un modern laborator de determinări fizico-chimiceLiteraturade informare
în date,
Dicționar pedagogic,

Se știe, și statisticile UNESCO 
ne sînt mărturie, că în ansamblul 
titlurilor apărute care situează 
România printre primele țări 
din lume în domeniul producției 
de carte raportată la numărul de 
locuitori, literatura de informare 
se bucură de o atenție deosebită. 
Cititorul român dispune, astăzi, 
de cîteva lucrări monumentale în 
acest domeniu — Dicționarul en
ciclopedic român, Dicționarul 
limbii române modeme, Lexico
nul tehnic român, Istoria lumii 

Dicționar politehnic, 
-w ■ Dicționar 

de maxime comentat, Dicționar 
de pseudonime, Dicționar de cu
vinte, expresii și citate celebre, 
Dicționar mitologic, Dicționar de 
estetică generală, Micul dicționar 
enciclopedic, Istoria românilor, 
Istoria literaturii române, Dic
ționar politic, Mic dicționar filo
sofic, Istoria României în dat? 
etc. Literatura de informare pen
tru tineret trebuie să răspundă, 
însă, unui specific distinct. De
parte de a se limita doar la cu
legerea surselor de interes larg, 
ea trebuie să ofere, evitînd, în 
același timp, didacticismul ste
ril, tipare morale ale căror modele 
să se impună conștiinței tinere. 
Prin ce se exprimă, în acest sens, 
eforturile „Editurii Albatros" ?

Iată întrebarea la care 
răspunde

VIRGILIU ENE, șef de 
dacție la această editură:

In anii din urmă, „Editura 
batros" a tipărit în cadrul celor 
peste 15 colecții și serii ale sale, 
numeroase volume încadrate te
matic literaturii de informare. Ne 
va fi greu, desigur, să amintim 
totul, dar simpla menționare va 
fi suficientă, în unele cazuri, să 
realizeze trimiterea citito/ului tî- 
năr la o sursă dispunînd de vir
tuți pe care noi abia le vom pu
tea sugera. Iată de ce, renunțînd 
acum la ceea ce vom avea, poate, 
prilejul să explicăm altădată, ne 
vom opri cu mai multă stăruință

ne

re-

Al-

priorități lesne de înțeles. Astfel, 
cel puțin 180 de mecanici . și 

, șoferi din secția noastră sosesc 
la serviciu cu abonament 
I.R.T.A., însă deseori autobuzele 
trec prin stațiile de pe traseu 
supraaglomerate cu .pasageri 
fără abonament, iar salariații 
noștri nu mai au loc. Ar fi bine 
ca șoferii de la I.R.T.A. șă nu 
uite că în stația cutare trebui? 
să )urpe atîția navetiști, că în 
alta atîția. care, oricum, e ne
voie șă ajungă la lucru.

— Din cite’știu, nici mașinile 
dumneavoastră nil respectă tot
deauna programul de sosire și 
de plecare. '

— Agey^raț. Una din cauze 
ește ca mai au defecțiuni tehni
ce pe traseu. Vom face toi ce

care uneori se amină chiar și cu
2— 3 ore după terminarea pro
gramului de lucru. o vină au și 
șantierele de pe platformă, că
rora le-am repartizat pentru na
vetă un număr de mașini. Ci
tind de principala menire a aces
tora. conducerea șantierelor îi 
trimite pe șoferi in tot felul de 
curse, la transportat materiale, 
uneori chiar și în alte localități, 
fără a se interesa dacă mașinile 
mai au vreme să se întoarcă 
pentru navetă. Așa se face că 
muncitorii stabiliți pentru un 
traseu fie că aglomerează nave
tele altor echipe, de pe traseu 
apropiat, fie că așteaptă ore în
tregi sosirea navetei lor. Nu o 
dată, în asemenea situații omul 
ajunge acasă aproape de miezul 
nopții. E firesc ca. după numai
3— 4 ore de somn azi, miine, poi- 

la seriile fi colecțiile pe care le 
considerăm a fi de cel mai mare 
interes.

Una diptre cele mai prestigi
oase colecții ale „Editurii Alba
tros" este, indiscutabil, „Lyce
um", menită să contribuie la o 
temeinică informare asupra 
literaturii române și universale, 
matematicii, chimiei, științelor 
naturii etc. O foarte succintă 
enumerare de titluri ni se pare 
a fi edificatoare pentru gama di
versă a problematicii abordată 
chiar și într-un singur domeniu, 
cel cu caracter informativ știin
țific — Toma Vescan „Lumina, 
gravitația și relativitatea", Ber
nard Barhad „Fiziologia adoles
cenței", Șt. Niculescu „Construc
ții telecomandate", Mihai Ata- 
nasiu „Construcții și experiențe 
de fizică", Gh. Gușsi „Itinerar în 
analiza matematică" etc. Li se 

C A R T E

s-au 
serii: 

și „Sinteze14. 
circulație

adaugă noi titluri, aflate sub ti
par sau în planul editorial pe 
anul 1974: Florica Cîmpan „Din 
istoria cîtorva numere de sea
mă", Em. Vasihu „Lumina — 
undă electromagnetică H. R. 
Radian „Recreații matematice", 
D. Ceaușescu „Atomi și molecu
le" ș.a.

Colecției „Lyceum" i 
adăugat recent două noi 
„Texte comentate" 
Dacă prima pune în 
selecțiuni amplu adnotate, din 
opere clasic? care formează o- 
biectyl studiului prevăzut în 
programa analitică a școlii, cea 
de a doua, inaugurată de curînd 
cu „Literatura Umanismului 
Renașterii" (3 voi.), urmată 
o ediție — prima de acest 
în istoria literaturii noastre 
„Satira în literatura română" (2 
voi.), publică investigații asupra 
unor curente sau epoci literare, 

si 
de

miine, să se scoale mai greu, în
târziind la adunarea pentru na
veta de dimineață. Pe noi însă 
ne mai deranjează un lucru : au 
început ploile, iar c^mioanele- 
navetă încă nu au prelate. Na- 
vetismul n-ar? ce face, șță în 
ploaie o oră-două, pînă ajunge 
de la domiciliu la lucru sau in
vers. Conducerea grupului de 
șantiere nu vrea șă plătească 
prelatele, dar nici noi. Deocam
dată, șe pasează hîrtiile, de 
colo, colo, să șe vadă cine scoa
te banii din buzunar.

La grupul de șantiere discu
tăm cu tov.arășul ing. Nicolae 
Gheorghiu, șeful serviciului de 
mecanizare, care ne asigura (dar 
de ce pe noi ?) că, pînă Ia urmă, 
problema prelatelor se va rezol
va. ..După lege — ne-a declarat 
interlocutorul' nostru — cheltu
ielile trebuiesc suportate de uni
tatea prestatoare. Vom vedea. în 
fine, cine va plăti prelatele, to
iul e să fie confecționate". Bine, 
dar pentru a putea fi confecțio
nate, nu trebuie mai întîi să se 
hotărască cine anume lei plă
tește ? Nu vedem cum s-ai pu
tea confecționa ceva doar cu 
aer, șap cu hirtii car? cipculâ 
din dosar în dosar.

Iată, așadar, cîteva problem*? 
ale navetișmului. mai puțin se
sizabile pentru cei care șe li
mitează să privească doar aspec
tele economice ale acestui feno
men. Firește, aceste aspect? tre
buiesc avute în vedere în pri
mul rind, dar, știind că naveta, 
o face omul, de ce întirzie mă
surile în favoarea acestui om, a 
navetistului, căruia i se pretinde 
— și pe bună dreptate ! — șă 
fie prezent la începutul progra
mului de lucru, și nu oricum, 
ci odihnit, capabil să dea randa
mentul așteptat la locul său de 
muncă. Opinia generală este că 
aceste probleme pot fi rezolvate. 
Ește nevoie, însă, de spirit de 
răspundere, de grijă pentru sa- 
lariații navetiști, de operativi
tate în aplicarea măsurilor des
pre care, deocamdată, doar se 
vorbește.

ilustrata prin texte, precum și a- 
supra unor fenomene, de cultură 
sau științifice. Recent au mai a- 
nărut în „Sinteze" încă două vo
lume de interes evident pentru 
tineri: „Clasicism și romantism" 
de D. Pă,curariu și „Chimie pen
tru admitere în facultate" de

Ceea 
otecțte | 
îndea- ■

legată direct 
orelor de curs

de

tru admitere t. ___ _
Const, și Maria Rabega. 
ce face însă ca această colecție» 
să merite a fi urmărită îndea- ■ 
proape sînt și viitoarele ei apariții .
— I. Șadhei „Istoria literaturii 
române vechi , Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga „Romantismul euro
pean , Qvidțiu Drimba „Teatrul 
de la origini pînă azi", V. L. 
Saulnier „Literatura franceză", 
M. Atanasiu — V. Dobrotă „Fi
zică pentru admiterea în facul
tate , Ț. Iqnescu — C. L. Pîr- 
san „Algebra și analiza matema
tică pentru admiterea în faculta
te". Ambele serii întrunesc 
un punct comun, la fel de 
valoros — existența aparatului 
critic bine întocmit care însoțeș
te fiecare apariție, cuprinzînd 
prefețe și studii introductive, ta
bele cronologice, bibliografii, ta
bele sinoptice, glosare, note re
feritoare la momentele istorice 
și social-politice, teme pentru lu
crări sintetice.

Spre deosebire de „Lyceum", 
tematica 

din școli, 
colecția „Cristal" abordează en
ciclopedic domeniile științelor la 
un nivel larg accesibil tinerilor. 
Propunindu-și să fie o introducere 
în orizonturile biologiei, ciber
neticii, radioelectronicii, chimiei, 
fizicii, matematicii, etnografiei 
etc, ea oferă materiale de infor
mare teoretică dar și cu caracter 
practic, în care elementul atrac
tiv se face simțit la fiecare pa
gină. Cea mai elocventă dovadă 
este însăși citarea cîtorva titluri 
cum ar fi: Edmond Nicolau 
„Radioelectronica pentru toți", 
Gh. Ștănciulescu „Experiențe de 
electricitate", Tudor Opriș „Bo
tanica distractivă", Natalia Tău- 
hi Stănescu „Aplicații1 de bro
derii românești", Liviu Maco- 
veanu „Construiți și reparați 
singuri".

Nu putem încheia fără să a- 
mintim, măcar, alte cîteva serii
— „Atitudini", „Memoria pa-
mîntului românesc", „Micul ghid 
„Albatros“ și mai cu seamă „Dic
ționarele Albatros", unele 
flate, ce e drept, abia la 
ceput de drum, al căror scop este 
să atragă atenția generației tinere 
asupra celor mai acute probleme 
politice, filosofice, morale, de 
etică și cylțură ale contempora
neității, să evoce marile momen
te istorice care au afirmat în 
plan universal demnitatea națio
nală a poporului nostru, să pună 
la dispoziția tinerilor instrumente 
de referință de maximă concizie 
și sinteză, pe materii sau cu ca
racter special, precum și sfaturi 
referitoare, de pildă, la arta de 
a citi, de a învăța, de a-fi face 
educația memoriei, a voinței'etc., 
absolut indispensabile formării
unei personalități cu adevărat 
complexe.

Ueea ce am dori să subliniem, 
încă o dată, este faptul că „Edi
tura Albatros" sg străduiește să 
pună la îndemîna tinerilor, în
tr-o gamă diversă, informații des
pre operele cele mai reprezenta
tive ale literaturii române și uni
versale din toate timpurile, dar 
și punți de legătură cu celelalte 
domenii, cu convingerea că stu
diile umaniste sau de știință, 
asimilarea'unei culturi temeinice, 
a unui larg univers spiritual con
tribuie din plin la formarea unor 
generații multilateral pregătite, 
capabile să răspundă necesități
lor noi ale societății noasțre con
temporane.

a- 
în-
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Tovarășii MAO TZEDUN, președintele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Chinez, DUN BI-U, președintele ad-interim 
al Republicii Populare Chineze, CIU DE. președintele Comite
tului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare Chineze, și CIU EN LAI, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, au trimis to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului c’e Stat 41 Republicii 
Socialiste România, si tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România,, următoarea telegramă :

Vă exprim mulțumirile noastre sincere pentru telegrama de 
felicitare pe care ne-ați adresat-o cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

Urăm poporului frate român ca, sub conducerea Partidului 
Comunist Român în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
obțină victorii și mai mari în opera de construire independenta 
și de-sine-stătătoare a socialismului. Urăm ca prietenia revolu
ționară și relațiile de colaborare amicală dintre cele două 
partide, țări și popoare ale Chinei și României să se întărească 
și să se dezvolte necontenit.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Zambia, dr. KENNETH DAVID KĂUNDA, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Zambia, îmi este plăcut ca, in numele Con
siliului de Stat, al guvernului și al poporului român, precum 
și al meu personal, să vă transmit dumneavoastră cele mai cor
diale felicitări și urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului zâmbi an prieten — urările noastre sincere de progres 
și prosperitate.

îmi exprim convingerea că, pe baza celor stabilite împreună 
eu ocazia vizitei pe care am făcut-o in Zambia anul trecut și 
de care îmi amintesc cu multă plăcere, relațiile de prietenie 
dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, in interesul po
poarelor român și zambian, al păcii și colaborării în lume.

Președintele Asociației internaționale de studii sud-est euro
pene. HALIL INALCIK, a trimis tovarășului NICOLAE 
C'EAUȘFSCU. președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Deosebit de impresionat de mesajul așa de amabil și de pre
țios pe care Excelența Voastră a binevoit să-1 adreseze Asocia
ției internaționale de studii sud-est europene cu ocazia celsi 
du-a 10-a aniversări, Biroul Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, reunit in ședința solemnă, va transmite, in 
numele tuturor savanților care-și conjugă eforturile creatoare 
în cadrul asociației, cea mai vie mulțumire pentru înalta pro
tecție pe care Excelența Voastră o acordă operei de colaborare 
științifică, de înțelegere și prietenie promovată de asociație.

Noi găsim în acest mesaj nu numai înalta apreciere pe care 
a primit-o pînă astăzi, dar și unul dintre cele mai încurajatoare 
impulsuri pentru activitatea sa viitoare.

Primiți, vă rog. Excelență, expresia profundei noastre consi
derații în numele Comitetului Internațional și al Biroului.

Sesiune științifică

socialismului^

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, marți la a- 
miază, în vizită protocolară de 
prezentare pe Chea San, amba
sadorul Regatului Combodgiei 
la București.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.*

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți după-amiază, pe 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești, Per Otto Rathsman, in 
legătură cu plecarea sa defini
tivă din țara noastră. .

La întrevedere, 
într-o atmosferă _______ , _
luat parte Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

desfășurată 
cordială, a

Vizitele delegației Adunării
Federale a R. S. Cehoslovace

• Membrii delegației Adună
rii Federale a Republicii Socia
liste Cehoslovace, condusă de 
Alois Indra, membru al Pre
zidiului. C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Adunării 
Federale, au făcut, marți dimi
neața, o vizită la Palatpl 
M.A.N., unde s-au întîlnit cu 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale.

Convorbirea a relevat dorința 
comună de a întări și extinde 
conlucrarea dintre Marea Adu
nare Națională și Adunarea Fe
derală, de a se dezvolta și a- 
dînci prietenia româno-ceho- 
slovacă 
țări, al 
mului.

prietenia 
în interesul 
cauzei păcii și

★
după-amiază,

ambelor 
socialis-

membriiMarți . _
delegației Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce. condusă de Alois Indra, pre
ședintele Adunării Federale, au 
depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia-

VIZITA DELEGAȚIEI 
MIȘCĂRII

PANAFRICANE
A TINERETULUI

liste România, Ștefan Voitec, a 
oferit, marți, un dejun in 
onoarea delegației Adunării Fe
derale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de Alois 
Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Cioară și Emil Drăgănescu, 
Maria Groza, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Necula, vicepreședinți 
ai M.A.N., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
șj ai guvernului, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
M.A.N., deputați, alte persoane 
oficiale.

A participat Miroslav Sulek, 
ambasadorul R, S. Cehoslovace 
la București.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă -cal
dă, prietenească, președintele 
Marii Adunări Naționale și pre
ședintele Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace au rostit 
toasturi.

INAUGURAREA 
CLUBULUI 
U.N.I.C.E.F.

Ieri la prinz, Ia Casa pionie
rilor din sectorul 3, a fost inau
gurat Clubul UNICEF, din ini
țiativa Casei pionierilor și Con
siliului Organizației Pionierilor 
din sectorul 3, manifestare de
dicată aniversării Organizații 
Națiunilor Unite.

Au participat reprezentanți ai 
Consiliului Național ai Organi. 
zației Pionierilor, Ministerului 
Afacerilor Externe și ai altor in
stituții centrale și obștești, ca
dre didactice. A fost prezent 
S. A. Chedid, directorul Centru
lui de informare al O.N.U. la 
București.

In cuvintul său, S. A. Chedid, 
directorul Centrului de infor
mare al Națiunilor Unite la 
București, a ținut să releve con
tribuția pozitivă a României pe 
plan internațional, activita
tea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pusă in sluj
ba înfăptuirii idealurilor de pa
ce, înțelegere, colaborare și 
progres ale lumii contemporane, 
a dezvoltării relațiilor intre sta
te. pe baza principiilor respectă
rii independenței și suveranită
ții naționale.

Transmițind salutul secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Wal
dheim, cu ocazia inaugurării 
noului club UNICEF la Bucu
rești, S. A. Chedid a arătat că 
acest club reprezintă încă o 
mărturie a voinței României de 
a face din principiile, scopurile 
și obiectivele Cartei Națiunilor 
Unite o realitate pregnantă, vie.

Tn cadrul festivității de inau
gurare a Clubului UNICEF un 
mare număr de copii de Ia Casa 
pionierilor a sectorului 3 au pre
zentat un frumos program ar
tistic. Tn încheiere a avut loc 
vernisajul unei expoziții.

R. ȚEPEȘ

„FOLOSIM FIECARE ORA BUNĂ DE LUCRU 
IN VEDEREA ÎNCHEIERII ClT MAI 

GRABNICE A RECOLTATULUI-
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
• Constanța — întreprinde

rile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție 
din județul Constanța au termi
nat însărriintările de toamnă pe 
cele peste 220 000 hectare. Cu 
acest prilej, Comitetul județean 
Constanța al P.C.R. a trimis o 
telegramă Comitetului Central 
al partidului. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. în care 
se spune ;

Vă informăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, dînd via
tă indicațiilor din scrisoarea 
dumneavoastră adresată lucrăto
rilor din agricultură, oamenii 
muncii din I.A.S.. S.M.A. și 
C.A.P. sint mobilizați in pre
zent pentru a folosi fiecare oră 
bună de lucru in vederea în
cheierii cit mai grabnice a re
coltatului porumbului, să elibe
reze terenul și să are întreaga 
suprafață pentru culturile de 
primăvară.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că toți oamenii mun
cii din agricultura județului 
Constanta vor face totul pentru 
ca sarcinile ce revin agricultu

rii pe acest, an să fie îndepli
nite și depășite.

• Prahova — Comitetul jude
țean Prahova al Partidului Co
munist Român. Consiliul popular 
județean, vă raportează, iubite 
tovarășe secretar general, se 
spune în telegrama adresată Co
mitetului Central al parti
dului. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU — că oamenii 
muncii de pe ogoarele praho
vene. în frunte cu comuniștii, 
mobilizați de înflăcărată che
mare cuprinsă în scrisoarea 
dumneavoastră adresată întregii 
țărănimi, au reușit să încheie 
lucrările de însămînțare a cul
turilor. de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, — se arată în con
tinuare în telegramă — că așa 
cum ne-am preocupat să strîn- 
gem la timp și fără pierderi 
producția bUnă de struguri, rea- 
lizînd peste 6 000 de tone în 
plus față de plan, la fel vom 
acționa pentru recoltarea și de
pozitarea celorlalte produse,

astfel îneît să putem livra și la 
fondul central cantități cît mai 
mari de porumb, sfeclă de za
hăr și legume.

• Neamț — Actionînd în spi
ritul unei totale angajări gene
rate de prețioasele îndemnuri 
adresate de către dumneavoastră 
întregii țărănimi, de la tribuna 
adunării populare din Slobozia, 
oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Neamț, vă raportează 
dumneavoastră, mult iubite tova
rășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
că au încheiat cu bune rezultate 
campania însămînțărilor de 
toamnă pe întreaga suprafață 
planificată de 35 600 hectare. — 
,se arată în telegrama Biroului 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R.. adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Acest succes vine să se adauge 
șirului de alte împliniri pe care 
toți oamenii muncii de pe fru
moasele meleaguri ale județului 
Neamț le obțin în marea acțiune 
națională pentru realizarea îna
inte de termen a sarcinilor din 
actualul cincinal.

PITEȘTI: „Crosul 
octombrie"
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în Capitală a Început, marți 
dimineața, sesiunea științifică 
eu participare internațională pe 
tema ..Probleme ale făuririi și 
dezvoltării bazei economice a 
Socialismului", organizată de A- 
cademia de științe sociale și po
litice. Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Academia de studii e- 
conomice, cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de la națio
nalizarea principalelor mijloace 
de producție in țara noastră.

La lucrările sesiunii, care se 
desfășoară în sala Muzeului 
de istorie a partidului comunist, 
a. mișcării revoluționare și de
mocratice din România. iau 
parte academicieni, cadre didac
tice universitare, cercetători, ac
tiviști de partid șl de stat, re
prezentant’ unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Sint prezenți. de asemenea, 
delegați din 24 de țări din Eu
ropa, Asia și Africa — repre
zentanți ai unor partide comu
niste. ai unor partide socialiste, 
precum $i ai altor partide și or
ganizații politice progresiste, ai 
școlilor de partid și institutelor 
de marxism-leninism, âi acade
miilor 'de știință șl învățămin- 
tului economic superior.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru el Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și

învățâmintului, Leont® Răut’J. 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de conducere și 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Rostind cuvintul inaugural, 
prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, a adre
sat, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al instituțiilor organiza
toare, un călduros salut oaspe
ților de peste hotare și a urat 
succeă deplin acestei important® 
reuniuni științifice.

în continuare, rectorul Aca- 
demiei de studii economice, 
prof. dr. Gheorghe Dolgu, a evo
cat pe larg semnificația istorică 
a naționalizării principalelor 
mijloace de producție in Româ
nia. Prof. dr. docent Roman 
Moldovan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și po
litice, a înfățișat apoi transfor
mările petrecute in structura 
social-ăconomică a țării în pă
trarul de veac care a trecut de 
la naționalizare.

în încheierea primei zile a lu
crărilor, a luat cuvintul tovară
șul Leonte Răutu, care a făcut 
o amplă expunere cu privire la 
procesul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Lucrările sesiunii continuă.

1973,între 16 și 23 octombrie 
delegație a Mișcării Panafri-o ___ ----- -

câne a Tineretului (M.P.J.), con
dusă de Sissoko Sekou, secretar 
general al M.P.J., a efectuat o 
vizită în țara noastră, la invita
ția C.C. al U.T.C.

Delegația a purtat 
la C.C, al U.T.C.. 
Consiliul Național al 
ției Pionierilor. Liga < 
nie cu popoarele din 
Africa, a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
municipiul București, județele 
Brașov. Vîlcea și Sibiu și a 
avut întîlniri cu reprezentanți 
ai comitetelor U.T.C.. cu tineri.

Vizita a prilejuit o largă infor
mare reciprocă asupra activită
ții celor două organizații, asu
pra căilor și formelor de lărgire 
și dezvoltare a relațiilor de co
laborare dintre U.T.C. și M.P.J„ 
precum și Un schimb de opinii 
asupra unor probleme actuale 
ale mișcării internaționale de 
tineret.

La încheierea vizitei, delega
ția M.P.J. a fost primită la C.C. 
al P.C.R. de către tovarășii Cor
nel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. și Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului.

convorbiri 
I.R.R.C.S., 
Organiza- 
de priete- 

Asia și I
I
I
I
I

• LA ABEREVOR (Țara 
Galilor) au început întrece
rile unui turneu internațional 
de tenis, contînd pentru 
„Cupa Dewar".

Tn primul tur al probei de 
simplu femei, jucătoarele ro
mâne Mariana Simionescu și 
Virginia Ruzici au obținut 
două victorii de prestigiu : 
prima a învins-o cu 3—6, 
6—3, 6—2 pe americana Patty 
Hogan, iar a doua a cîștigat 
cu 6—4, 6—3, partida susți
nută cu tenismana cehoslova
că Hublerova.

• 1N URMA rezultatelor 
înregistrate in turneele de te
nis desfășurate săptămina 
trecută, pe primul loc in cla
samentul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." continuă să se afle

Duminică s-a desfășurat, 
stadionul „1 Mai" din 
faza finală pe Ministerul 
rării Naționale a „Crosului 
octombrie", amplă manifestare 
sportivă de masă ce a antrenat 
un număr mare de tineri mili
tari. De asemenea, pe timpul 
desfășurării crosului, cei pre- 
zenți în tribunele stadionului au 
putut urmări o reușită ștafetă 
aplicativ militară și o demons
trație de judo. Iată, acum, rezul
tatele : locul I — caporal Ne
gară Eugen (lotul Crișul) ; 
focul 2 — sergent .Vîscovici. Ilie 
(lotul Carpați). locul 3 — soldat 
Răduca.nu Ton (lotul Cerna). Pe 
echipe, locul întîi și titlul de 
ciștigătoare a „Crosului 25 oc-, 
•t.ombrie" a. revenit lotului Bega, 
iar pe locurile 
clasat loturile 
Carpați.

Ctștigătbrilor 
șnortivilor militari, le-au 
oferite din partea M.A.N.. a C.C. 
al U.T.C. si C.N.E.F.S., diplome 
și premii în materiale și echipa
mente sportive.

pe
Pitești, 

Apă- 
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următoare
Călmățui

s-au 
și

acestui cros al 
fost

VASILE MARIAN

Cunoașteți acest film ?
(Urmare din pag. I)

docu- 
ar- 

expe-

I 
I

mădâu. prin Veronica Dulea, 
Jana Oprea. Lucia Tudor, Vio
rica Zamfir. A. Popescu. M. Ma
rin, au cucerit trei trofee de 
campioni pe județ. Remarca
bile sint si rezultatele obținute 
de elevii Liceului silvic din Bră
nești. care au terminat învin
gători în patru probe. La ju
nioare mici, pe primul loc s-a 
clasat echipa Școlii generale din 
Crevedia. alcătuită din 
Aurelia Stan și Maria 
iar formația din satul
(Viorel Ristea — Gh. Nițu) a 
cîștigat proba rezervată celor 
mai tineri concurenți, categoria 
copii.

elevele 
Tacbe, 

Buda

M. L.

BUCUREȘTI: De „Ziua 
energeticianului"

de la Lacul Tei. »-au încheiat 
cu scoruri strinse. O evoluție 
hună au avut tinerii oiniști 
de la „Gloria", care au termi
nat la egalitate, fi—6. cu C.P.B. 
și au dispus cu 14—11 de Uni
versitatea. Trofeul a revenit for
mației C. P. București, pregăti
tă de maestrul sportului Ilie 
Dacău.

La finele acestei săptămîni se 
va desfășura și ediția inaugura
lă a „Cupei județului Ilfov" la 
oină, reunind mai multe forma
ții de seniori și juniori clin Giur
giu, Vedea. Curcani, Călugăreni, 
Ghimpați, Bila. Fierbinți și alte 
localități. .Tocurile se dispută la 
baza sportivă Buda-Mihăilești.

„Cupa recoltelor 
bogate" la handbal

prinse toate categoriile : 
mentare. reportaje, filme 
tistice. de animație si 
rimentâle. Numai cineclubul 
C.F.R. a realizat pînă in pre
zent circa 130 de filme iar „O- 
telul roșu" peste 120. din care 
3fi și respectiv 18 au Obținut 
unul sau mai multe premii in 
confruntările internaționale, li
nele fiind răsplătite cu distinc
ții supreme. Iar numărul pre
miilor la diverse festivaluri si 
gâle interne este mult mai 
mare.

Cit costă un asemenea film ? 
Părerile sint împărțite : ..De la 
50 de lei — filme pilule — la 
cîteva mii" (Sandu Dragoș). „în 
•medie 1 500-^-2 000. un film alb- 
negru de 5—6 minute si 1 800— 
2 500 unul color" (Iosif Costi
naș) ; „între 5 000 și 6 000 se 
ridică cheltuielile pentru reali
zarea unui film de certă va
loare" (Nicolae Negrutiu). 
unanimitate interlocutorii 
fost de acord că prețul unui 
film realizat, de cineamațori 
este cu mult inferior unuia 
realizat în studiourile profesio
nist».

Mai trebuie șă aducem si alte 
argumente pentru a socoti ne- 
denlin ' îndreptățite întrebările 
ce urmează ? Credem că nu !

Iată ce întrebări se nun : 
rum sînt folosite aceste filme 
în munca de educație a țineri
lor ? Cit de mult sint ele pre- 
7crte în conștiința masei de 
lined din întreprinderile si 
instituțiile din orașele aminti
te ? Cum le apreciază si cum 
le folosesc organizațiile U.T.C., 
cluburile. Școlile. organizațiile 
de pionieri, sindicatele etc. ?

Un prim răspuns l-am primit 
de la realizatorii înșiși. „In afa
ra unei colaborări sporadice, 
realizate pe baza unor invitații 
lansate de întreprinderi și școli, 
fie pentru a realiza fie pentru a 
prezenta filme în scopuri edu
cative, deocamdată nu putem 
vorbi despre un sistem bine de
finit. capabil să permanentizeze 
o asemenea colaborare, ne spu
ne tovarășul Sandu Dragoș, deși 
în acest Sens posiblitățile Sini 
limitate.

Cît este de eficientă o aseme
nea colaborare 
astfel, 
lui din 
galelor 
clubul 
sălilor ? 
acestui an, s-a început prezenta-

în 
au

ne dovedește 
cineclubu- 

în afara 
ținute la 
prezența

experiența
i Oțelul roșu.

periodice.
uzinei, în 

arhipline din primăvara

rea lor cu același succes și prin 
localitățile învecinate. Recepția 
spectatorilor a fost cea scontată.

Există apoi în Timișoara 
nu mai puțin de 10 cluburi 
și case de cultură și un nu
măr încă mai mare de săli 
festive în cadrul liceelor și 
școlilor profesionale. Și totuși, 
în dialogul purtat cu tovarășul 
Ion Cădăreanu. secretar ăl Comi
tetului județean Timiș al U.T.C., 
numărul galelor de filme reali
zate de ci neamatori la care Să 
participe toate categoriile de ti
neri este .mult inferior posibili
tăților. Dar nu este vorbă aici 
numai de gale care adesea sint 
înveșmîntate în festivism. Se 
pune acut problema statornici
rii unor practici cu caracter 
permanent în care filmul să fie 
și o componentă educativă a 
unui ansamblu de activități mai 
viu susținute. Colaborarea poate 
fi extinsă pină la serviciul de 
difuzare a filmelor. Găzduirea 
lunară a jurnalelor de actuali
tăți demonstrează că se poate 
trece și la afectarea sălii Vic
toria, deja consacrată filmelor 
artistice pentru tineret. în sco
pul unor manifestări de am
ploare.

In Timișoara s-a izbutit ca pe 
ecranul celui mai mare cinema
tograf din oraș să realizeze lu
nar cite un jurnal de actualități 
timișene. Din cite mi-a spus to
varășul Iosif Costinaș. de data 
aceasta ca metodist al Comite
tului pentru cultură și educație 
socialistă al județului Timiș, se 
preconizează statornicirea unei 
mai intense colaborării cu Co
mitetul județean Timiș al UT.C. 
în vederea prezentării și reali
zării de filme inspirate din via
ța tuturor categoriilor de tineri. 
Este un lucru bun. care se cere 
continuat, cu mai multă recep
tivitate din partea celor vizați, 
atît în privința solicitudinii cit 
și a sprijinului material.

Spunem acest, lucru și ne gîn- 
dim la cele afirmate de secreta
rul Comitetului U.T.C. al Uzine
lor Oțelul roșu. Smadu Gheor
ghe. Pentru procurarea de peli
culă necesară realizării unor fil
me pentru trebuința muncii de 
propagandă și educație a orga
nizației, la repetatele cereri, co
mitetul județean răspunde inva
riabil : ..Nu se poate". In al 
doilea rînd. pentru ca filmele 
cineamatorilor să poată fi văzute 
de către masa tinerilor sint ne
cesare cîteva copii. Or. acest 
lucru la ora actuală, este foarte 
dificil de realizat. Lipsa pelicu

lei în cantități suficiente, a in
stalațiilor tehnice de copiere, și 
sonorizare ca și a aparatelor de 
proiecție, sonorizare-redare, o- 
bligă la folosirea limitată a ori
ginalelor.

în ’concluzie, se poate spune : 
la ora actuală unele cinecluburi 
au ajuns la o asemenea matu
ritate profesională incit trebuie 
luate mult mai în serios, me
rită din plin o mai atentă folo
sire în sistemul educativ al or
ganizațiilor U.T.C.
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DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Patria 
21,15) ;
13,45 ;
(orele
20.30) i 
13.30 J iu ; io,au ; zi;,

DOI PE UN BALANSOAR : Sala 
Palatului (orele 17,15 : 20,15) ; Sca
la (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 
21) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

MAFIA ALBA : Luceafărul (o- 
reie 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45) ; București (orele 8,30 ; 11,30 ; 
16 : 18,30 ; 21).

CU MRNILE CURATE ; ULTI
MUL CARTUȘ . Timpuri Noi (o- 
rele 9 — 19,30 în continuare).

PARADISUL : Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Ex
celsior (orele 9 , 11,15 ; 13 30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Modern (orele “ ■
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

ȘAPTE ZILE : Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20.15) : Popular (orele
15,30 : 18 ; 2G.15).

LEGENDA - - -------- ---------
LEY : Centra! (orele 9,15 ; 
13,45 : 16 ; 18,15 ; 20.30) ; 
(orele 9 : 11.15 : 13,30 ; 16
20.30) .

PISICA JUNGLEI : Pacea (ore
le 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Progresul (o- 
rele 16 : 18 ; 20).

CU CĂRȚILE PE fată : Au
rora (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 15.45 ; 
18 : 20.15).

TU ST EU : Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16; 18.30; 20.45) ; Unirea (orele
15.30 : 17.45 ; 20).

NEAMUL . ȘOTMĂREȘTILOR : 
înfrățirea (orele 15,30 ; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Capitol
(orele 9.30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,30) ;
Flamura (orele 9 : 11.15 : 13.30 ;
16 : 18.15 : 20.30).

COPERNIC i Bucegl (orele 16 ; 
19).

(orele 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 
Favorit (orele 9,15 ; 11,30 

16 ; 18,15 ; 20.30) ; ""
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 

Victoria (orele 9
16 ; 18.30 ; 21).

Gloria
18.15 ;
11.15 ;

9 :

NEGRULUI CHAR-
11.30 :

Grivița 
: 18.15 :

campionul român Iile Năsta- 
se cu 518 puncte. 11 urmea
ză olandezul Tom Okker — 
358 puncte, spaniolul Manuel 
Orantes — 336 puncte, aus
tralianul John Newcombe — 
327 puncte, cehoslovacul Jan 
Kodeș — 280 puncte, ameri
canul Jimmy Connors — 
273 puncte etc.

Astăzi. în centrul atenției 
amatorilor de fotbal se si
tuează meciurile din turul 
doi al cupelor continentale.

Desigur, iubitorii jocului 
cu balonul rotund din țara 
noastră așteaptă cu deosebit 
interes intilnirea pe care 
campioana țării, Dinamo, o 
va susține pe stadionul din 
Șos. Ștefan cel Mare în fața 
redutabilei formații spaniole 
Atletico Madrid.

O altă echipă românească 
— Universitatea Craiova — 
susține in deplasare jocul cu 
formația belgiană Standard 
Lidge. Meciul, care se dispu
tă în cadrul „Cupei U.E.F.A."

BRÂNEȘTl: Concurs de 
orientare turistică 

„Cupa de toamnă"
Concursurile de orientare tu

ristică continuă să atragă tot 
mai mulți tineri, iubitori ai na
turii și drumeției. în pădurea 
Pustnicul, de lingă Brănești, 
s-au întîlnit reprezentanții mai 
multor asociații sportive sătești 
din județul Ilfov, care aveau să 
participe la o tradițională com
petiție de masă, „Cupa de toam
nă", aflată la a 4-a ediție. Pe 
listele de concurs s-au înscris 65 
de echipe, alcătuite din cîte 
doi sportivi, fete și băieți, prin
tre care se aflau mulți debu
tant!. dar care au reușit să 
treacă cu bine primul... examen, 
îndeosebi, au reținut atenția e- 
levii și elevele din “
Buda, 
notați 
altfel, 
probe . _ ... ______
tul competiției. Reprezentanții 
Școlii generale din comuna Tă-

Tn cinstea ..Zilei energeticia
nului", asociația sportivă „Tur
bina", reprezentînd toate ter
mocentralele din București, a 
organizat competiții de masă la 
patru discipline : fotbal, tenis de 
cîmp și de masă și șah. Pe te
renul de tenis al termocentralei 
București-Sud. amenajat prin 
muncă patriotică de uteciști, 
formația C.E.T. Sud a terminat 
neînvinsă competiția, întrecînd 
pe T. C. Grozăvești, T. C. „23 
August", C. E. T. Vest și T. C. 
Filaret. La tenis de masă vic
toria a revenit formației Cen
tralei ‘Filaret. Cea mai pasio- 

• nantă competiție — cea de fot
bal, a fost cîștigată, după des
fășurarea unei finale viu dispu
tate. de echipa Termocentralei 
București-Vest.

La Buftea s-a desfășurat, du
minică tradiționala competiție 
de handbal dotată cu trofeul 
„Cupa recoltelor bogate-, la 
care au participat zece forma
ții masculine și feminine din 
Hrănești, Buftea și Oltenița. în
trecerile au fost dominate de 
tinerii handbaliști de la Liceul 
nr. 1 Oltenița (prof. Nicolae 
Ploeșteanu), care au ocupat pri
mul loc, cucerind trofeul.

C. IONESCU

Dispute pe dreptunghiul 
verde

Tămădfiu,
Crevedia și Brănești, 

cu rezultate bune. De 
ei au dominat cele nouă 
prevăzute în regulamen-

Echipele de oină au rezerva
te noi competiții de masă, or
ganizate pe plan local. Dintre 
acestea, amintim prima ediție a 
„Cupei de toamnă", inițiată de 
comisia municipiului București, 
avînd ca principale protagoniste 
pe cunoscutele formații Combi
natul Poligrafic ..Casa Scînteii*, 
campioană republicană. Univer
sitatea, Dinamo și Gloria — 
Uzinele „Republica". Partidele 
susținute, timp de două zile, 
1» baza sportivă a studenților

JUDEȚUL IALOMIȚA t 
Cînd tragi linie 

și aduni...
Dacă e să ne luăm după arii- 

metică, atunci trebuie să ac
ceptăm regula conform căreia 
adunarea este distributivă. Adi
că 2 + 5+3 fac tot atît cît 
4 + 1 *4- 5. Nu însă și atunci cînd 
este vorba de un bilanț. Pentru 
că dacă „per total" activitatea 
sportivă de masă a tinerilor, 
desfășurată în satele și comune
le județului Ialomița — privind 
numărul de acțiuni organizate și 
masa de participant, în crește
re întrunește cu prisosință 
calificativul de corespunzător, 
aceasta se datorește efortului 
doar a unora dintre organizații
le U.T.C. care sint puternice,

viabile și care au reușit să re
lanseze interesul pentru acti
vitatea sportivă de masă a 
tinerilor care trăiesc și mun
cesc la sate. Este cazul, așa 
cum am putut constata, al ti
nerilor sportivi săteni din U- 
nirea (care posedă o excelentă 
bază sportivă realizată prin 
eforturi proprii), Radu Negru 
(unde se află și un meritoriu 
titlu de vice-campion al C.T.S.), 
Căzănești. Grivița și Sudiți 
(unde nu întîmplător secreta
rul U.T.C., Nicolae Staicovici, 
este și profesor de educație fi
zică). Exemplele ar mai pu
tea continua și tocmai ele. prin 
însumare, izbutesc să dea o 
caracteristică pozitivă atunci 
cînd trebuie să apreciem glo
bal activitatea în județ. La 
„remorca" lor se situează, însă, 
cîteva organizații U.T.C. și a- 
sociații sportive.

„In comuna Scînteia. de pil
dă, unde sint circa 700 de ti
neri, există și forțe și bază ma
terială — ne relata secretarul 
cu probleme de propagandă al 
Comitetului județean Ialomița 
al U.T.C., Radu Soare. Dar 
slaba preocupare a organizației 
U.T.C. (secretar Mirică Apostol) 
ilustrată printr-un slab interes 
față de dorința de a practica 
sportul a tinerilor, a avut drept 
consecință o inadmisibilă de
lăsare în activitatea asociației 

intr-adevăr, echipa 
cea 

toate
com-

inactivitatea

sportive". __________ ,
de volei s-a dezmembrat, 
de fotbal pierde, în șir, 
jocurile, iar despre alte 
petiții ce să mai vorbim...
Sfintu Gheorghe, 1___ ...____
este pusă pe seama fluctuației 
tinerilor. „Dar chiar și așa, 
simbăi* și duminica a-ar putea 
organiza cite ceva și pentru noi** 
— ne spunea mecanizatorul Ion 
Dimofte. Amintind, în continua
re, încă două exemple — co* 
munele Giurgenl și Val®» Cio
rii — credem că am numit 
toate centrele unde activitatea 
sportivă de masă a tinerilor 
este slabă sau chiar inexis
tentă, Pe județ, însă, eînd tragi 
linie și aduni, lucrurile merg 
ca pfe roate...

VIOREL RABA

Floreasca

STARE DE ASEDIU : Buzeștl 
(orele 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Miorița (orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 : 13.30 ; 20.45).

CARTEA JUNGLEI :
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

CLOVNII : Viitorul (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9.45 ; 
11.45 : 14 ; 16 ; 18 ; 20) ; " ’
(orele 9,45 ; 11,45 : 13,45 ; 
18 : 20).

CEI SASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIEULKA : Drumul Sării ' '
15.30 ; 18 : 20,15).

O AFACERE PE CINSTE 
cia (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
18.15 : 20,30) ; Giulești (orele 
18 : 20,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO ! 
Rahova (orele 16 ; 19.15).

DREPTUL DE A IUBI : Flacă
ra (orele 15,30 : 18 : 20,15).

CU TOATE ACESTEA : Crîngașl 
(orele 15.30 ; 18: 20,15),

PERECHILE : Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20 30).

DEPARTE DE TIPPERARY !
• Munca (orele 16? 18; 20).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Arta (O- 
rele 16 • 18 ; 20).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Cosmos (orele 15,30 : 18 ; 
20,15).

POLIȚISTUL î Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; Ferentari (orele 10 ; 16 ; 
19.30).

ATENTATUL : (orele 10 ; 12 ;
14 : 16,30) : URAGANUL : (ora
18 45) ; LUMINILE VARIETEULUI : 
(ora 20,45) ; rulează la Cinemateca 
..Union'

■ ;
Volga
15.45 ;

(orele

PROGRAMUL III

MIERCURI, 24 OCTOMBRIE 1973

9.00 Știri ; 9,05 „Incognito'* — 
program de varietăți muzicale j

9,55 Melodia zilei „Strugurele stru
guraș" de Nestor Gheorghiu ; 
10,00 Meridian-club ; 11,00 știință 
și tehnică ; 11.10 Profil pe por
tativ — flautistul Nicolae Ale
xandru : 11,30 Folclor muzical din 
Valea Sărățelului ; 12,00 Transmi
siuni directe din țară ; 12,10 In
vitație în fonotecă ; 12,55 Melodia 
zilei ; 13,00 închiderea emisiu
nii de dimineață ; 17,00 Știrile
după-amiezii ; 17,05 Alo, Radio !
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor ; 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Arte plastice ; 18.10 Dublu
recital : Marina Voica și Graham 
Bonney ; 18,55 Melodia zilei ; 19.00 
In direct... dialog cultural Oravi- 
ța—Orăștie ; 19,30 Știri ; 19.35 Ca
sa de discuri „Eterna" ; 20,00 Sea
ră de poezie. Rapsodii de toam
nă : 20,30 Selecțiuni din opere ;
21,00 Radio-super-top. Muzică u- 
soară de peste hotare ; 22,00 Ra
diojurnal : 22.30 Melodia zilei ; 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare : 
23,15 Poetica. Tineri poeți : 23,20
Studioul muzicii contemporane ;

' 23.55—24.00 Ultimele știri.

MIERCURI, 24 OCTOMBRIE 1973

Opera Română : GISELLE — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MĂTUȘA MEA, FAUSTINA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 20 : 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrâ" 
(Schitu Măgureanu) : CASA DE 
MODE — ora 20 ; Teatrul ,.Z. Z. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNĂ 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
19.30 : Teatrul de Comedie : FATA 
MORGANA — ora 20 : Teatrul 
Mic : A OPTA MINUNE — ora 
19 30: Teatrul Ciulești: RĂZBU
NAREA SUFLEURULUT — ora 
19.30 • Teatrul „Ion VasiieScu" : 
FIT CUMTNTE, CRISTOFOR ! — 
ora 19,30 : Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA SAVOY, BOE-

„C. I.

64.

rarca
mixtă

fie viață
formele de asigurări de per-

PROGRAMUL II

Asigu
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F* VIATĂ

20.00 — Avanpremieră. 
O viață pentru o idee : 
Lâlescu. 
tale..." -
că interpretată de tineri soliști 
participant! la concursul „Steaua 
fără nume", 21,05 — Film artistic.

Traian
20,35 — „Frumuseți’

muzică ușoară româneas-

MA ! — ora 19,30 (Sala Victoria) s 
JOS PĂLĂRIA — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" : NOTA ZE
RO LA PURTARE — ora 9 ; SCU
FIȚA CU TREI IEZI — ora 16 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19.30 ; Circhl ,,Globus" : AL TREI
LEA GONG

MIERCURI, 24 OCTOMBRIE 1973
PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală. 10,00 — Telex. 
10,05 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. 10,25 — Publici
tate. 10,35 — Telecinemateca pen
tru tineret : „Zidul înalt" — pro
ducție a studiourilor cehoslova
ce. 11.50 — Barzi și rapsozi. 12,00
— Telejurnal. 14,55 — 16,45 —
Fotbal : Dinamo București — Atle
tico Madrid (Cupa campionilor 
europeni). Transmisiune directă 
de la Stadionul Dinamo. 17,30 —
Curs de limbă rusă. Lecția 
18,00 — Telex. 18,05 — Tragerea 
pronoexpres. 18.05 — Steaua po
lară — „Sudorii". 18,35 — Cîntec 
și joc pe plai vrîncean. 18.50 —
Dir. lumea științei. 19,15 — Publi
citate. 19,20 — 1001 de seri : Hec
kle $1 Jeckle (IV). 19,30 — Tele
jurnal. 20,00 — Cîntecul săptămî- 
nii : „Legendar pămînt străbun". 
20,05 — Teleobiectiv. 20,20 — A- 
venturi în epoca de piatră. 20,45
— Film documentar : „Ruginoasa 
de la sat la oraș". 20,55 — Fot
bal : Standard Liăge — Universi
tatea Craiova. Transmisiune 
rectă de la Lifege. 22,45 
jurnal.

dl- 
— Tele-

recomandă

este cea mai populară dintre formele de asigurări de per
soane practicate în țara noastră. Preferința pentru această 
asigurare se datorește unor certe avantaje.

Pe calea asigurării mixte de viață, oamenii manifestă simțul 
de prevedere pentru cazurile survenirii în viața lor a unor eve
nimente neprevăzute și nedorite și, în același timp, realizează 
economisirea planificată a unei sume de bani pe care singuri 
și-o stabilesc.

Asigurarea se încheie pe termene variate : 5, 7, 10, 12, 15 
sau 20 de ani și pentru orice sumă, incepînd de la 1.000 lei, 
la alegerea fiecăruia.

Plata sumei asigurate se face în orice caz, așa incit costul 
asigurării nu rămine nerecuperat. Astfel plata se face :

- fie la expirarea asigurării ;
- fie la amortizarea asigurării în timpul duratei acesteia, 

cu ocazia tragerilor lunare ;
- fie în caz de invaliditate permanentă ca urmare a unui 

accident (plata în total sau in parte a sumei asigurate, după 
cum. invaliditatea permanentă este totală sau parțială) ;

- fie în caz de deces al asiguratului (în acest caz, suma 
asigurată se plătește beneficiarului asigurării, stabilit de asi
gurat cu ocazia încheierii poliței de asigurare).

Asigurarea se poate încheia la responsabilii cu asigurările 
din unitățile socialiste, la agenții și inspectorii de asigurare 
sau direct, la orice unitate teritorială a Administrației Asigu
rărilor de Stat.

Nu uitați : asigurarea este o măsură utilă de prevedere 
necesară oricui.

INCHEIAȚI ASIGURĂRI MIXTE DE VIAȚA I



Situația din
Orientul
CAIRO 23 (Agerpres). — Un 

comunicat militar difuzat, marți 
dimineața, de postul de radio 
Cairo informează că la citeva 
ore după încetarea focului, au 
fost reluate luptele pe frontul 
din Suez, relatează agenția 
M.E.N. încâlcind . rezoluția cu 
privire la întreruperea ostilită
ților, arată comunicatul, forțele 
israeliene au deschis focul în 
mai multe sectoare ale frontu
lui. De asemenea, profitind de 
încetarea focului, ele și-au con
solidat pozițiile deținute la ca
pătul de nord al Marelui Lac 
Amar și au ocupat, totodată. în 
noaptea de 22 spre 23 octombrie 
o serie de poziții egiptene pe 
malul occidental al canalului. 
Aceste acțiuni au fost sprijinite 
de aviația israeliană care a 
bombardat poziții egiptene si
tuate ne malul vestic al Cana
lului Suez, în special în sec
torul sudic al acestuia.- -

Comunicatul precizează'' că 
forțele egiptene au ripostat» ata
cului și că, în prezent, au loc 
lupte puternice la care participă 
aviația, unități de blindate și 
de artilerie. ’

în cursul angajamentelor ae
riene de marți au fost doborite 
patru avioane israeliene, men
ționează comunicatul.

Un purtător de cuvînt militar 
egiptean a dezmințit,- totodată, 
afirmațiile surselor oficiale mi
litare israeliene potrivit cărora 
trupele egiptene ar fi redeschis 
focul în mai multe puncte ale 
Canalului Suez, în noaptea de 
luni spre marți, la aproximativ 
trei ore după intrarea în 
vigoare a rezoluției privind în
cetarea ostilităților. El a men
ționat, după cum relatează a- 
genția M.E.N., că forțele ar
mate ale R.A.E. s-au -confor
mat, în mod efectiv, ordinului 
dat de președintele Anwar Sa
dat. încetînd focul luni la ora 
18,52, ora locală.

DAMASC 23 (Agerpres). — 
. Un comunicat militar difuzat de 
postul de radio Damasc infor
mează că artileria și aviația is
raeliană au bombardat, marți 
dimineața, localitatea Arna, 
aflată pe versantul oriental al 
Muntelui Hermon, precum și 
satele înconjurătoare.

Un purtător de cuvînt militar 
sirian anunță, de asemenea, că 
formații ale aviației inamice au 
încercat să bombardeze o serie 
de obiective civile, la nord de 
Damasc. Forțele aeriene siriene 
au ripostat, doborind, în cursul 
luptelor, 11 avioane israeliene.

După cum s-a mai anunțat, 
Siria nu și-a făcut cunoscută 
poziția în legătură cu rezoluția 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind încetarea focu
lui în Orientul Apropiat.

TEL AVIV 23 (Agerpres). - 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian. a afirmat că forțele 
egiptene au continuat și după 
intrarea în vigoare a rezoluției 
cu privire la încetarea ostilități
lor să deschidă focul asupra 
trupelor israeliene aflate în 
sectorul sudic al Canalului 
Suez, pe malul occidental al a- 
cestuia. în aceste condiții, a 
spus purtătorul de cuvînt, „for
țele israeliene au primit ordin 
să reia luptele, la sol și în aer, 
în sectorul occidental al Suezu- 
lui. în cursul nopții s-au înre
gistrat numeroase ciocniri în 
zona respectivă. între trupele 
israeliene și cele egiptene, iar 
marți dimineața unitățile R.A.E. 
au deschis un pun-t^rnic toc de 
arțilerie împotriva tojțelqr. is
raeliene de pe malul -de:vest 
al Canalului.

în tot cursul zilei de marți,

Alegerile din Turcia 
au modificat tabloul 
politic. Unii comenta
tori au vorbit despre o 
surpriză de proporții. 
Alții au fost mai puțin 
surprinși — pentru ei 
verdictul corpului elec
toral este consecința 
logică a unui proces 
consumat în timp.

învingătorul confruntării cu 
urnele este Partidul republican 
al poporului care a recoltat a- 
proximaiiv 40 la sută din voturi, 
ceea ce reprezintă un plus de 13 
la sută fa(ă de scrutinul ante
rior. Deținătorul de pînă acum 
al poziției prime în Medjilis — 
Partidul dreptății — a trebuit 
să se mulțumească cu locul doi 
și cu un îngrijorător bilanț al 
pierderilor. Dar după cum re
marca un comentator parizian, 
nu este suficient să ciștigi. Tre
buie să poți guverna. Constata
rea aceasta o face, după numă
rarea voturilor, și Partidul re
publican al poporului. Beneficia
rii alegerilor din Turcia sînt 
puși în fața unor probleme 
complicate : cele 185 mandate 
de care dispun nu le oferă ma
joritatea parlamentară necesară 
pentru a forma guvernul. Dru
mul guvernării trebuie parcurs 
împreună cu alte forțe politice. 
Distanțele care îi separă pe cîș- 
tigători de aceste forțe nu sînt 
neglijabile. Partidul republican 
al poporului s-ar afla, potrivit 
unor estimări provenite chiar 
de la Ankara, în centrul-stinga 
scenei politice. Deplasările pro
duse în partid sînt puse în le
gătură cu personalitatea dinami
cului său conducător, un ziarist 
în vîrstă de 48 de ani, poet a- 
preciat și orator de talent : Bu- 
lent Ecevit. Traducător subtil al 
lui Tăgore și al lui T. S. Elliot, 
bursier la Harvard, modest sluj
baș de ambasadă, Ecevit va 
urca neobosit treptele ierarhiei 
politice dobîndind o certă popu

Apropiat
arată un comunicat dat publici
tății la Tel Aviv, au avut loc 
lupte puternice in zona Suezu- 
lui. la care au participat uni
tăți de aviație, blindate și arti
lerie. Aviația israeliană a atacat 
concentrări ale forțelor egiptene 
pe ambele maluri ale Canalu
lui Suez doborind, în cadrul 
unor lupte aeriene, cinci avioa
ne egiptene.

Continuă, de asemenea, lup
tele și pe frontul sirian. Un co
municat militar israelian men
ționează că au avut loc schim
buri de artilerie în zona înălți
milor Golan și că aviația israe
liană a bombardat o serie de 
baze situate la nord de Da
masc. în cursul luptelor anga
jate cu forțele aeriene siriene 
au fost doborite 10 avioane ina
mice, anunță comunicatul.

CAIRO 23 (Agerpres). Postul 
de radio Cairo, reluat de agenția 
M.E.N.. informează că Republi
ca Arabă Egipt a cerut convoca
rea de urgență a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., întrucît 
„Israelul a violat încetarea fo
cului".

Cu prilejul Zilei 
Armatei României 
în cadrul manifestărilor 

prilejuite de Ziua Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, la Pekin, a avut loc, 
marți, sub auspiciile Ministe
rului Apărării Naționale al 
R. P. Chineze, o adunare 
festivă, la care au participat 
Li Da, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de 
Eliberare, Tien Uei-sin, loc
țiitor al șefului Direcției ge
nerale politice a Armatei 
Populare Chineze de Elibe
rare, alte cadre de conducere 
din Armata Populară Chine
ză de Eliberare și Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul 
României la Pekin.

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, colonelul Ion Pușcaș, a- 
tașatul militar aero al țării 
noastre la Budapesta — îm
preună cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat și ai forțelor ar
mate ale R. P. Ungare — a 
depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor români 
căzuți în luptele pentru eli
berarea Ungariei de sub ju
gul fascist, din orașul Debre
cen.

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România, 
ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș, și atașa
tul militar, colonel Petru Ro
tam, au depus, marți, coroane 
de flori la Monumentul osta
șilor români căzuți pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist în localita
tea Havlickuv Brod. La ce
remonia depunerii au fost 
prezenți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, ai armatei populare ce
hoslovace.

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, la Stockholm a avut loc 
un cocteil, organizat de ata
șatul militar român, căpitan 
de rangul întîi Costică Barac. 
' Au fost prezenți ambasa
dorul țării noastre în Suedia. 
Dumitru Iazăr, alți membri i 
ai ambasadei.

Ecuații 
postelectorale 

la Ankara
laritate. Succesul Partidului re
publican al poporului, deosebit 
de convingător în aglomerările 
populare, nu poate fi înțeles de- 
cît în contextul realităților tur
cești — aparent contradictorii. 
Problemele economiei au domi
nat disputa electorală deoarece 
în pofida creșterilor în unele 
sectoare, fenomenele negative 
persistă avînd repercusiuni ime
diate în mediul muncitoresc lo
vit de șomaj, inflație și de spo
rirea prețurilor. Realismul și ca
racterul inedit al propunerilor 
avansate de Ecevit au adus 
multe voturi republicanilor- 
populari. Afluxul de sufragii că
tre gruparea lui Ecevit a ex
primat o stare de spirit : con
vingerea că schimbări sînt ne
cesare și că aceste schimbări 
trebuie să conducă la o dezvol
tare armonioasă a economiei 
naționale, care să asigure o mai 
judicioasă distribuire a venitu
rilor.

Partidul republican al poporu
lui a devenit primul partid al 
țării. Totuși, raportul de forțe 
din parlament creează situația 
în care formațiunile cu orien
tare de dreapta, pierzînd un nu
măr important de mandate și 
voturi, păstrează majoritatea. 
Este, însă, o majoritate aritme
tică, deoarece aceste formațiuni 
sînt divizate. LE MONDE scria: 
„In fața unei stingi în foarte net 
progres, dreapta este teoretic 
majoritară, însă, mai mult ca 
niciodată dezunită, iar țara va 
fi dificil guvernabilă în momen
tul în care creșterea prețurilor, 
șomajul și problemele sociale 
complică sarcina viitorului ca
binet". Practic, nici un partid 
nu posedă majoritatea absolută. 
In aceste împrejurări se cre
ează mai multe posibilități :

a) un guvern minoritar format 
de cel mai important partid — 
republicanii populari (idee pe 
care Ecevit a înlăturat-o) ;

b) o coaliție intre republica- 
nii-populari și alte grupări. LE 
MONDE aprecia că ar fi posi
bilă o apropiere de Partidul sal
vării naționale care dispune în 
Medjilis de 48 de deputați și

de peste hotare
Conferința pentru securitate 

și cooperare in Europa 
Lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa au continuat la Geneva in cursul zilei de 
marți, în cadrul comisiei întîi, care se ocupă de aspectele juri
dice și militare ale securității, al comisiei a doua, privind coo
perarea economică, tehnico-științifică și în domeniul mediului 
înconjurător, precum și în diferitele organe subsidiare ale reu
niunii.

în subcomisia pentru proble
me militare sint dezbătute une
le principii care ar trebui avute 
în vedere în negocierile privind 
dezangajarea militară și dezar
marea pe continent. Luînd cu- 
vîntul, reprezentantul român, 
Romulus Neagu, a evidențiat a- 
cordul care există între partici
pant! asupra faptului că efor
turile îndreptate spre dezarmare 
completează destinderea politi
că. El s-a pronunțat pentru con
firmarea, la această conferință, 
a considerentului de bază că în
tre aspectele politice și cele mi
litare ale securității există o le
gătură indisolubilă. în acest 
sens, vorbitorul a arătat că pro
blemele dezarmării pe continent, 
indiferent de formele în care 
sînt discutate, interesează în 
mod vital toate statele europe
ne. Ca urmare, toate probleme
le cu caracter general-european 
ale dezangajării militare și 
dezarmării trebuie să fie exami
nate cu participarea tuturor sta
telor din Europa. Această 
examinare ar putea avea loc la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, ca singu
rul for general-european. Desi
gur, a subliniat reprezentantul 
țării noastre, măsurile care vi
zează direct o anumită regiune 
de pe continent sau anumite 
state europene ar putea să facă 
obiectul negocierilor în foruri 
specifice, cu participarea state
lor direct interesate, precum și 
a oricăror alte state care mani
festă interes față de asemenea 
negocieri. Problema esențială 
este că în toate aceste situații,

Sesiunea 
Generale

Adunarea Generală a O.N.U.,' 
s-a întrunit în ședință plenară 
pentru a lua în considerare, în
tre altele, înscrierea de noi 
puncte pe agenda actualei se
siuni.

Primul dintre punctele pro
puse, sprijinit de 58 de state, 
între care și România, se referă 
la „ocuparea ilegală de către 
forțele militare portugheze a a- 
numitor sectoare ale Republicii 
Guineea-Bissau și actele de a- 
gresiune comise de ele împotriva 
poporului guineez". Supus la 
vot, acest punct a fost aprobat 
cu o mare majoritate de voturi.

Cel de-al doilea punct, propus 
de Sierra Leone, este intitulat 
„reducerea decalajului crescînd 
între țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare". Acest 
punct a fost inclus fără obiecții 
pe agenda actualei sesiuni și

care are puncte de convergen
ță cu formația lui Ecevit. O 
majoritate substanțială ar putea 
să o confere doar o înțelegere 
cu Partidul dreptății. „Marea 
coaliție" a fost, însă, respinsă 
de Demirel.

c) constituirea unui front al 
dreptei pentru care se pronunța 
conducătorul partidului demo
cratic, Ferruh Bozbeyli și caye 
ar putea să valorifice avantajul 
numeric de care dispune în 
parlament pentru a forma un 
guvern.

Ar mai fi o posibilitate : o 
nouă chemare la urne. Dar 
Ecevit atrăgea atenția că „a 
vorbi de pe acum despre alegeri 
echivalează cu a ne lăsa dina
inte antrenați de descurajare în 
fața problemelor ce se ridică 
astăzi".

Ecevit păstrează tonul opti
mist. El crede posibilă formarea 
unei coaliții și se declară gata 
să formuleze un program de gu
vernare. „Știu că o coaliție ne
cesită concesii reciproce între 
participanți — a spus el. Dar 
cred că, îndeosebi în această 
perioadă, trebuie să fim hotărîți 
să dăm soluții curajoase anumi
tor probleme". Rămîne de vă
zut dacă terenul pe care se vor 
întîlni eventualii componenți ai 
unei coaliții se va dovedi sufi
cient de larg spre a permite 
manevrele necesare. Stabilitatea 
politică depinde de capacitatea 
de a apropia pozițiile, de a es
tompa deosebirile, de a eviden
ția preocupările comune. Va fi 
posibil ca Ecevit să găsească un 
limbaj comun cu Demirel, lide
rul Partidului dreptății — ma
rele înfrînt al alegerilor ? De
mirel pare refractar dar, dese
ori, după „ultimul cuvînt" mai 
urmează încă unul.

Guvernul condus de Nairn 
Talu a demisionat marți. 
Negocierile angajate, învăluite 
de o discreție limitată, vor con
duce spre o formulă guverna
mentală ferită de convulsiuni ? 
La Ankara se păstrează pru
dența.

EUGENIU OBREA 

cînd se negociază diferite cate
gorii de măsuri parțiale privind 
întreaga Europă sau anumite 
regiuni ale . sale, să se asigure 
condițiile ca toate statele să fie 
informate sistematic pentru a 
putea aprecia evoluția acestor 
negocieri și implicațiile lor pen
tru securitatea statelor respecti
ve și a putea hotărî asupra mo
dului în care acestea pot să-și 
aducă propria contribuție.

în final, delegatul român a 
relevat importanța principiului 
conform căruia nici o măsură 
privind dezangajarea militară 
și dezarmarea în Europa nu tre
buie să aducă atingere secu
rității vreunui stat.

O prezentare detaliată a mo
dului în care sînt concepute a- 
ceste principii de către guver
nul R.S.F. Iugoslavia a fost fă
cută, în cadrul subcomisiei, de 
reprezentantul acestei țări, care 
a împărțit considerentele ce tre
buie avute în vedere la aseme
nea negocieri în trei mari gru
pe : prima privind negocierile 
care au loc în alte foruri decîț 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, a doua re
feritoare la programul, pe ter
men lung al eforturilor privind 
reducerea cursei înarmărilor și 
dezarmarea, și a treia legată de 
faptul că securitatea europeană 
este parte integrantă a secu
rității mondiale.

în cursul dezbaterilor au fost 
citate propunerile concrete pre
zentate de România, U.R.S.S., 
Turcia, Suedia, Norvegia, Irlan
da și alte țări participante.

Adunării 
a O.N.U.
îndreptat spre dezbatere Comi
tetului pentru probleme econo
mice și financiare.

în același timp, în comitetele 
principale ale Adunării Generale 
a fost reluată dezbaterea pro
blemelor ce le-au fost repartiza
te. Comitetul pentru problem» 
politice și de securitate s-a în
trunit pentru a continua dezba
terile asupra numeroaselor as
pecte ale problemei teritoriilor 
submarine și a organizării celei 
de-a treia Conferințe ă Națiu
nilor Unite pentru dreptul mă
rii. Luînd cuvîntul, reprezen
tantul Venezuelei, Leonardo 
Diaz-Gonzalez, a prezentat in
vitația ca această conferință să 
se desfășoare la Caracas, în 1974.

Comitetul politic special a au
diat numeroase intervenții din 
partea reprezentanților statelor 
membre asupra politicii de apar
theid promovate de guvernul 
sud-african. Reafirmînd spriji
nul guvernelor și popoarelor lor 
cu lupta populației africane, 
vorbitorii au lansat un apel ge
neral pentru respectarea cu 
strictețe a embargoului privind 
livrările de arme către guvernul 
de la Pretoria, a cărui politică 
reprezintă o amenințare directă 
la adresa păcii și securității in
ternaționale.

Pe de altă parte, la sediul 
O.N.U., au început lucrările con
ferinței pentru anunțarea con
tribuțiilor la O.N.U.D.I. în in
tervenția sa, reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Constan
tin Ene. a arătat că România a- 
cordă o deosebită importanță 
acțiunilor O.N.U.D.I și este in
teresată în1 extinderea progra
melor sale de cooperare si asis
tență, de care să beneficieze în 
primul rînd țările în curs de 
dezvoltare. Vorbitorul a subli
niat că țara noastră participă, 
încă de la înființarea O.N.U.D.I., 
la finanțarea regulată a activi
tăților organizației, prin contri
buții voluntare anuale. în pre
zent,. forurile competente româ
ne examinează posibilitatea spo
ririi contribuției pentru anul 
1974. ținînd seama de rolul 
O.N.U.D.I,. precum și de apor
tul organizației la extinderea 
cooperării economice internațio
nale. El a precizat că această 
decizie este strîns legată de pro
gramul de activitate al Centru
lui comun O.N.U.D.I.—România 
pentru promovarea cooperării 
internaționale în domeniul in
dustriei chimice și petrochimice 
in folosul țărilor în curs de dez
voltare, care funcționează la 
București.

Execuții în Chile
• PATRU PERSOANE au fost 

executate după ce au fost jude
cate de un tribunal al garni
zoanei militare din orașul chi
lian Concepcion, anunță agen
ția France Presse. Alte 15 per
soane au fost condamnate la în
chisoare pe viață sau la ter
mene de detențiune între zece și 
cinci ani.

• PRIMUL MINISTRU AL 
BELGIEI, Edmond Leburton, a 
procedat marți la o remaniere 
a guvernului său. Principala 
schimbare a constat în înlocu
irea ministrului comunicațiilor, 
Edouard Anșeele. lider al Par
tidului Socialist din care face 
parte și premierul, cu Joseph 
Ramaeckers, fost secretar de 
stat.

• LA GENEVA a avut Ioc. 
marți, o nouă4ntîinire a delega-

C
raterele bombelor, 
mormintele proas
pete ale ultimilor 
căzuți, purtau încă 
semnele marii în- 
, cleștări, în care zeci

de milioane de oameni pieriseră, 
în care valori materiale inesti
mabile fuseseră distruse. Dar 
popoarele, renăscute, parcă, du
pă lunga noapte a războiului, 
năzuiau la o lume ferită de alte 
orori, o lume a conlucrării, a 
colaborării și păcii, în care toate 
țările, indiferent de mărime sau 
sistemul lor politico-social, să-și 
aducă contribuția la făurirea u- 
nui viilor pașnic.

Chiar în perioada cînd ostili
tățile continuau, s-a ajuns la 
ideea creării unei organizații in
ternaționale, care, întemeiată pe 
principiul egalității suverane a 
statelor, să-și poată aduce con
tribuția la menținerea păcii și 
securității, să ofere cadrul par
ticipării tuturor națiunilor la 
crearea climatului de destindere 
și cooperare internațională. Con
ferința de la Dumbarton-Oaks, 
ținută în perioada august-octom- 
brie 1944, a elaborat primul pro- 
iect-statut al viitoarei organiza
ții. Adoptată la Conferința de la 
San Francisco (25 aprilie-26 iu
nie 1945) Carta Națiunilor Unite 
a intrat în vigoare la 24 octom
brie, dată sărbătorită în fiecare 
an ca „Zi a Națiunilor Unite", 
în aprilie 1972, la Santiago de 
Chile, Conferința pentru comerț 
și dezvoltare a lansat chemarea 
— iar Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite a a- 
probat — ca la aceeași dată să 
fie marcată și „Ziua mondială 
de informare asupra dezvoltă
rii", pentru a se aduce la cu
noștința publică problemele dez
voltării.

Evident, de-a lungul istoriei 
sale, Organizația Națiunilor U- 
nite a reflectat în documentele, 
în rezoluțiile sale, evenimentele 
și procesele complexe ale vieții 
internaționale, fenomenele po
zitive sau negative. La baza o- 
biectivelor Cartei s-au aflat 
menținerea păcii și securității, 
statornicirea și dezvoltarea unor 
relații amicale între toate sta
tele lumii, respectarea drepturi
lor și libertăților fundamentale

R. P. CHINEZĂ. - Elevii unei școli agricole în timpul orelor de practica privind cultura orezului.

• ZAMBIA marchează, în fiecare an, la 
24 octombrie, un eveniment memorabil în 
viața poporului țării „de pe Zambezi" : ani
versarea proclamării independenței. Istoria 
colonizării este legată de numele lui Cecil 
Rhodes, întemeietorul Companiei engleze a 
Africii de sud. Teritoriul a păstrat numele 
său și după 1923, an în care Anglia l-a 
răscumpărat. Creșterea deosebită a mișcă
rii de eliberare națională a determinat au
toritățile coloniale să adopte măsuri pentru 
a menține cit mai mult timp vechile rîn- 
duieli. Printre acestea se afla și crearea, în 
1953, a Federației Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui. federație ce includea și Zambia de as
tăzi. în pofida unor asemenea măsuri, pro
cesul luptei dc independență n-a putut fi 
stăvilit, astfel că la 24 octombrie 1964, Zam
bia și-a cucerit dreptul la existență liberă. 
Succesul Partidului Unit al Independenței 
Naționale la alegerile care au precedat 
evenimentul a făcut ca acest partid să de
vină partid de guvernămînt, iar liderul său, 
dr. Kenneth David Kaunda, a fost ales pri
mul președinte al țării, funcție pe care o 
deține și în prezent.

• GEOGRAFIA ZAMBIEI cuprinde ca
racteristici deosebite. De forma unui uriaș 
fluture, a cărei arie se întinde pe 752 611 
knip., țara este ocupată de un podiș, cu o 
rețea densă de ape. Cel mai important curs 
de apă, fluviul Zambezi, dc la care provine 
și numele țării, străbate zone stîncoase, dind 
naștere unor cascade uimitoare. Printre 
ele se află cascada Victoria (120 m. înălți
me). Pădurile zambiene, in care se află 
esențe prețioase de tek, akaju, abanos aco
peră întinse suprafețe în nord, pe cînd 
sudul, spre lacul artificial Kariba, oferă 
păstorilor întinse pășuni. Sub deviza „O 
singură Zambie, o singură națiune", cele 
72 de triburi alcătuiesc o populație de circa 
4 100 000 dc locuitori. De-a lungul erelor 
geologice, în subsolul Zambiei s-au adunat 
imense bogății. Spre nord, pămîntui zam-

Sărbătoare 
pe Zambezi
bian posedă uriașa centură de cupru („cop- 
perbelt") lungă de 200 de km., și lată de 
100 km. „Aurul roșu" din regiune, repre
zintă, după aprecierile specialiștilor, un 
sfert din totalitatea rezervelor mondiale. De 
altfel, de pe urma acestei bogății, Zambia 
își asigură 90 la sută din veniturile sale la 
export și circa jumătate din produsul na
țional brut.

• ECONOMIA ZAMBIANĂ a cunoscut în 
anii de după independență o continuă dez
voltare pe planuri multiple. Primul plan dc 
dezvoltare a țării, încheiat în 1970, a pus 
bazele tinerei industrii din Zambia. Au 
apărut fabrici și uzine noi, cum sînt fabri
ca de ciment de la Chilanga, fahricile de 
textile și îngrășăminte de la Kafue, uzi
nele siderurgice de la Kabwe. Au fost create 
primele unități ale industriei chimice și 
farmaceutice. Realizări de seamă s-au în
registrat și în alte domenii. S-a mărit re
țeaua medico-sanitară ; școala este prezentă 
pretutindeni. în anul școlar trecut 9 din 10 
copii erau încadrați într-o formă de pregă
tire școlară. Asemenea rezultate au fost 
posibile datorită politicii de independență
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țiilor sovietică și americană par
ticipante la convorbirile pentru 
limitarea armamentelor strate
gice.

Convorbiri Kohl-Bahr 
la Bonn
• LA BONN a avut loc, 

marți, o convorbire între Mi
chael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, și 
Egon Bahr, ministru cu însăr
cinări speciale ale Republicii 
Federale Germania, anunță a- 
genția A.D.N. Au fost examinate 
probleme de interes comun. S-a 
convenit ca următoarea întîlni- 
re să aibă loc la 8 noiembrie, 
la Berlin. 

ale tuturor oamenilor. Dintre 
aceste principii, dreptul popoa
relor de a dispune ele însele de 
soarta lor, fără nici un amestec 
din afară, respectarea indepen
denței, suveranității și integrită
ții teritoriale, neintervenția în 
treburile interne, renunțarea la 
fdlosirea forței sau amenințarea 
cu folosirea forței în reglemen
tarea diferendelor internaționa
le, democratizarea vieții interna
ționale, se afirmă tot mai pu
ternic, ele fiind recunoscute pe 
scară din ce în ce mai largă, ca

Ziua Națiunilor
Unite

norme și principii esențiale de 
conduită universală. în epoca 
contemporană, în care toate na
țiunile sînt interesate și au 
dreptul să participe la schimbul 
de păreri, la găsirea celor mai 
viabile soluții problemelor eu 
care este confruntată omenirea, 
se impune cu atît mai mult 
respectarea tuturor normelor de 
drept internațional, în practica 
relațiilor interstatale. Numai în 
măsura în care toate statele 
participă la discutarea și adop
tarea hotăririlor privind proble
mele cardinale, numai în aceas
tă măsură se poate vorbi de 
creșterea rolului și prestigiului 
Organizației Națiunilor Unite.

Este o mindrie pentru noi că, 
din momentul primirii sale în 
O.N.U., România a militat cu 
consecvență pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe baza noi
lor principii democratice, în in
teresul păcii. și înțelegerii intre 
popoare. „ÎNTOTDEAUNA RO
MÂNIA — arăta președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu — A CONSIDERAT 
CA ORGANIZAȚIA NAȚIUNI
LOR UNITE ESTE CHEMATA

economică pe care o promovează guvernul 
de la Lusaka. Cu patru ani în urmă, in vara 
anului 1969, impunîndu-și dreptul suveran 
asupra bogățiilor țării, Zambia a preluat 
controlul asupra companiilor care se ocu
pau cu exploatarea cuprului, guvernul de- 
ținind 51 la sută din acțiunile principalelor 
companii străine. „Zambia — spunea preșe
dintele Kaunda — aparține zambienilor și 
tot mai multe bogății ale subsolului devin 
bunuri ale cetățenilor noștri". In anii ur
mători- au fost naționalizate alte companii 
străine, in locul lor desfășurindu-și activi
tatea corporații de stat pentru dezvoltarea 
industrială, transporturi, desfacerea bunu
rilor de consum.
• RELAȚIILE ROMANO-ZAMBIENE au 

cunoscut o dezvoltare continuă, ascendentă, 
de la an la an. La baza acestor relații cele 
două state așează principiile suveranității 
și independenței naționale, ale avantajului 
și stimei reciproce. Un moment de o deose
bită însemnătate in evoluția raporturilor 
prietenești, dc cooperare, l-au constituit vi
zitele reciproce Ia cel mai înalt nivel. Vi
zita, în primăvara anului 1970 a președin
telui Kaunda în țara noastră, ca și vizita 
președintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în Zambia, în primăvara anului 
trecut, convorbirile purtate între cei doi 
șefi de stat, au adus o contribuție remar
cabilă la adîncirea cunoașterii reciproce, la 
întărirea colaborării, a solidarității în lupta 
lor împotriva imperialismului, pentru pace 
și independență națională. Roadele convor
birilor oficiale se concretizează in existența 
a numeroase acorduri în domeniul comer
cial, economic, tehnic și cultural. Colabora
rea multilaterală româno-zambiană este o 
mărturie elocventă a dorinței României și 
Zambiei de a conlucra în interesul prospe
rității ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

I. T.

• BRAZILIA ȘI REPUBLICA 
DEMOCRATA GERMANA au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice la rang de ambasadă 
— relevă agenția Inter Press 
Service, precizînd că cele două 
state au relații comerciale încă 
din 1959.

• PESTE 200 DE PERSOANE 
și-au pierdut viața în urma 
puternicelor inundații care au 
afectat, în ultimele zile, regiu
nea de sud-est a Spaniei, anunță 
surse guvernamentale spaniole. 
Se precizează că valoarea pagu
belor materiale depășește 100 
milioane de dolari.

• ÎN CURSUL UNEI RE
UNIUNI care a avut loc marți, 
guvernul kuweitian a hotărit 

SĂ ACȚIONEZE IN DIRECȚIA 
DEZVOLTĂRII UNEI COLA
BORĂRI MULTILATERALE IN
TRE TOATE NAȚIUNILE PLA
NETEI NOASTRE, A PROMO
VĂRII ÎN VIAȚA INTERNAȚI
ONALĂ A UNOR RELAȚII BA
ZATE PE DEPLINA EGALITA
TE ÎN DREPTURI ȘI CARE SA 
EXCLUDĂ FOLOSIREA FOR
ȚEI SAU AMENINȚAREA CU 
FORȚA ÎN RAPORTURILE 
DINRTE STATE. NOI APRE
CIEM CA, ÎN CONDIȚIILE DE 
ASTĂZI, ORGANIZAȚIA NA

ȚIUNILOR UNITE POATE E- 
XERCITA UN ROL MAI IM
PORTANT ÎN ACEASTĂ DI- 
RECȚIE". Fără îndoială că a- 
doptarea unor documente privind 
dreptul popoarelor la indepen
dență, imperativul dezarmării, 
necesitatea intensificării coope
rării economice între state avînd 
regimuri social-politice diferite, 
condamnarea apartheidului, răs
punde unor deziderate majore 
ale zilelor noastre. Dovedind de 
fiecare dată principialitate și 
spirit constructiv în abordarea 
unor asemenea probleme majore, 
România a sprijinit toate pro
punerile menite să ducă la rea
lizarea în practică a nobilelor 
principii înscrise în Cartă, pe 
care toate statele membre s-au 
obligat să le respecte. In plus, 
în repetate rinduri, reprezen
tanții țării noastre au lansat 
prețioase inițiative, care s-au 
bucurat de sprijinul - larg al 
membrilor O.N.U.

Tineretul patriei noastre pre
țuiește în mod deosebit faptul 
că România a fost primul stal 
care, la Națiunile Unite, a pro
movat inițiative și propuneri 

suspendarea tuturor exporturilor 
de petrol spre Olanda — a a- 
nunțat ministrul de stat pentru 
afacerile cabinetului, Abdel Aziz 
Hussein.

Expoziție românească 
la Bangkok
• LA BANGKOK a fost des- 

chisă expoziția „România 1973". 
întreprinderi de comerț exte
rior expun o gamă largă de pro
duse ale economiei noastre na
ționale, printre care mașini- 
unelte, motoare, mașini agrico
le, utilaje chimice, energetice și 
ale industriei construcțiilor, pre
cum și produse agroalimentare. 

care privesc tînăra generație. 
Dezbaterile care au avut loc în 
acest for în legătură cu viitorul 
generației tinere, au dus la a- 
doptarea Declarației privind pro- 
movarea( în rindul tineretului a 
idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoa- 
re, inițiată de România. Preo
cuparea crescîndă a O.N.U. pen
tru tineret poate fi remarcată in 
numeroase documente ca și în 
acțiuni organizate cu concursul 
Națiunilor Unite, al organisme
lor sau organizațiilor sale spe
cializate. Intr-un asemenea șir 
evocator merită menționat Con
gresul mondial al tineretului, 
organizat sub auspiciile Națiu
nilor Unite, reuniune care a do
vedit spiritul de responsabili
tate al tinerei generații, hotărî- 
rea acesteia de a lua parte ac
tiv la lupta pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate, înde- 
pendență, pace și progres.

Deplina adeziune a României 
la principiile înscrise în Cartă, 
convingerea că Organizația Na
țiunilor Unite poate îndeplini o 
misiune mai activă în imprima
rea unui curs pozitiv evoluției 
vieții internaționale au primit o 
nouă confirmare in propunerile 
țării noastre făcute la sesiunea 
trecută a Adunării Generale a 
O.N.U. și înscrise la inițiativa 
română și a altor state pe a- 
genda actualei sesiuni, privind 
creșterea rolului O.N.U. în men
ținerea și consolidarea păcii, în 
dezvoltarea și cooperarea între 
toate națiunile, în promovarea 
normelor de drept internațional 
în relațiile dintre state. Organi
zarea în țara noastră, în 1974, a 
Congresului mondial al popu
lației ca și a unor manifestări 
înscrise în programul O.NbU., 
sînt alte mărturii ale sprijinului 
pe care România îl acordă acti- 
vității organizației mondiale.

Aniversarea împlinirii a 28 de 
ani de la intrarea în vigoare a 
Cartei Națiunilor Unite oferă Ro
mâniei pilejul de a-și reafirma 
sprijinul față de principiile 
fundamentale cuprinse in acest 
document istoric, dar și încre
derea în rolul O.N.U., în poten
tele sale de a-și îndeplini mi
siunea încredințată de popoare.

IOAN TIMOFTE

Premiile Nobel pentru 
fizică și chimie

Academia Regală de Științe a 
Suediei a anunțat marți laurea- 
ții premiilor Nobel pe anul 1973 
la fizică și chimie. Prima dis
tincție a fosț atribuită cercetă
torilor Brian Josephson (Marea 
Britanie), Leo Esaki (Japonia) 
și Ivar Giaever (Norvegia). în 
expunerea de motive se preci
zează că, „prin experimentele 
lor, cei trei oameni de știință 
au furnizat noi cunoștințe de 
importanță vitală privind mo
dul in care electronii traversea
ză barierele fizice, conform fe
nomenului denumit „tunnel
ling".

Premiul Nobel pentru chimie 
a revenit profesorilor Ernst Otto 
Fischer, de la Școala politehni
că Superioară din Munchen, și 
Geoffrey Wilkinson, de la Cole
giul Imperial pentru știință și 
tehnologie din Londra. înalta 
distincție le-a fost acordată ce
lor doi cercetători pentru lucră
rile de pionierat efectuate ’ în 
domeniul chimiei compușilor 
organometalici de structură 
„sandwich".

Gustav Husak 
la Belgrad
• LA INVITAȚIA LUI IOSIP 

BROZ TITO, președintele Iugo
slaviei și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
marți a sosit la Belgrad, intr-o 
vizită oficială de prietenie, 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în aceeași zi, au început con
vorbirile dintre Iosip Broz Tito 
și Gustav Husak.

• PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A., a anunțat că Henry Ki
ssinger, și-a amînat vizitele pe 
care urma să le facă în această 
săptămînă în R.P. Chineză și 
Japonia, dată fiind intensa acti
vitate diplomatică în curs de 
desfășurarea pentru a se reali
za aplicarea încetării focului in 
Orientul Apropiat, conform re
zoluției Consiliului de Securitate.
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