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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit pe secretarul 
de stat pentru comerț și industrie din Marea Britanie

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, pe Peter Walker, secretar de stat pentru comerț și industrie din Marea Britanie.La primire au luat parte Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri» ministrul comerțului exterior, și Visile Pun- gan, consilier al președintelui Consiliului de Stat.Secretarul de stat britanic a fost însoțit ere Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București.

Cu acest prilej, secretarul de stat pentru comerț și industrie a transmis președintelui Consiliului de Stat cele mai bune urări de sănătate din partea primului ministru al Marii Britanii, Edward Heath. Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, urări de sănătate primului ministru al Marii Britanii.In cadrul convorbirii au fost discutate probleme privind stadiul actual al raporturilor economice dintre România și Marea Britanie și s-a procedat la un

schimb de vederi privind posibilitățile și modalitățile de dezvoltare și diversificare a relațiilor de colaborare și cooperare economică între cele două țări. A fost subliniată dorința comună de a se întreprinde noi acțiuni în vederea folosirii posibilităților de colaborare economică în interesul și avantajul ambelor țări, al înțelegerii și cooperării în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.
,,Oamenii muncii trebuie educați in 
spiritul patriotismului socialist, al 
hotăririi de a înfăptui politica Partidului 
Comunist Român de dezvoltare a României 
socialiste, de a pune totul in slujba ridicării 
patriei socialiste la un grad cit mai înalt 
de civilizație materială și spirituală. 
Totodată, trebuie să educăm masele largi 
populare, tineretul in spiritul interna
ționalismului proletar, al solidarității 
cu popoarele care construiesc socialismul, 
cu popoarele care acționează pentru 
dezvoltarea economico-socială indepen
dentă, cu toate forțele progresiste, anti- 
imperialiste, care se ridică pentru dreptate 
socială și națională, pentru libertate și 
independență, pentru pace și colaborare 

internațională'1

„FRUNTAȘULSÂPTÂMÎNII"

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
LA INTÎLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID 
AL ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE CLUJDragi tovarăși.Voi începe prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor comuniștilor din Cluj, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului. precum și din partea mea. (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Ne aflăm în Cluj într-o vizită de lucru ; am dorit să ne întilnim cu activul de partid, cu atît mai mult cu cit — dacă îmi amintesc bine— au trecut cîțiva ani de cînd nu ne-am mai regăsit într-o asemenea adunare. Desigur, a- ceastă perioadă de timp nu este prea mare, însă problemele activității sint atît de complexe, județului Cluj revenindu-î sarcini importante în cadrul actualului cincinal. După cum se știe, județul Cluj se prezintă cu un avans destul de mic față de sarcinile planului pe acest an— de numai 15 zile. De aceea am considerat necesar să ne întilnim acum, după ce am intrat în a doua jumătate a cincinalului, pentru a discuta împreună atît ceea ce s-a realizat, cit și ceea ce mai trebuie făcut în următorii doi

ani și două luni pentru ca oamenii muncii din Cluj să aducă o contribuție și mai substanțială la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, a sarcinilor trasate de Conferința Națională. (Aplauze puternice).Rezultatele obținute în îndeplinirea planului sînt, în generai, mulțumitoare. în industria județului Cluj, pe primele nouă luni, oamenii muncii, sub conducerea comuniștilor, au obținut o depășire de circa 80 milioane de Iei. Am vizitat citeva întreprinderi și trebuie să spun că cele constatate mi-au produs o mare satisfacție. Am fost în aceste uzine și înainte de mai multe ori — și pot aprecia succesele obținute în ultimii ani. La Uzinele ,.Industria Sîrmii*  de Ia Cîmpia-Turzii, colectivul, comitetul de conducere, comuniștii, au îndeplinit în bune con- dițiuni sarcinile privind modernizarea, punerea în producție a noi capacități de înaltă tehnicitate. De asemenea, la Uzinele „Unirea" din Cluj, față de situația pe care o cunoșteam, s-au

obținut progrese deosebit de însemnate. Ne-au produs, totodată, satisfacție succesele obținute de Fabrica „Clujana", întreprindere cu rezultate bune și în trecut, care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. Această fabrică de pielărie a început să-și producă singură utilajele de care are nevoie, — acțiune in care obține rezultate din ce în ce mai bune.Am vizitat și două întreprinderi noi, aflate Ia începutul activității lor. Una din ele urmează să producă mașini-unelte ; pînă acum nu a produs nimic, dar sper că va lichida cit mai rapid rămînerea în urmă punînd complet în producție capacitățile de producție și utilajele de care dispune, fabricind mașini de bună calitate. Se pare că cercetarea tehnico-științifică «a lucrat bine, creînd deja două prototipuri ele mașini pe care sperăm că noua uzină le va produce, cel puțin la performanțele și de calitatea proiectate de institut.Am vizitat, de asemenea, întreprinderea de cazane, aflată tot la începutul activității. Vreau

să menționez și aici preocupările colectivului de cercetare, care a realizat prototipuri intrate deja în producție, eforturile făcute pentru a răspunde cil mai bine sarcinii de a realiza cazane și arzătoare de înalt randament. Se pare că aceste cazane dau rezultate bune și sperăm că uzina le va realiza la parametrii proiectați. Aș putea spune, deci, că impresiile pe care le-am cules in timpul vizitei, sînt, în general, bune.Cunoașteți, de altfel, că în întreaga țară planul cincinal se îndeplinește în condițiuni bune. Pe primele 9 luni s-a realizat o creștere a producției industriale de 14,1 la sută. Mai multe comitete județene de partid au informat că au realizat de pe acum sarcinile de pian pe primii 3 ani, unele obținind un avans de 3 luni, altele de două luni și jumătate. Chiar acum două zile, primul secretar al organizației de partid din Capitală m-a informat că în ziua de 29 — adică
(Continuare în pag. a IlI-a)

Acum șase luni la Uzina „înfrățirea" din Oradea s-a născut inițiativa „Fruntașul săptămî- nii", formă concretă de participare plenară în întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" confruntare la cotele cele mai inalte a tinerilor cu posibilitățile lor, cu valențele colectivului. Amănunte despre această inițiativă ni le dau economistul Dumitru facobescu, secretar al comitetului U.T.C. pe uzină, și ing Andrei Cocaină, responsabilul comisiei social- profesionale. „Ne-am gîndit la o formă care să stimuleze gîn- direa și voința și, experimental, am aplicat-o în patru organizații. La sculerie, pentru că aici se realizează toată „sedevistica" uzinei și peste 90 la sută din muncitori sînt tineri, la atelierul piese mici unde lucrează peste 100 de tineri, la piese mari și la roți dințate, unde se produc reperele de bază și unde existau deficiențe. Au fost stabilite criteriile de bază care în urma dezbaterilor din adunările generale U.T.C. au devenit mai complexe. Tinerii au propus, de pildă, să includem ; întreținerea utilajului, comportarea în afara uzinei etc. Așa j,Fruntașul săptămînii" a devenit © inițiativă educativă.Maniera în care a fost concepută inițiativa a fost apreciată ȘÎ în alte unități. Da se aplică la Fabrica de blănuri „1 Mai" și la Cooperativa „Arta Crișana". Pentru început, bineînțeles. Pentru că în urma ichimbului de experiență care a avut loc în iulie acasă la inițiatori, secretarii organizațiilor U.T.C. din întreprinderile municipiului și-au exprimat interesul de a aplica inițiativa la condițiile lor specifice de muncă. „Fruntașul săptămînii", tînărul care s-a distins în realizarea sarcinilor de plan, respectarea disciplinei tehnologice, îngrijirea și întreținerea utilajului, organizarea exemplară a locului de muncă, atitudine civilizată în uzină și-n afara ei, participarea activă la viața de organizație își gravează numele pe postamentul unui fanion, mărturie a .hărniciei și pasiunii, a zilelor fierbinți de întrecere pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Semnături în bronz. Cu tăria bronzului. La organizația nr. 3, primul care și-a gravat numele a fost Augustin Avram, Ia organizația nr. 1, Iosif Naghi. Au urmat altele și altele. Petr.e Crainic a realizat performanța de a-1 reclștiga de 4 ori, Ere- mia Balog de 3 ori, la fel Paul Toromba, iar Viorel Buhuș de... 6 ori.
Am ales dintre semnatari

LIDIA POPESCU
Fotografiile ȘTEFAN WEISS

(Continuare în pag. a IV-a)

EREMIA BALOG — strungar

ALEXANDRU TORNOC — 
rectificator

VIOREL BUHUȘ — strungar

LUDOVIC SZABO — strungar
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ACTIVITATEA FIECĂRUI CETĂȚEAN, A FIECĂRUI TlNĂR
prof. univ. dr. docent CONSTANTIN C. GIURESCU 

și prof. univ. dr. docent TUDOR BUGNARIU 

NE VORBESC ASTĂZI DESPRE:

• RESPONSABILITATE
ȘI ANGAJARE POLITICĂ

* CONȘTIINȚA DEPLINEI 
ÎMPLINIRI A 
PERSONALITĂȚII UMANE

întreprinderile agricole de Stat și cooperativele agricole de producție au terminat semănatul griului pe toate suprafețele prevăzute, în acest sezon fiind extinse soiurile de mare productivitate, ca Lovrin, Aurora, Caucaz^ Dacia, Favorit și Ex- celsicr.în prezent, se continuă intens activitatea pentru încheierea grabnică a celorlalte lucrări agricole de toamnă. Țăranii cooperatori, mecanizatorii și ceilalți lucrători din agricultura județelor Vilcea și Brăila, au raportat că în cursul zilei de ieri, au terminat și recoltarea porumbului de pe întreaga suprafață cultivată. în telegramele adresate cu acest prilej, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din agricultura celor două județe i se angajează să nu precupețească nici un efort pentru ca sarcinile ce le revin în acest cincinal să fie în întregime onorate.
Să fie, oare, „ voalul de mireasă “ 
adevărata cauză a fluctuației 

de la „Argeșana“ ?

de ALEXANDRU PAPILIAN

Aspirație 
și realizare

ÎN PAGINA a 4-a
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Chiar așa este : din actele ab- formează că : în ’72, întreprin- ducerii unității : deosebit de solut „în regulă" ale serviciului derea a fost părăsită de 1 300 de importante ; mari pagube econo- personal învățămînt (transfer- cadre, iar anul acesta („pînă mice, nerealizări a indicilor mimat din acest motiv în birou de acum doar...", după cum re- nimi de întrebuințare a mașini- evidența... fluctuației) rezultă, că, spre exemplu, în 1972, la Fabrica de produse textile „Argeșana" din Pitești au fost angajate 1344 de noi cadre, iar anul acesta 1279. Aceleași prețioase documente — frumos capsate la dosar și închise în fișet — in-
ANCHETA NOASTRĂmarca, cu o ironie absolut nelalocul ei, unul din tehnicienii serviciului personal învățămînt) de 929 !Consecințele acestei fluctuații record ? După însăși opinia con-

lor, folosire nerațională a acestora, produse de calitate slabă, mari închegarea unui muncă omogen,dificultăți in colectiv de în firească perfecționare și mo*
ANDREI BÎRSAN

(Continuare în pag. a ll-a)

Din cite atn văzut șî știu, în general, cînd e vorba ca tînărul 
membru al familie^ să-și aleagă o profesiune, familia inter
vine ; și nu cred că face rău ; atunci cînd nu face râu, vreau 
să spun, cu adevărat. Influența familială, în general nu e 
aură - iar cînd e, rareori are rezultate pozitive - dar e efi
cientă. Tînărul se lasă convins de argumentele părinților, își 
însușește visuri care, poate, chiar dacă se potrivesc în cele 
din urmă cu personalitatea sa, nu-i aparțin - ca să nu moi 
vorbim de cazurile nefericite cînd calitățile naturale ale tînă- 
rului sînt incompatibile cu cele reclamate de profesiunea 
aleasă. Sînt, în această privință, hotărîri bune sau nu, juste 
sau nu. De cele bune, nu ne ocupăm aici, cu toate că ar 
merita. Să ne gîndim numai la cele care intră în zona gre 
șelilor - remediabile sau nu, cu rezultate reversibile sau nu.

Ceea.ce e uimitor e faptul câ există părinți într-atit de păr
tinitori îneît mistifică șansa socială pe care o deține propriul 
lor copil. Un părinte care își iubește cu adevărat copilul - 
și cîți sînt aceia care nu și-l iubesc ? ! — își dovedește dra
gostea la fel de mult prin duioșie și putere de sacrificiu, ca 
și prin luciditatea sau, mă rog, efortul de a fi lucid, cînd e 
în joc soarta viitoare a tînărului.

Excesul de ambiție (ce cuvînt ! -și, de altfel e prea des 
folosit) de care suferă unii dintre părinți, duce nu la realizarea 
și împlinirea tînărului, ci la o disjuncție : aspirația se des
parte de vocație. Sau, mai rău, e posibil să apară contra 
dicții interne, nerezolvabile și chinuitoare.

Lipsa de curaj a părintelui - fiindcă în cele din urmă 
această atitudine nu e decit frică de adevăr, frică de propriu 
lui adevăr, .al părintelui -, care nu vrea să recunoască ce. 
anume e important cu adevărat pentru viața copilului său, c 
omenească. Dar e întristător să vezi tineri și, apoi, oamen 
maturi cu expresii de dezamăgire, invidie și tristețe pe figură 
părinți îndurerați, ai căror copii n-au reușit, copii ai căroi 
părinți n-au reușit nici ei. Și e cu atît mai întristător, cu cît 
simți adevărul acestei dureri, și în felul în care cei în cauză 
nu înțeleg că existența lor se petrece in realitate și numai în 
realitate.
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Campania agricola continuă

Fapte din 
întrecerea
utecistă

De trei sute «de zile, deviza muncii lor, a caor 32 de mecanizatori uteciști de la S.M.A. Ciocănești, este „si fim exemplu în tot ce facem «lipi de clip* -. Detaliată, iaeea-cnemare s-ax traduce in : „nici un tinâr sub sarcinile zilnice de pian-, ..realizarea unei mii de lei venituri cu zece Iei aub nivelul cheltuielilor planificate". ..prelungirea duratei de funcționare a 11 tractoare ajunse ia virata casării, cu care să se execute lucrări a- ducăioare de cel puțin o sută de mii de lei beneficii-, un fiecare lună si »e economisească motorină și uleiuri echivalente cu consumul într-o zi plină", un timpul liber să sc introducă apa in două adăposturi zootehnice aie cooperativelor agricole din Ciocănești și sâ se transporte in cîmp cinci mii tone gunoi de grajd-, „fiecare uteoat sâ se integreze în formele profesionale de îmbogățire a cunoștințelor și în ooncursul „Olimpiada mecanizatorilor*.  TotuL direct sau indirect, vizind sporirea rodniciei pămîntuiui pe aproape cincisprezece mii de hectare din g ud-est ud. Bărăganului.A<rum, la cumpăna dintre doi ani agricoli, cind eforturile se... adună in iotahil coloanelor de cifre bilanț’ere. privim retrospectiv această energică și total cuprinzătoare competiție de autodepâșire. în iama trecută 2’lnic strungarii au zăbovit cu cîtex-a ore in plus pe lingă strunguri, sudorii *u  chibzuit și după aprinsul lămpilor asupra... cusăturilor la una sau alta dintre piesele recuperabile, iar mecanicii au pipăit piesă cu piesă motoarele, cutiile de viteză, transmisiile fiecăruia dintre cele unsprezece tractoare o- prite de la „toc*  perxtra pro- dueție. ,.E adevărat, cele unsprezece tractoare au rămas toată iarna în atelier, sublinia tovarășul Adrian Iacob. directorul întreprinderii. dăruirea, entuziasmul și eforturile tinerilor, in primăvară insă cînd au intrat în brazdă, erau ca și noi. $i au lucrat fă-â pature in toate campaniile atit de dificile ale anului; veniturile obținute cu *-  cartea fiind absolut la nivelul mediu al stațiunii-. Au fort reparate bine. întreținute corespunzător și Ta ți folorite :pentru toate ac*rtea.  in egidă măsură, merite revenind mecanizatorilor Florea Igrat, Alexandru Gaiciu. Iulian Tase, Gheorghe Colea, precum șx celorlalți tineri care ^tu s-au simțit obosiți atunci cind se simțea nevoia ur.ei miini calif - cate’". Și, lucru Lresi in ograc- bunilor gospodari, o grija cu totul aparte s-a acordat consumului de carburanți și Iuot.-

LOCOTENENȚII...

Dovezi ale pasiunii
și priceperii

fiantt întreg colectivul * fost solicitai ca prin propuneri și îndeosebi prin atitudine să închidă ermetic toate canalele risipei. Așg a apărut ideea fixării traseelor obligatorii secție-cimp- secție. * alimentării peste zi a tractoareloT la locul de muncă al acestora, a introducerii cartelei individuale pentru motorină. a constituirii de cupluri raționale de mașini. $i. daca Inițial »e vorbea despre o economie echivalentă- într-o lună, cu consumul pentru o zi s-a a- juns ca prin creșterea randamentului mașinilor agricole sâ se înregistreze o reducere la cota dublată a consumului dp motorină. Semestrial fiecare dintre cele patru secții rapor- tind o econom.e de cel puțin un vagon de combustibil. Iar campioni ai acestei acțiuni au fost decretați Alexa Ganciu, Horea Ignat Vasile Zaharia. Dumitru Mitran. Tractoarele tuturor mecanizatorilor uteciști de la S.M.A. Ciocănești au funciiora: anul acesta cu citeva mii de ore mai mult decit in 1972. timp in care s-a executat, suplimentar, un volum de lucrări insu- mind peste trei milioane de lei. fără să li fost depășit consumui global înregistrat )a aceeași dată. Adăugind acestei preocupări pe aceea a folosirii cu chibzuială a pieselor de schimb. Înțelegem cum s-a ajuns la c reducere cu aproape zece lei a cheltuielilor planificate la mia de lei venituri ; numai pe a- ceartă cale valoarea beneficiilor raportate ins ummd ci to va mii de lei.Continuu preocupați pentru îndeplinirea exemplară a propriilor angajamente formulate în întrecerea ..Tineretul — factor activ in îndeplinirea cinci- aalolui înainte de termaa**.  me- canizatorii uteciști de la Ciocănești au reușit să modernizeze adăposturile zootehnice de La C.A.P. „Unirea", să transporte in timp citeva zeci de nti de tone îngrășăminte organice și minerale și să asigure o bună întreținere și exploatare a sistemului de irigații. Și. fără îndoială. nu pot fi trecute eu vederea recoltele foarre bune obținute de către unitățile deservite — numai sporul pudnd Încărca un tren cu cel puțin două sute de vagoane..„Firește, acum, cind je numără bobocii- se poate spune cu certitudine La acrea*  oeior B de cteosu ee la S.3LA. Ctoeănerd că. ia trei sate de «De de pa- naaantâ tatreeere *a  fast e- xeaipla ta lat aa na făcut eM de rlip*.
GK. FECIORI'

însemn aceste gînduri despre oameni dintr-o garnizoană radiotehnică situată, undeva, la margine de țară. Despre o unitate întinerită cu o pleiadă de locotenent veniți de pe băncile școlii militare $i care continuă să fie „printre cele mai bune", cum aprecia, recent, comandantul marii unități.Pe locotenenții acestui reportaj și-i inttlnefic fie tei. fie în sala

LUCRĂRILE CAPE AU MAI PAMAS
S1NT LA FEL DE IMPORTANTE

din rindurile i-am întîlnit la casa arma- ___de spectacole sau pe strada principală a localității în care locuiesc. Cel mai adesea însă i-am revăzut în dispozitiv, acolo unde antenele stațiilor de radiolocație își continuă zi și noapte, simultan sau eu schimbul, rotirea lor căutătoare de ținte aeriene....în fața tabloului de bord al unei «tații, locotenentul Pompi- Ku Obrotin, maistrul militar clasa a IlI-a, Dumitru Popa și ceilalți membri ai echipajului determină și transmit, repede și cu precizie, coordonatele unor ținte aeriene. Sînt năpădite, din vreme-n vreme, ecranele cu nori grei de ploaie din ale căror ciocniri svicnesc in zig-iag spadele frinte ale fulgerelor, se cutremură pămintul de înfricoșătoare a cascadă a tunetelor. Ei insă, mînuind contacte, butoane, manete, eoncentrindu-și voința și a»cuțindu-și privirile, continuă să caute, să caute fără încetare, acele pete minuscule mișcătoare ce înoată dincolo sau dincoace de nori sau se strecoară pur ai simplu prin desișul acestora. In punctul de comandă. eonfruntînd prompt mesajele recepționate de la mai multe stații și topate simultan de către militari în termen pe mai multe planșete, locotenentul Nicolae Codruț hotărăște priorități, coordonează și corectează, din mers, lucrul acestui mecanism viu de informare a eșaloanelor interesate privind evoluția avioanelor ce sfidează vremea neprielnică. Deși destul da tînăr — cu ce a învățat acolo în școala militară și mai ales cu ce a „împrumutat" aici din osteneala vârstnicilor și și-a adăugat, prin strădanie proprie, la „zestrea- de cunoștințe tactice — el vede și mai. ales întrevede mersul „luptei", transformă incertitudinile în decizii bine chibzuite. Și dacă se mai intimplă cîteodată să greșească (chiar și corifei ai șahului pot face o mutare eronată) nu se pierde cu firea și se corectează „din mers-. Din mersul luptei

acesteia pasionante cu tehnica și mai ales cu tine însuți.Ghicmdu-mi un gînd, secretarul organizației de bază de partid îmi mărturisește : „Tinerii locotenenți au venit cu o mare dorință de afirmare, dar și cu părerea’ că, față de programul „strîns- din școală, aici, în sfîrșit, se vor mai relaxa. Nu le-am zugrăvit nimic „în roz", nici n-am dramatizat situația, le-am spus că greul abia începe". Sigur, nu puteam accepta să intre în ritm „cu timpul", ci cit mai din timp". Cum toți tinerii locotenenți erau uteciști, iar cei mai mulți și membri de partid, organizația și-a fixat ca obiectiv mobilizarea întregii lor capacități pentru ca în cel mai scurt timp, ajutați de ofițeri și maiștri cu experiență, să-și perfecționeze cunoștințele de specialitate, să exploateze tehnica la parametrii optimi.îmi povestește locotenentul Gheorghe Matache : „Eu sînt bucureștean, visam după absolvire o numire pe aproape de Capitală și cînd am ajuns aici, ca ajutor șef de stație, nu prea m-am entuziasmat. Locotenen- tul-major Emil Sotropa m-a angrenat întîi la lucrări mai ușoare, apoi din ce în ce mai grele. Muncind, de exemplu, împreună la punerea la punct a aparaturii de apel sau la înlocuirea parțială a cablajului unui compartiment al stației, mă încerca la un moment dat neîncrederea în reușită și-mi venea să las lucrurile baltă, mărfurisindu-i că numai un specialist de la București o să ne scoată din impas. „Dar noi ce sîntem mi-a întors-o el supărat pe neîncrederea în mine și-n experiența lui... Și am continuat cu îndîrjire lucrul, pină ce am depistat neajunsul apărut temporar în funcționarea stației. Lecția asta n-am s-o uit"...De la locotenentul-major Ion Anica și de la maistrul militar clasa a Il-a Gheorghe Borcea — spune locotenentul Gheorghe Mihai — am învățat descifrarea rapidă a schemelor, specificul reglajelor și altele. Cu toate că-s deja specialist clasa a 2-a, învăț și din practica maiștrilor mai tineri pe care, la rîndu-mi, îi ajut la teorie. La noi, experiența circulă în dublu sens. Nu poți fi dascăl dacă nu ești mereu și ucenic".„H învățăm pe locotenenți să privească cu un ochi la prezent

și remediat

și cu celălalt în viitor — ne spune comandantul unității. Ne așteaptă aplicații și practica anilor trecuți ne-a învățat să ne pregătim temeinic și din timp în vederea executării lor. Chiar și atunci cînd condițiile atmosferice sînt vitrege continuăm să pregătim tehnica de luptă, unde locotenenții își perfecționează algoritmul de lucru. într-o adunare generală de partid am dezbătut pe toate fețele ce avem de făcut în fiecare compartiment. O asemenea adunare a avut loc și cu uteciștii. Revedem și îmbogățim pregătirea tactică și specifică, instrucția focului".Cadrele mai vîrstnice sînt alături de tinerii locotenenți nu numai cu experiența lor, ci și cu încrederea. „Anul trecut, la o aplicație, mi-am dizlocat echipajul și stația într-o nouă poziție, departe de aici. Fără ca cineva să ne supravegheze acolo. Faptul acesta ne-a dat aripi, reușind sa strîngem și să desfășurăm stația în numai jumătate din timpul prevăzut de barem, să descoperim și să urmărim corect țintele aeriene- — relatează locotenentul Alexandra Laszlo.Locotenenții au fost numit! propagandiști de lecții politice, comandanți de plutoane la tinerii recruți, cinci dintre ei aa fost aleși în biroul organizației U.T.C., conduc activități politico-educative cu ostașii. Alții se gîndesc de pe acum la admiterea in Academie. Cu cîteva luni în urmă, organizația de partid a dezbătut contribuția tinerelor cadre la îmbunătățirea muncii uteciștilor.Integrată eforturilor întregii unități, munca lor este încorporată și în numărul mare de specialiști de clasă, de subunități și militari „de frunte", de interceptări aeriene reușite, de informații necesare artileristilor a.a., pentru efectuarea tragerilor. Obținerea de calificative Înalte — cerință pusă în fața întregii oștiri de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul nostru suprem — e și deviza lor.Locotenenții, cadre formate la înalta școală a curajului, a măiestriei, a împlinirii datoriei ostășești la parametri optimi, se afirmă viguros încă de la primii pași făcuți în dispozitiv. Așa cum se afirmă de fapt, promoție cu promoție, toate cadrele armatei române.
Colonel I. CLENCIU

ortS:.

9?Voalul de mireasă44
fc< O

REPORTERII NOȘTRI CONSEMNEAZĂ MOMENTUL ADUNĂRILOR DE ALEGERI

ALBA IULIA IN TREI IPOSTAZE
întreprinderea 

de produse 
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COMPLEXUL

C. F. R

urprizele

Răsfoind procesul verbal al adunării de dare de seamă și alegeri a organizației U.T.C. „Matrițerie" care consemnează intervenții ce vădesc spiritul de responsabilitate al uteciștilor și aprecierea lucidă a priorităților impuse de realitate, am fost tentat să văd, citeva zile după adunarea in cauză, urmarea a- cesior discuții, modul in care biroul nou ales se preocupă de materializarea lor în fapte.Colectivul de muncă din care fac parte uteciștii acestei organizații, colectiv în care ei dețin o pondere însemnată, a obținui notabile succese. Dar nu constatarea acestui fapt îmbucurător a stat la baza discuțiilor ce au avut loc, ci preocuparea evidentă pentru ridicarea acestor rezultate la un nivel și mai înalt, prin acțiuni și activități specifice organizației de tineret, legate direct de activitatea tinerilor. Astfel, plecînd de la faptul că in organizație sînt mulți noi absolvenți ai nale, tineri bine re tic, dar cărora tie le mai ridică me generate de experiență, uteciști ca Dorin Ră- doane, Dănuț Brinda și alții, au solicitat inițierea unor cursuri de ridicare a calificării special pentru aceștia, precum și asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare în schimburile IX și III. „In întreprindere se organizează și așa cursuri de ridicarea calificării — îmi spunea Adrian Boia, locțiitor în cadrul noului comitet -- dar la aceste cursuri se predă la fel pentru muncitorii mai vechi, ca și pentru cei mai tineri. Vor, noi. prin aceste cursuri în paralel, dorim să ajutăm tinerii să recupereze lipsa de experiență, să poată ține pasul cu ceilalți la cursuri. Am și vorbit, de altfel, cu inginerul Zoltan Kiss, de Ia proiectări, și acesta va deschide cu- rînd primul ciclu de lecții pentru tineri, pe teme legate de cunoașterea și citirea corectă a desenelor tehnice. Apoi vor urma altele...".

către conducerea secției,sa de . .de sprijinul ce i se acordă. Așa. spre exemplu, s-a găsit o rezolvare și problemei asistenței tehnice în cadrul schimbului II și III, cei patru controlori tehnici de calitate ai secției urmind a trece la lucru în ture. Sint prime rezultate care garantează că hotăririle adunării de dare de seamă și alegeri vor fi îndeplinite/întocmai.„Noi am multiplicat procesul verbal al adunării și l-am dat fiecărui membru al biroului pen-

tru ca, ținind seama de responsabilitățile de resort ce le revin, precum și de problemele ridicate de tineri, aceștia să vină cu propuneri concrete la îmbunătățirea programului de activități a organizației — îmi spune loan Hațegan, secretarul organizației. In acest mod, prima ședință de birou, ce va avea loc la numai o săptămină după a- dunare, va fi și prima ședință de lucru".
MARIAN GRIGORE

Timp de citeva ore uteciștii din organizația „Centralizare și telecomandă- au așteptat «ă înceapă adunarea. Singurul motiv pentru care se intirria momentul deschiderii ei — se spunea — era prezența. Totuși, ia un moment dat, se părea ?ă numărul tinerilor prezenți permitea deschiderea ei, chiar dacă acesta se cifra la limita inferioară im-
COOPERATIVA „PROGRESUL44

Cum au aflat tinerii

J

școlii profesio- pregătiți teo- munca in sec- uneori proble- lipea lor de ce poate organizația lor

După cum se vede, noul birou a trecut deja la treabă, căutind o rezolvare adecvată a problemelor ridicate în adunare. E ajutat în acest sens și de înțelegerea cu care eete privită activitatea

— Vă rugăm tovarăși, înscrieți-vă la cuvînt... Nimeni nu are nimic de zis ?... Hai, cine începe ?...Prezidiul insista cu invitațiile, sala cu tăcerea și nu știu cît ar fi durat și cum s-ar fi terminat dacă unul dintre uteciști nu și- fir fi luat, cum se exprima el, inima-n dinți ca să se adreseze prezidiului :— Ce să vorbim ? Spuneți-ne ce.— Despre ce s-a zis în darea de seamă, în proiectul programului de activitate.— Cum, dacă din tot ceea ce a citit secretarul nu am înțeles nimic ?— Atunci, despre ce ați fi vrut să se vorbească.— Păi noi știm cum se vorbește, și ce am putea vorbi în- tr-o adunare a organizației U.T.C. Intr-un an, noi nu ne-am întîlnit decît o singură dată cînd, la fel, ni s-a citit ceva din care, ca și acum, nu am înțeles mare lucru.Așa s-a ajuns ca intervenția lui ion. Beloclavic să aducă dîn- tr-o dată tot cursul adunării care risca să se desfășoare în-

tr-un anonimat desăvîrșit, pe terenul realității. Faptul că Ion Beloclavic etichetat la început drept un obraznic, expusese atit de clar și de bine adevărata cauză a amorțelii colegilor săi în adunare, a dezinteresului manifestat de el în tot timpul a- nului față de organizație, a determinat pe activistul comitetului județan U.T.C. să transforme adunarea într-o adevărată lecție despre rolul organizației U.T.C., Iar această lecție nu a fost teoretică, ci una practică, cu intervenții, din ambele părți, din saiă și de ia prezidiu, totul brodîndu-se pe realitate. Ajutat și de conducătorul unității, prezent la adunare. Victor Drașo- veanu, activistul comitetului județean U.T.C., a supus dezbaterii rînd pe rînd principalele domenii ale vieții organizației U.T.C., punctele posibile de intervenție ale acesteia in educația comunistă a tinerilor.Așa au aflat membrii organizației U.T.C. nr. 3 a cooperativei „Progresul" ce poate face organizația lor pentru producție, dacă nu vor mai accepta negii-' jența în întreținerea mașinilor,

amînarea nejustificată a clientelei, lucrul de slabă calitate ; așa au aflat ce avantaje ar avea fiecare dintre ei de pe urma inițierii concursurilor profesionale : ce ar însemna pentru ei și pentru cooperativă folosirea bibliotecilor mobile existente deocamdată doar cu numele ; ce posibilități au pentru practicarea sportului ; ce posibilități sînt pentru organizarea excursiilor atit de dorite de către toți salariații ; ce sprijin pot primi din partea conducerii în atîtea alte acțiuni.—- Practic, le spunea președintele cooperativei, aproape că nu există domeniu in care organizația U.T.C. să nu poată iniția ceva. Numai voință și spirit organizatoric să existe.Voință, tinerii au avut și pînă acum. A doua condiție lipsea însă aici.timp seră, cum în această lucru, trebuie să este cel mai mare cîștig al lor.
Și. despre ceea ce atîta ei nici măcar nu discuta- pentru că nici nu știau să discute, se lămuriseră adunare, iar acest recunoaștem,

N. COȘOVEANU

pusă de nat ut Dar tocmai cînd se părea că va putea. în sfîrșit, începe, se dezvăluie că aici nu se cunoștea precis nici ciți tineri numără organizația. La început s-a zis de 11. apoi cineva a intervenit, spunînd că unul din colegii lor a plecat in armată și așa au rămas 10. Insă la arest număr s-au mai adăugat trei, veniți ulterior dar netrecuți pe vreo listă, toțalizind acum 13. Această situație a stîmit nedumeriri și discuții ceea ce a: făcut ca ce*  prezenți să-și amintească și de alți colegi de ai lor oare nu erau trecuți încă in e- vidență, Și astfel numărul a mai crescut cu 5. ajungindu-se Ia 18 din care 10 prezenți. adică jumătate plus unu ; și, conform acelei limite prevăzută de statut, adunarea putea începe. Dar o intervenție din sală : „sîntem siguri că nu există și mai mulți tineri ?" a produs din nou nedumeriri și arunci s-a hotărit ea adunarea să se amîne.Numai acest aspect, cel al neclarității evidenței, dacă ÎI luăm în discuție și amînarea adunării apare pe deplin justificată. Aici măi existau insă și alte elemente care argumentau totala nepregătire a acestei adunări. Secretara organizației, la ora la care trebuia să înceapă adunarea nu știa nimic fiind nevoie de un telefon prin care să i .se comunice că este oricum obligatoriu să fie prezentă și ea. Darea de seamă a fost întocmită cu o oră înainte de adunare de către un „colectiv" format din ...casiera organizației, pe un spațiu de o filă și jumătate. Dar nici măcar de această dare dc seamă, ca să nu mai vorbim de proiectul programului de activități, secretara organizației nu știa nimic. A răsuflat ușurată cind a aflat că trebuie numai să o semneze din partea biroului.

Iată, așadar, suocint, care era situația în această organizație la ora cînd trebuia să aibă loc adunarea. De fapt aceasta era urinarea faptului că pe parcursul unui an de zile rnraeni nu a făcut aproape nimic. Adunări nu s-au mai ținut din luna martie, despre întrecerea utecistă nimeni nu știa nimic, despre în- văț&mînstul politic la fel. însăși Maria Dănilă, casiera organizației — de fapt singura care a mai făcut cîte ceva, replica secretarului comitetului județean U.T.C. : „ce să mai scriem în darea de seamă dacă nu am făcut nimic" ?Cum e și firesc în urma unui insucces, s-au declanșat discuții pentru a se stabili cine este vinovat. Secretara organizației, Anișia Heteu, se dezvinovățea spunînd că pe ea nu a anunțat-o nimeni. (Dar oare nu ea era cea care trebuia să organizeze și care să anunțe pe alții ?). ‘Secretarul comitetului U.T.C., Ni- colae Aneș, acuza municipiul că nu le acordă nici un sprijin, cu toate că de vreo patru ori a solicitat. (De menționat că Nicolae Aneș face parte și din biroul municipal U.T.C.). Iar la municipiu se știa că adunarea e bine pregătită (de fapt un activist al comitetului județean, Gh. Ispas, a fost prezent în această organizație, pentru a da o mînă de ajutor cu... două ore înainte de adunare), că despre desfășurarea ei nu exista nici un dubiu și că de obicei această organizație nu ridică probleme.Am vrea să notăm totuși și un fapt pozitiv, cel pe care l-am reținut de la tinerii prezenți, oare afirmau că intîlnirea a fost oricum utilă, în sensul că s-au mai văzut, unii chiar s-au Cunoscut acum și poate data viitoare nu se va mai întreba nimeni cu cine se tine adunarea.
ION TOMESCU

^realizează" fluctuația care ne-am referit : sută ia șută tineri !Ni s-a părut firesc, motiv, să solicităm i____________amănunte la nivelul comitetului U.T.C. pe întreprindere, Sint oare cunoscute m mod precis — așa cum ar fi normal — proporțiile acestui fenomen ant de grav ? Răspunsul este, din păcate, negativ : se bijbîie. se cunosc doar elemente aproximative și, in final, pentru a satisface „curiozitatea" reporterului, se apelează la... evidențele serviciului personal.— Fluctuația este foarte mare, într-adevăr — ne declară Margareta Măgură, secretara comitetului U.T.C. — dar ce putem face... Se mai mărită fetele și soții nu le mai lasă să lucreze, băieții părăsesc unitatea pentru a se angaja pe șantiere sau în alte întreprinderi. Ce putem face ?O întrebare defetistă, care ni s-a părut a nu fi tocmai justificată în cazul unui secretar flLLT.C. Există doar — lucrul nu mai trebuie, credem, demonstrat — multiple modalități prin care organizația U.T.C., colectivul, pot acționa pentru eliminarea acestui fenomen, pentru modificarea mentalității, a stării do „inerție" care îl generează, pentru crearea unei opinii de masă împotriva celor ce „dezertează" din întreprindere*  în care au învățat meserie, în care s-au calificat ea muncitori. Sînt oare folosite sistematic la „Argeșana", pentru combaterea fluctuației, aceste modalități concrete de acțiune ? Din însuși punctul de vedere al . secretarului comitetului U.T.C., prezentat mai sus, răspunsul poate fi anticipat. Să enumerăm totuși cîteva posibili lăți.Alai întîi însă, o succintă trecere în revistă a cauzelor fenomenului care, după cum va rezulta din investigațiile desfășurate la fața locului, nu se rezumă — precum încerca să ne convingă comitetul U.T.C. pe întreprindere — la plecări datorate exclusiv unor motive genul „se mărită fetele".— Consider, relata tinăra Mia Nedelcu, din secția țesătorie, că printre cauzele oare le determină pe unele noi angajate să părăsească întreprinderea se numără și faptul că la terminarea cursurilor de calificare nu stăpi- nesc așa cum s-ar cuveni meseria, nu reușesc să facă față în condiții corespunzătoare sarcinilor de producție.— în perioada calificării la locul de muncă, în special prin cursuri cu durata de cinci luni, opina o altă muncitoare de la „țesătorie", Mariana Dicu, tinerele nu sînt supravegheate și sprijinite cu toată răspunderea de către cadrele cu experiență în grija cărora sînt încredințate. Consecința : nu reușesc să obțină, în perioada imediat următoare angajării, rezultatele concrete și satisfacțiile materiale pe care le proces de calificare în condiții optime. Părăsesc unitatea, mai ales condițiile în care nici organizația U.T.C., nici serviciul personal sau conducerea nu întreprind aproape nimic pentru a le determina totuși — în pofida dificultăților întimpinate — să ră- mînă.Iată. însă, referitoare la lacunele procesului de calificare sau integrare profesională, o altă

, din acestmai ir.tii

de

morale și conferă un desfășurat Urmarea ?în

opinie de reținut, aceea a inginerului Werner Gundisch. șefid secției țesătorie, compartiment in care fluctuația este deosebit de ridicată.— Pregătirea profesională a tinerilor ar putea fi substanțial îmbunătățită ; există încă serioase deficiențe îndeosebi 1» cursurile de calificare la locul de munci eu durata de cinei luni, care furnizează tocmai partea cea mai însemnată a noilor cadre. Consider, spre exemplug că ar trebui efectuat cursul teoretic la începutul perioadei de calificare : totodată, înainte de repartizarea pe lingă muncitorii cu experiență, tinerii ar trebui să efectueze un stagiu substanțial în atelierul-școală al Întreprinderii, din care însă cam lipsesc instructorii de specialitate. S-ar cuveni studiată și posibilitatea cointeresării mai serioase a muncitorilor față de rezultatele concrete obținute de ucenicii pe care îi au in supraveghere, față de nivelul general de pregătire atins de aceștia.Deficientelor existente în procesul de calificare și integrare profesională, li se adaugă pre-v» ocuparea insuficientă pentru asigurarea unor condiții de viață la nivelul posibilităților și cerințelor. Deși unitatea este înființată de aproape cinci ani. nu posedă încă o cantină (situația din acest punct de vedere nu pare a pune pe gînduri conducerea întreprinderii, care consideră că „în fond fiecare se poate aranja încă pe cont propriu cu problema servirii mesei...-)*  tinerele mame nu beneficiază pînă în prezent de serviciile unei creșe, iar oapacitatea de cazare pe care o oferă căminul propriu este total insuficientă.Iată, deci, că tinerele nu părăsesc întreprinderea la cîteva luni de zile după angajare numai fiindcă urmează să se mărite ! Există cauze majore, aspecte pe care însă comitetul U.T.C., conducerea, le-ar putea soluționa (sau, cel puțin, depune reale eforturi în acest scop), in condițiile în care nu s-ar sfii sft evalueze cu luciditate situația, să renunțe la atitudinea de blazare și comoditate in care, din acest punct de vedere, se complac.Ce se impune pentru remedierea situației ? Majoritatea „soluțiilor", pe care ne pregăteam să le recomandăm, au fost dej*  evidențiate de către interlocutori, pe parcursul investigației noastre. Ne permitem, de aceea, sa mai adăugăm doar cîteva ’ observații. Cu. puțină vreme în urmă am analizat aceeași problemă, a fluctuației, în alte două întreprinderi cu profil, cu „date psiho-economice" asemănătoare. Filatura din Slobozi*  și Fabrica textilă „Unirea- din Capitală. Concluzia ? In ambele unități fluctuația fusese practic eliminată, cota sa nedepășind cîteva zeci de persoane. Și totuși și în aceste întreprinderi personalul este alcătuit, în majoritate, din tinere fete, dintre care multe... se mărită. Dar nu părăsesc unitatea ! Dimpotrivă, odată ce și-au întemeiat un cămin, legătura cu locul de muncă, cu colectivul — în care au învățat temeinic meserie, în care se simt bine integrate, utile — se întărește, lucru ce ni se pare perfect normal. Să facă oare excepție de La această firească dorință, necesitate chiar, tinerele ce se angajează la „Arge- șana" ?! Evident, nu.
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(Urmare din pag. I)astăzi — în București s-a realizat planul Pe 3 ani, cu un devans de două luni și ceva.Toate aceste realizări — și mai cu seamă succesele obținute de industria Capitalei. care are o pondere aproape de 20 la sută în economia românească — constituie o dovadă grăitoare a faptului că oamenii muncii își îndeplinesc cu entuziasm angajamentele asumate, de a realiza cincinalul înainte de termen. Pe baza rezultatelor de pinâ acum, putem deja afirma că planul cincinal se va realiza cu o depășire simțitoare — ceea ce va a- sigura creșterea intr-un ritm mai inalt a avuției naționale și, pe această bază, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. (Aplauze puternice).Doresc să menționez încă o dată contribuția adusă de oamenii muncii din Cluj la realizarea planului. Fără îndoială că aceste realizări — care au cerut eforturi susținute — constituie un aport de seamă al oamenilor muncii din județul Cluj la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor oamenilor muncii din Cluj cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute în activitatea lor de pînă acum. (Aplauze puternice, prelungite).In județul Cluj, ca de altfel în întreaga țară, s-au obținut o seric de rezultate bune și in agricultură. în pofida condițiilor climatice nu prea favorabile din acest an, producția agricolă asigură a- provizionarea corespunzătoare a populației. La unele produse agricole se realizează o creștere a producției simțitoare față de anul 1972, aproape la nivelul ritmului industrial. Doresc să adresez țăranilor cooperatori, tuturor lucrătorilor din agricultura județului felicitări pentru rezultatele obținute în acest an. (Aplauze puternice).Orașul Cluj este un puternic centru de învățămînt și cercetare. El ocupă un loc important în activitatea generală de formare a cadrelor, în politica partidului și statului de impulsionare a cercetării științifice, de creștere a aportului cercetării la dezvoltarea economiei și a întregii societăți. M-am referit în cele spuse mai înainte la rezultatele bune obținute în activitatea de cercetare științifică în industria Clujului. Perfecționarea continuă a învățămîntului și legarea sa de practică. creșterea rolului cercetării în economie și în viața socială, constituie factori esențiali pentru mersul nostru înainte. Pentru rezultatele obținute în acești ani, adresez calde felicitări tuturor lucrătorilor din domeniul cercetării, invățămin- tului, tuturor cadrelor didactice și studenților din Cluj. (Aplauze puternice, prelungite).Fără îndoială că oamenii muncii din județul Cluj — ca de altfel din întreaga țară — au suficiente motive de satisfacție, de mîndrie. pentru rezultatele obținute în înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea. Noi, comuniștii, trebuie să vedem nu numai ceea ce este bun în munca noastră, ci și lipsurile și greșelile, spre a trage învățăminte corespunzătoare și a asigura progresul neîntrerupt al societății. Totodată, datoria noastră este de a generaliza rezultatele pozitive pentru a obține o dezvoltare rapidă a întregii activități, ridicarea generală a României la un nivel tot mai înalt de civilizație și bunăstare.Ținînd seama de potențialul, de capacitățile tehnice și de producție, precum și de cadrele de care dispune Clujul, trebuie să spun că rezultatele pe care le-ați obținut nu sînt pe măsura posibilităților. în industrie există încă multe caparități folosite necorespunzător, utilaje și mașini care nu lucrează din plin. Dacă tot acest potențial ar fi utilizat în’ mod rațional, aportul Clujului Ia dezvoltarea economică ar fi mult mai mare. De aceea, consider necesar să se ia măsurile cele mai energice pentru folosirea rațională a tuturor capacităților, o cît mai bună utilizare a mașinilor și utilajelor. în vederea creșterii rapide a producției industriale.Ne gîndim să dezvoltăm în continuare unele sectoare economice din județul Cluj. Am ajuns la concluzia ca, Ia Cimpia Turzii, să creăm o oțelărie cu o capacitate inițială de 300 000 de tone și care, pinâ in 1980 să ajungă la circa 500 000 de tone. Uzina de la Cimpia Turzii este o întreprindere veche, cu tradiții, și de aceea pretențiile noastre față de ea sînt mai mari : în această uzină nu trebuie să se producă orice fel de oțeluri, ci numai oțeluri de calitate înaltă, cu o valoare de cîteva ori mai mare decît cea obținută astăzi. Oțelarii și-au luat angajamente în această privință și sper CÎL comitetul județean, activul de partid, cercetătorii din Cluj îi vor sprijini. (Aplauze puternice).Am dat acest exemplu spre a se înțelege că pentru noi se pune astăzi problema luării unor măsuri hotărîte pentru creșterea eficienței, a nivelului tehnic și a calității producției. Or, mie mi se pare că în județul Cluj, aceste probleme nu au fost soluționate peste tot în mod corespunzător, sau, ca să fiu cît mai clar, nu au stat in suficientă măsură in a- tenția organelor de partid, a cadrelor de conducere. Sînt multe deficiențe în întreprinderile din Cluj — nu doresc să mă refer la ele. Ceea ce este esențial, este că nu mai putem admite continuarea unor asemenea stări de lucruri. Dacă nu putem admite aceasta în județe care nu dispun de forța Clujului, cu atit mai deosebit se pune această problemă în județul dumneavoastră. Față de capacitatea sa tehnică și științifică, față de posibilitățile formării de cadre, Clujului nu i se mai pot admite lipsuri și deficiențe in problemele esențiale ale activității economice.Este necesar ca și în industria Clujului să se pună un mai mare accent pe 

ridicarea nivelului tehnic și a calității producției — ca probleme de bază ale activității în următorii ani. Aceste probleme au făcut, de altfel, și obiectul scrisorii pe care am trimis-o organizațiilor județene de partid. Ele sînt în e- sență sarcinile trasate de Congresul al X-lea. de Conferința Națională. Comitetul județean, activul de partid, organizațiile de partid, toți oamenii muncii, trebuie să le acorde o atenție mai mare decît pînă acum.In înfăptuirea investițiilor, sint o serie de neajunsuri datorate faptului că se realizează spații fără a se asigura dotarea și folosirea lor corespunzătoare. Sînt, de asemenea, neajunsuri în ce privește cheltuielile materiale și productivitatea, care trebuie să preocupe mai mult organizațiile de partid din Cluj. în următorii doi ani, industria Clujului trebuie să sufere o transformare puternică în direcția ridicării nivelului tehnic și a calității, a creșterii productivității — astfel ca, pe această cale, să sporească aportul Clujului la dezvoltarea generală a țării, la realizarea cincinalului în mai puțin de cinci ani. (Aplauze puternice).Nici în agricultură lucrurile nu ne pol mulțumi. Aveți desigur, unele rezultate, dar nu pe măsura posibilităților Clujului, care dispune de un vechi institut de învățămînt, de forțe de cercetare, și care pot da o contribuție sporită la dezvoltarea generală a agriculturii. Problemele agriculturii trebuie să preocupe mai serios organizația de partid, comitetul județean. Am mai atras atenția și în anii trecuți, de cîteva ori, asupra acestui lucru. Trebuie să spun că Comitetul județean Cluj nu a condus în mod corespunzător agricultura. Aceasta este aprecierea dată de Secretariatul Comitetului, nostru Central. Sper că lucrurile vor fi înțelese cum trebuie. că vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru lichidarea rapidă a neajunsurilor și asigurarea creșterii producției agricole, atit vegetale, cît și animale. In acest scop, comitetul județean de partid trebuie să elaboreze, împreună cu institutele de învățămînt și dc cercetare, un program concret de activitate, și, unind țărănimea, pe toți lucrătorii din agricultură, să asigure ca în următorii doi-trei ani să aibă loc o schimbare radicală in situația agriculturii județului.Mai sint încă lucruri de făcut și în domeniul învățămîntului. Desigur, pe ansamblu, ne putem declara mulțumiți de modul cum se desfășoară activitatea în învățămînt și în cercetare. Dar, deși a- vem în Cluj o politehnică, un institut de învățămînt agricol și cîteva institute de cercetări științifice, continuă să persiste neajunsuri atît in industrie, cît și în a- gricultură. Aceasta înseamnă că există deficiențe în legarea învățămîntului și a cercetării științifice de practică, de producție, precum și in modul in care sint crescute cadrele chemate să conducă activitatea economică și socială.Pregătirea cadrelor cere măsuri pentru însușirea de către studenți, în timpul a- nilor de studii, a problemelor concrete ale muncii din industrie, din agricultură, din celelalte sectoare de activitate. Avem nevoie de oameni cu un larg orizont de cunoștințe științifice generale, dar, totodată, capabili să aplice aceste cunoștințe în practică în unitățile de producție, în toate domeniile de activitate. (Vii a- plauze). Aceasta cere pregătirea corespunzătoare a cadrelor în învățămîntul superior, în învățămîntul nostru de toate gradele.Ritmul rapid de dezvoltare a societății noastre cere o mai mare preocupare pentru pregătirea muncitorilor calificați. In întreaga țară, anual, peste 200 de mii de oameni ai muncii intră în producție. Trebuie asigurat ca toți aceștia să dobândească cunoștințele necesare pentru a putea mînui tehnica modernă cu care sînt dotate industria și agricultura. Consider că se impune înfăptuirea cu mai multă consecvență a hotărîrilor Comitetului Central, a legilor țării, cu privire la pregătirea cadrelor, la reprofilarea sau reciclarea For, la împrospătarea continuă a cunoștințelor oamenilor muncii din toate domeniile de activitate. Progresul societății noastre, înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate sînt condiționate de cadre, de oameni î Omul este forța principală a tot ceea ce înfăptuim — și, de aceea, în primul rînd trebuie să ne îngrijim de pregătirea sa, de formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. Dacă vom rezolva în mod corespunzător a- ceastă problemă, vom avea siguranța că tot ceea ce ne propunem vom înfăptui în bune condițiuni ! (Aplauze puternice). Cunosc Clujul, știu că dispune de forțele necesare pentru a rezolva cu succes sarcinile ce ii stau în față. Sînt convins că veți lua toate măsurile corespunzătoare pentru a vă îndeplini înaltele îndatoriri ce vă revin în această direcție.Cunoașteți preocupările partidului și guvernului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al maselor populare. Se poate spune că și în această privință sarcinile trasate de Congresul al X-lea se înfăptuiesc și se depășesc. Avem toate condițiile ca, înfăptuind cincinalul mai devreme, să a- sigurăm și o creștere mai mare a salariului real, o ridicare mai accentuată a nivelului de trai al maselor largi populare. Facem eforturi serioase în direcția construcției de locuințe, de spitale, pentru îmbunătățirea condițiilor de asistență socială, pentru dezvoltarea spațiilor de învățămînt și cultură, a spațiilor comerciale. Sintem hotăriți să facem totul ca programul stabilit de Congresul al X-lea, sarcinile trasate de Conferința Națională în această direcție să fie înfăptuite în bune condițiuni !Sint anumite rămîneri in urmă, mai cu seamă in domeniul construcției unor așe

zăminte soeial-culturale : este necesar să fie luate măsurile ce se impun pentru realizarea în întregime a programului stabilit de partid. Nu trebuie uitat nici un moment că Comitetul județean, activul de partid, organizațiile de partid, consiliile populare, au sarcina să se preocupe permanent de condițiunile de muncă și de viață ale tuturor oamenilor muncii. Aceasta este una din sarcinile centrale ale activității de partid, una din preocupările esențiale ale partidului și statului. însăși esența socialismului constă in a asigura poporului condiții tot mai civilizate de viață materială și spirituală, in a face ca omul societății socialiste să poată duce o viață superioară din toate punctele de vedere. (Aplauze, se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“).Dragi tovarăși,Una din preocupările noastre permanente este perfecționarea conducerii activității economico-sociale, creșterea rolului conducător al partidului în toate dome-; niile de activitate. Am luat multe măsuri în această direcție. Am creat multe organisme colective, începînd din întreprinderi și instituții pînă sus la guvern, ța Marea Adunare Națională, la Comitetul Central al partidului. Avem, aș putea spune, un sistem destul de larg de organisme prin care oamenii muncii pot participa la dezbaterea celor mai importante probleme ale societății noastre, la adoptarea măsurilor și la înfăptuirea politicii generale a partidului și statului. Este necesar să facem ca toate aceste organisme sa fie cît mai viabile, cît mai active, astfel ca. intr-adevăr, masele largi populare să poată participa nemijlocit la conducerea întregii activități economico-sociale. înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, este condiționată și impune, totodată. participarea largăa întregului popor la conducerea țării. Socialismul nu poate fi construit decît cu participarea unanimă a poporului ! Nu se poate realiza în bune condițiuni tot ceea ce ne propunem, fără a asigura ca organismele de conducere colectivă să fie cu adevărat viabile, ca masele populare să-și poată spune cuvintul în toate domeniile de activitate ! Aceasta este pînă la urmă esența democrației socialiste — o condiție de bază a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a înaintării ferme spre comunisip. (Aplauze puternice).Deoarece în orașul și județul dumneavoastră locuiesc oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, aș dori să mă refer în cîteva cuvinte la problema națională, despre care, de altfel, am mai vorbit de cîteva ori aici la Cluj. Ceea ce am spus pînă acum se referă la toți oamenii muncii, la întregul nostru popor. îndeplinirea sarcinilor in industrie, în agricultură, în știință și în- vățămînt trebuie să preocupe deopotrivă pe oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră, întreaga dezvoltare economico-socială a României asigură condițiuni de muncă, de trai, dc învățămînt egale pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate. (Aplauze puternice). Dacă succesele obținute sînt rezultatul activității tuturor oamenilor muncii, neajunsurile din industrie. din agricultură, din învățămînt și știință se ’datoresc, la rîndul lor, tuturor celor ce.. muncesc, fără deosebire de naționalitate. Iată de ce problema națională se pune în primul rînd în sensul unirii eforturilor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pentru îndeplinirea cu succes a programului stabilit de Congresul al X-lea, de Conferința Națională. pentru ca, în cazul dumneavoastră, județul Cluj să aducă o contribuție tot mai mare Ia dezvoltarea întregii societăți. (Aplauze puternice).Va trebui să asigurăm în continuare condițiuni de învățămînt în limba maternă, activități culturale corespunzătoare. Dar trebuie să avem în vedere că toate cadrele pe care le pregătim trebuie să lucreze cît mai bine în fabrică, în a-, gricultură, acolo unde o cer interesele generale ale societății. Pînă la urmă, hotă- rîtor în producție este de a stăpîni tehnica cea mai avansată, de a ști să mînu- iești cu cel mai înalt randament utilajele moderne de care dispunem. Tehnica nu întreabă pe nimeni ce limbă vorbește, ci eît ești de bine pregătit, cît ești1 de competent o» muncitor, ca inginer, sau ca cercetător științific. Indiferent de limba în care învață, fiecare tînăr, fiecare cetățean al patriei noastre trebuie să se străduiască să-și însușească o pregătire cît mai înaltă, să contribuie cît mai eficient la creșterea avuției socialiste, la progresul și bunăstarea patriei. Asigurînd în continuare condiții de învățămînt în limba maternă, trebuie să acordăm atenția principală conținutului învățămîntului, ridicării nivelului științific al acestuia, pregătirii temeinice a constructorilor noii orinduiri din patria noastră, indiferent de naționalitate. Numai pe această bază, și în strîn- să unitate sub conducerea partidului, vom reuși să înfăptuim programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, să asigurăm victoria comunismului în România ! (Aplauze puternice, prelungite). Creînd cele mai bune condiții pentru ca oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să poată aduce o contribuție tot mai mare la opera măreață pecare o înfăptuim, ne vom îndeplini cuadevărat îndatorirea față de partid, față de cauza socialismului. (Aplauze puternice, îndelungate).în felul acesta, vom asigura mersul tot mai ferm înainte al României pe calea dezvoltării economico-sociale, a lichidării rapide a decalajului care ne desparte de țările dezvoltate din punct de vedere 

economic, vom face ca poporul nostru să se bucure de condiții de viață tot mai civilizate. Aceasta este problema centrală care trebuie să preocupe permanent organizația județeană, activul de partid, pe toți oamenii muncii. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Este necesar să se acorde mai multă atenție întăririi disciplinei în toate sectoarele de activitate, creșterii răspunderii în muncă — de la ultima întreprindere sau unitate economico-socială, pînă la comitetul județean, și, mergînd mai departe, pînă la guvern, pînă la Comitetul Central al partidului. Trebuie să asigurăm o funcționare tot mai bună a întregului nostru angrenaj social, a întregului complex de organisme. Fiecare, la locul său de muncă, trebuie să-și îndeplinească la un nivel superior sarcinile și răspunderile încredințate. Aceasta este o condiție hotărîtoare pentru realizarea programului de înflorire multilaterală a patriei noastre ! .Este necesar să crească rolul organizațiilor de partid din întreprinderi. Ele trebuie să acorde mai multă atenție problemelor economice și tehnice, problemelor de muncă și de viață ale oamenilor, activității cultural-educative. Numai astfel, organizațiile de partid își pot îndeplini în mod corespunzător rolul și atribuțiile ce le revin.Am mai spus, nu o dată, că ridicarea rolului conducător al partidului nu este o chestiune abstractă, ci o sarcină concretă care presupune ca fiecare comunist, fiecare organizație de partid să-și realizeze în practică rolul de a uni eforturile tuturor oamenilor muncii într-o direcție unică. Numai in aceste condiții partidul nostru, organizațiile sale își pol îndeplini cu succes rolul de forță politică conducătoare în societate.Sînt bune rezultatele pe care le-am obținut, dar mai avem însă multe de făcut m această direcție. Doresc să subliniez că organizațiile de partid trebuie să se ocupe mai mult de problemele care privesc viața oamenilor muncii. E bine că punem în centrul atenției producția — dar producția este realizată de oameni, și de aceea trebuie să ne ocupăm întîi de oameni, de satisfacerea nevoilor lor, de formarea și educarea lor. Numai astfel vom soluționa în mod corespunzător problemele construcției socialiste ! Sper că tovarășii vor înțelege că ridic această problemă din dorința de a se lua măsurile corespunzătoare în vederea creșterii rolului activității tuturor organizațiilor de partid.Așa cum am menționat, avem multe motive să fim mulțumiți, să fim mîndri de ceea ce am realizat. Comuniștii nu trebuie să alunece însă pe panta auto- mulțumirii, să uite de ceea ce mai au de făcut. De a«ceea, atrag atenția activului de partid să analizeze intr-un spirit mai critic, și totodată mai autocritic, problemele activității economico-sociale ce se desfășoară în județul Cluj. Satisfacția și mindria pentru ceea ce am înfăptuit ne obligă la autoexigență, nu la automulțu- mire ! Trebuie sporită exigența, spiritul critic și autocritic, combativitatea în toate domeniile de activitate ! Dacă se vor trage concluziile corespunzătoare, dacă vor fi luate măsuri pentru perfecționarea muncii în toate domeniile — și eu sper că vor fi luate asemnea măsuri — putem fi siguri că organizația de partid din Cluj, activul comitetului județean vor înregistra în perioada următoare succese mult mai mari decît pînă acum.Este necesar să asigurăm o mai bună organizare a muncii începînd cu preocuparea pentru înfăptuirea întocmai a ho- tărîrilor de partid și de stat și a legilor țării. Este foarte important, dar nu este suficient să avem hotărîri și legi bune ; hotărîtoare este activitatea pentru înfăptuirea lor ! Numai traduse în viață aceste hotărîri și legi își spun cuvintul.Trebuie să acordăm mai multă atenție repartizării corespunzătoare a cadrelor, a oamenilor, în sectoarele hotăritoare de activitate. Este necesar să nu fie lăsat în urmă nici un domeniu de activitate, pentru a asigura un mers uniform înainte al întregii societăți. Se impune, de asemenea, intensificarea controlului îndeplinirii hotărîrilor. Printre altele, în munca organizației de partid din Cluj au existat, după părerea mea, o serie de lipsuri în ce privește organizarea controlului. Au existat neajunsuri și în ceea ce privește ajutorul practic acordat în soluționarea diferitelor probleme, măsurile concrete pentru învingerea diferitelor greutăți.Dezvoltarea continuă a societății noastre impune perfecționarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat, consiliilor populare. conducerilor întreprinderilor, consiliilor și comitetelor oamenilor muncii, consiliilor de conducere a cooperativelor agricole de producție, a tuturor organismelor de conducere colectivă. Buna funcționare, ridicarea nivelului activității a- cestor organisme constituie o problemă esențială dc care depinde înfăptuirea cu succes a sarcinilor trasate de Comitetul Central al partidului.Se impune, de asemenea, să acordăm mai multă atenție activității educative, începînd cu ridicarea nivelului politico- ideologic al membrilor de partid. Problemele tot mai complexe ale dezvoltării societății noastre cer cunoștințe vaste atît în domeniul ideologic-politic, în vederea orientării juste în toate împrejurările a activității sociale, cît și în domeniul cunoștințelor profesionale și de cultură generală. Clujul dispune de forțe deosebite în această privință ; ele trebuie folosite mai bine, pentru intensificarea activității de ridicare a nivelului politic 

și ideologic și dc lărgire generală a orizontului de cunoștințe al oamenilor muncii.De asemenea, este necesar ca activitatea de formare a conștiinței socialiste a maselor populare, a tinerelului în special, să fie ridicată la nivelul cerințelor etapei pe care o străbatem. în mai mare măsură trebuie să punem accentul pe combaterea diferitelor manifestări care exprimă vechiul în conștiința oamenilor, inclusiv a unor manifestări de naționalism — și de un fel și de altul, și dintr-o parte și din alfa. Oamenii muncii trebuie educați în spiritul patriotismului socialist, al hotărîrii de a înfăptui politica Partidului Comunist Român de dezvoltare a României socialiste, de a pune totul in slujba ridicării patriei socialiste la un grad cit mai înalt de civilizație materială și spirituală. Totodată, trebuie să educăm masele largi populare, tineretul in spiritul internaționalismului proletar, al solidarității cu popoarele care construiesc socialismul, cu popoarele care acționează pentru dezvoltarea economico-socială independentă, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, care se ridică pentru dreptate socială și națională, pentru libertate și independență, pentru pace și colaborare internațională (Aplauze puternice).M-am referit la cîteva probleme care consider că trebuie să stea in centrul preocupărilor viitoare ale organizației de partid din județul Cluj. Cunosc bine organizația județeană de partid Cluj, care numără peste 80 000 dc membri și care reprezintă o forță de nădejde a partidului nostru. Cunosc bine activul de partid din acest județ. Uitîndu-mă în' sală îmi dau seama de ce uriașă capacitate organizatorică și politică dispune Comitetul județean Cluj, iar aici nu este decît o parte a activului de partid, ce cuprinde și activul comitetelor orășenești, din întreprinderi, comunale, numărind mii și mii de cadre minunate, care înfăptuiesc neabătut politica partidului, sarcinile trasate de Comitetul Central. Știu că in jurul acestui activ sc află, de asemenea, alii comuniști și nemembri de partid, care acționează în mod hotărît pentru înfăptuirea politicii partidului. De aceea, apreciez că organizația de partid a județului Cluj, activul ei de partid,, constituie o forță uriașă în stare să îndeplinească cu succes marile sarcini ce îi stau în fața. (Aplauze puternice).Consider că Comitetul județean de partid — care a primit încrederea comuniștilor prin votul ce i s-a acordat și încrederea Comitetului Central. care a confirmat rezultatul alegerilor — dispune de forțele necesare pentru a asigura înfăptuirea în bune condițiuni a îndatoririlor ce îi revin. Dc la alegeri, în componența Comitetului județean s-au produs unele modificări, pe care Comitetul Central le-a considerat necesare. Apreciez că în actuala formație, comitetul județean de partid Cluj poate îndeplini, împreună cu întregul activ de partid, o- biectivele de mare răspundere ce îi revin în conducerea vieții economico-sociale a județului Cluj. (Aplauze puternice).Iată problemele la care am dorit să mă refer cu privire la activitatea organizației de partid, a activului, a comitetului județean, — și care privesc în egală măsură pe toți oamenii muncii din jude-*  țul Cluj.Doresc să exprim convingerea mea, a Comitetului Central al partidului că veți trage toate concluziile necesare, atit din succese cit și din neajunsuri, că veți acționa cu fermitate pentru ridicarea nivelului activității generale a organizației de partid, a tuturor oamenilor muncii, sporind astfel contribuția Clujului la mersul înainte al societății noastre, la înfăptuirea cincinalului înainte de termen, la ridicarea pe culmi tot mai înalte a României socialiste I (Aplauze puternice, prelungite, se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.“).Dragi tovarăși,Deoarece vă sînt bine cunoscute preocupările internaționale ale partidului și statului nostru, nu mă voi referi decît pe scurt la unele probleme externe actuale.Pornim în mod constant, de la faptul că, intre sarcinile construcției socialiste in țara noastră și sarcinile internaționale există o strînsă unitate dialectică. Pre- ocupîndu-ne de asigurarea mersului înainte în construcția socialistă, noi aducem, totodată, prin rezultatele pe care le obținem, o contribuție importantă la cauza socialismului, a progresului, păcii și colaborării in întreaga lume.In acest spirit, partidul, guvernul țării noastre au desfășurat și desfășoară o intensă activitate internațională, pornind de la hotărîrea de a ne aduce contribuția activă la întărirea solidarității și unității țărilor socialiste, a țărilor care luptă pentru dezvoltarea economico-socială independentă, de a promova larg colaborarea cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor coexistenței pașnice, de a participa activ la diviziunea internațională a muncii. Toate acestea constituie obiective centrale în activitatea partidului și statului nostru pe plan internațional.Milităm permanent pentru promovarea în viața internațională a deplinei egalități în drepturi între state, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc. Ne pronunțăm cu toată fermitatea împotriva politicii de forță, de amenințare cu forța, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber și de a-și fauri propria viață, corespunzător năz.uințelor sale, fără nici un amestec din afară.

După cum cunoașteți, în ultimii ani, s-au obținut o serie de succese in promovarea unui curs nou de destindere in viața internațională. Au început lucrările Conferinței pentru securitate in Europa, la care România a adus și aduce o contribuție activă. Sîntem hotăriți să facem totul și în viitor pentru desfășurarea și încheierea cu succes a acestei conferințe, pentru a se pune bazele unei colaborări noi, multilaterale, între națiunile europene, pentru asigurarea unei păci trainice pe continent — ceea ce va constitui un moment istoric în viața Europei. a întregii omeniri.Sprijinim activ mișcările dc eliberare națională, ne aducem contribuția la lupta pentru lichidarea colonialismului și neo- colonialismului, a oricăror forme de dominație și asuprire a altor popoare, pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni la dezvoltarea liberă, independentă. (A- plauze puternice).Ne-a produs o mare îngrijorare reluarea ostilităților militare din Orientul Mijlociu. In declarațiile date cu acest prilej am exprimat punctul de vedere al guvernului, al poporului român. Considerăm că hotăririle pentru încetarea focului reprezintă un pas deosebit de important. dar că trebuie făcut totul pentru respectarea acestor hotăriri, pentru ca încetarea focului să nu fie doar vremelnică. De aceea, ne-am referit în Declarația guvernului român la necesitatea luării unor măsuri concrete pentru evitarea unor ciocniri. Considerăm că toate popoarele — îndeosebi popoarele din Europa —, au datoria să acționeze pentru a contribui la soluționarea cît mai rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, pe calea înfăptuirii rezoluției Consiliului dc Securitate din 1967, la asigurarea unei, păci trainice în această regiune. Avem in vedere că trebuie să fie retrase trupele Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, că trebuie să se ajungă la înțelegeri care să asigure și să garanteze integritatea și suveranitatea tuturor statelor din Orientul Mijlociu, inclusiv a Israelului. De asemenea, considerăm că pentru a se obține o pace trainică în Orientul Mijlociu, trebuie să se găsească soluții corespunzătoare pentru ca populația palestiniană să-și poată făuri o viață liberă, independentă, corespunzător năzuințelor sale legitime. în ce ne privește, vom acționa cu toată hotări- rea pentru a contribui la realizarea unei păci trainice în Orientul Mijlociu, considered că aceasta corespunde atit intereselor popoarelor din această zonă, cit și intereselor popoarelor vecine — deci și popoarelor din Europa — cauzei păcii și colaborării în întreaga lume. (Aplauzeputernice)- -Desigur, sînt și alte problenie importante care preocupa astăzi omenirea — cum este problema dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare. Este știut că în lume se cheltuiesc în scopul înarmărilor sume imense care a- pasă greu pe umerii tuturor relor. Considerăm eforturi pentru a suri concrete in rii, în primul ' rînd că este necesar ca popoarele să participe mai activ la realizarea acestui obiectiv de importanță hotărîtoare pentru destinele omenirii.Apreciem, de asemenea, că trebuie făcut mai mult pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în soluționa

popoa- că trebuie făcute se ajunge la mă- direcția dezarfhă- a celei nucleare,

rea diferitelor probleme internaționale.Considerăm că toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială sau de mărime, trebuie să-și aducă în mod egal contribuția la soluționarea problemelor internaționale, că țările mici și mijlocii trebuie să participe mai activ la rezolvarea marilor probleme care frămîntă o- menirea. Numai așa va exista garanția că se vor găsi căile de rezolvare a problemelor litigioase în conformitate cu interesele tuturor statelor, ale respectării libertății și independenței tuturor națiunilor, cu interesele păcii generale. (Aplauze puternice).Mai mult ca oricînd este necesar să crească rolul maselor populare în viața internațională. Vorbind de aceasta, pornim de la necesitatea ca partidele comuniste, partidele socialiste, mișcările de eliberare națională, alte forțe antiimperialiste și democratice să acționeze cu mai multă fermitate, să-și unească eforturile, contribuind la unirea intr-un- singur șuvoi a maselor largi populare, a popoarelor dornice să asigure triumful unei noi politici în lume. In felul acesta, se va putea, realmente, asigura lichidarea cu desăvîrșire a politicii imperialiste de forță și dictat, triumful politicii de egalitate între state și respect față de fiecare națiune, instaurarea unui climat în care fiecare popor să-și poată concentra eforturile in vederea dezvoltării economico-sociale, făuririi bunăstării și fericirii sale. în acest fel se va putea asigura dezvoltarea colaborării rodnice între toate popoarele în lupta pentru o lume mai bună, mai dreaptă, pentru progres și pace internațională. (Aplauze puternice).în încheiere, doresc încă o dată să-mi exprim convingerea că organizația de partid Cluj, toți comuniștii, oamenii muncii din județ vor face totul pentru îndeplinirea in cele mai bune condițiuni a programului trasat de Congresul al X-lea, a hotărîrilor Conferinței Naționale, spo- rindu-și aportul la mersul totz mai hotărît înainte al României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism. (Aplauze puternice).Urez tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Cluj succese tot mai mari in întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“).
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nistă a maselor acordă un rol deosebit de 
important poziției cetățeanului în stat și In 
societate. Concepția partidului despre demo
crația socialistă pornește de la cerința de
plinei împliniri a personalității umane, de 
la preocuparea permanentă pentru a-1 ridica 
pe fiecare cetățean pe treapta participării 
depline la dirijarea conștientă a proceselor 
sociale. La Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia că transpunerea în viață a idealurilor so
cialismului și comunismului presupune o lun
gă perioadă de timp, în care au loc profunde 
transformări în structura societății, în natura 
relațiilor sociale, în gîndirea și în modul de 
existență al oamenilor. Este etapa în care 
fiecăruia i se cere o deplină angajare soci
ală, o înaltă responsabilitate politică.

Este sigur că generația tînără de azi nu se 
mulțumește să asiste numai la transformările 
profunde ce au loc in țara noastră și să be
neficieze de ele, ci se angajează activ la con
struirea lumii noi, înțelege că idealul socia
list, care a mobilizat eforturile generațiilor 
mai vechi, nu poate fi înfăptuit decît prin 
participarea sa la viața politică a țării. Nu 
încape îndoială că eforturile de calificare 
profesională a tineretului, desfășurarea unei 
activități care să răspundă exigențelor ști
inței și tehnicii moderne sînt în mod obiectiv 
utile mersului înainte al societății noastre. 
Dar aceste eforturi nu presupun numaidecît 
o înaltă conștiință politici și nu sînt întot
deauna expresia ei. Numai atunci cînd 
pregătirea și activitatea profesională a tine
rilor are ca finalitate, stabilită în mod deli
berat, interesele colectivității și progresul 
societății noastre, atitudinea profesională 
devine atitudine politică.

In angajarea sa politică, tineretul țării 
noastre îți afirmă punctul său de vedere față 
de prezent și față de viitor. Acesta trebuie 
să fie punctul de vedere al eliberării omu
lui și al societății, al înfloririi lor multilate
rale, exprimat în concepția despre lume a 
materialismului dialectic și istoric. Tineretul 
nostru, conștient de misiunea sa în societatea 
contemporană, nu poate avea alt ideal de 
viață decît acela care a mobilizat la luptă 
revoluționară generațiile anterioare. Deose
birea între generațiile vîrstnlce și generația 
tînără în țara noastră nu constă to afirma
rea unor idealuri diferite, ci, cel mult, în 
faptul că tineretul — este de sperat — va 
lupta cu mai mult elan înnoitor și poate 
chiar și cu mai multă pricepere pentru în
făptuirea aceluiași ideal : făurirea socia
lismului și comunismului. O luptă ce nu 
poate fl dusă cu succes în afara luptei for
țelor sociale care determină mersul înainte 
al societății și nici fără a ține seamă de tre
cut și de realitățile prezente, de la care tre
buie să plece pentru a le schimba. Sarcina 
fiecărei generații este de a rezolva proble
mele timpului ei și în consecință, fiecare ge
nerație îți creează modelele sale de înțelegere 
a realității și de acțiune, dar nu fără legă
tură cu acelea din trecut. Oricum, aceste mo
dele de cunoaștere și de acțiune nu pot fi e- 
ficiente decît atunci cînd țin seama de cerin
țele obiective ale dezvoltării societății și de 
aspirațiile întemeiate obiectiv ale oamenilor.

Prim» responsabilitate a tineretului este munca. Marx spunea că munca reprezintă inima problemelor economiei și societății. Cine nu muncește nu va putea niciodată să înțeleagă just situația politică, nu va putea niciodată să judece fenomenele din natură și societate în deplină cunoștință de cauză. în expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din 3—*5  noiembrie 1971 tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta Că Ia baza procesului educativ de formare a omului nou trebuie să așezăm munca, învățământul, știința, ca factori primordiali ai activității umane, ai progresului societății omenești. Partidul face eforturi deosebite pentru asigurarea unui cadru instituțional cit mai prielnic manifestării libertății, inițiativei individuale, pentru promovarea democrației socialiste în toate domeniile vieții sociale, economice și politice. Dar pentru ca acest cadru să nu devină formal, pentru ca el să răspundă intr-adevăr menirii sale, este important ca fiecare cetățean, fiecare tânăr să muncească în așa fel, să se pregătească atît de iemeinio tacit să fie în stare să participe activ și eficient la viața social-polîtică. la conducerea treburilor țării.Ca istoric știu că Istoria are neprețuitul dar de a ne ajuta să cunoaștem bine cine «intern, ca vrem, de unde venim și încotro tindem să ajungem. Datele esențiale ale tineretului de azi sînt asemănătoare datelor care au definit întotdeauna poporul român. E rindul generației tinere de azi să tindă acum mai sug și mai departe, să creeze valori care să îmbogățească patrimoniul național și, prin aceasta, să dea o nouă st ră Iu ei re numelui de român. Este, de altfel, esența exemplu

lui de înalt patriotism pe eare-1 eere tineretului secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Actuala generație tînără este bine înzestrată sub raportul posibilităților creatoare și al spiritului critic, cu dor de muncă, de perfecționare. Cu siguranță că va da lucruri de o mare valoare. Este însă de datoria factorilor, educaționali — școala și organizația TJ.T.C. având în acest sens cele mai importante responsabilități — de a face totul pentru a accentua latura politică a personalității tinerilor, pentru a le dezvolta conștiința scopului politic major al societății noastre : construcția etapei superioare a socialismului și trecerea treptată la făurirea comunismului in România.Trăim în epoca revoluției tehnico- științifice. Am face o mare greșeală, cred, dacă cedînd presiunilor tehnicii moderne am neglija latura pregătirii politico-ideologice. Avem nevoie de un tineret eu o conștiință patriotică înaintată ; orice valoare este produsul unui pămînt al unei istorii, al unei tradiții, așadar și responsabilitatea politică a tineretului trebuie să aibă 1» bază dragostea de patrie și dorința de a lupta pentru înfăptuirea năzuințelor poporului. Partidul și statul au creat toate condițiile în vederea intensificării educației tineretului, lărgirii orizontului de cunoștințe social- politice, cultural-științifice, pentru dezvoltarea unui autentie climat de etica și echitate socialistă. Fiecare cetățean, fiecare tinir trebuie să înțeleagă bine această realitate și să acționeze eu fermitate in «pirltul Programului partidului de educare comunistă a maselor.

Lărgirea orizontului de cunoaștere, formarea unor concepții înaintate, dezvoltarea conștiinței socialiste, pătrunderea noilor descoperiri ale științei și tehnicii în rindul maselor, aprofundarea mișcării sociale, modelarea vieții spirituale a oamenilor, iată numai cîteva obiective fundamentale ale procesului educațional reieșite din dezbaterile Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 a căror atingere presupune, printre altele, și o bună folosire a cărților. Nu doar o pledoarie teoretică pentru cartea înțeleasă ca instrument de formare indispensabil fiecăruia ne gîndim să facem în cele ce urmează. Rolul și forța cuvântului tipărit au fost înțelese la noi de mult și nici o dovadă în acest sens nu poate fi mai convingătoare decît politica editorială pe care o promovăm, decît standurile librăriilor oferind opere valoroase la prețuri dintre cele mai accesibile și într-o bună ținută grafică, decît tirajele care însumează milioane de exemplare. Acțiunile diverse de popularizare po fondul cărora se detașează recenta decadă a cărții poate lăsa unora impresia că efortul de a discuta pe larg despre tipărituri, despre ultimele apariții, despre foloasele volumelor de toate genurile începe să fie de prisos, că masa de cititori se poate descurca și singură devreme ce astăzi se citește mult și nici o previziune pesimistă nu ne pîndește. Anchetele sociologice, inclusiv sondajul întreprins de noi înșine de curând confirmă, cu prisosință, interesul permanent pentru lectură.

în ceea ce ne privește, prelucrarea datelor obținute prin chestionarea unor tineri din două întreprinderi ale orașului Constanța, una in care ponderea aparține băieților (întreprinderea mecanică navală), alta în care numărul fetelor predomină (întreprinderea integrată de lină), precum și a trei licee, u- nul de cultură generală (Liceul nr. 5, Constanța), celelalte de specialitate (Liceul industrial energetic, Constanța, și Liceul agricol Poarta Albă, din același județ), situează procentul celor care preferă să citească o carte în timpul lor liber la aproape 5)0 la sută. în pofida oricăror pronosticuri, dansul ocupă abia locul patru în frecvența preferințelor exprimate și anume după urmărirea emisiunilor TV și după sport. însă o cercetare mai riguroasă a preferinței pentru lectură, formulată deocamdată doar la modul principial, schimbă datele prea euforice ale problemei și ne pune pe gînduri.Extinderea, prin deducție logică, a procentului obținut pe un eșantion fie și numai la efectivele complete ale colectivelor de tineri din principalele unități economice ale orașului ne-ar face să credem că la Biblioteca municipală din Constanța n-?.i unde să arunci un ac. Pe cine întîlnim, însă, aici ? Realitatea ne administrează o corecț.ie severă. Secția de împrumut a bibliotecii are înscriși, pentru primele 9 luni ale anului, ceva mai mult de 9 000 de abonați. Cam 135 din ei trec zilnic prin fața rafturilor. Media de lectură la 82 500 de cărți împrumu

tate abia trece, însă, de 9, ceea ce înseamnă cam o carte citită de fiecare abonat într-o lună. Modalitatea de evidență a bibliotecii nu ne-a permis să stabilim o repartizare a cărților cerute după vîrsta cititorilor. Ceea ce se poate. însă, oricum constata ușor este că proporția înclină covârșitor și intr-un caz și într-altul către elevi și stu- denți ceea ce, într-o măsură, este firesc. Ei reprezintă aproape 70 la sută din abonații secției de împrumut și cam tot atita din permanenții sălilor de lectură (le urmează intelectualii cu aproximativ 10 la sută), muncitorii reprezentând circa 10 la sută din numărul celor ce împrumută cărți acasă și sub 6 la sută din al celor ce citesc în sală. Beletristica întrunește sufragii generale. Se împrumuta literatură în proporție de 72 la sută, cărți care tratează probleme ideologice și politice sau de științe sociale — 10 la sută, știință și tehnică — 8, estetică — 7, periodice diverse — IU sută. Dar peste jumătate din tot freest fond de carte revine din nou elevilor. Majoritatea titlurilor solicitate de ei sînt antologii. manuale sau culegeri de articole sau de probleme de fizică, chimie, matematică, sînt așa-zîsele „cărți pentru școală*',  prevăzute de programa analitică. In sfârșit, studiul câtorva fișe de împrumut, aflate la Biblioteca municipală și aparținând unor tineri de diferite profesii din cele două întreprinderi și din grupul cuprins în cercetare ne-a consolidat impresia existenței a cel puțin trei tipuri de cititori — cel ce citește pentru

CALITATEA PREGĂTIRII FIECĂRUI STUDENT 
NU CONSTITUIE DOAR 0 PROBLEMĂ PERSONALĂ- 
IATĂ PREMISELE UNUI SONDAJ DE OPINII ÎNTREPRINS LA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

Șl ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEIa sporirea rolului școlii ca factor principal de instruire și e- ducație a tinerei generații, după cum precizează Programul a- doptat de Plenara C.C. din 3—5 noiembrie 1971, de o însemnătate primordială apare cerința perfecționării activității de educație a tineretului studios „în primul rînd prin creșterea valorii educative a procesului de învățământ* 4, proces al cărui caracter unitar, instructiv și educativ, impune creșterea răspunderii întregului corp didactic, pentru toate activitățile presupuse de acest proces.
OFENSIVA PENTRU PROMOVA
RE, DAR NU DE PE POZIȚIILE 

MINIMEI REZISTENTEO sumară retrospectivă asupra rezultatelor la învățătură în anul 1972—1973 atrage atenția asupra unor aspecte semnificative pentru necesitatea întăririi răspunderii studenților, » tuturor factorilor educaționali față de calitatea învățăturii, față de ritmicitatea în îndeplinirea obligațiilor școlare. Astfel, de exemplu, nu este lipsit de importanță faptul că la încheierea sesiunii din iunie a.c. nici jumătate din numărul studenților Academiei de Studii Economice nu promovaseră toate examenele. De asemenea, atrage atenția și numărul repetenților, exmatri- eulaților și al altor pierderi — de aproape 7 la sută la Universitate, unde, dealtminteri, procentul rezultatelor bune și foarte bune la majoritatea facultăților este relevabil. Există însă unele facultăți de la cursurile de trei ani care realizează un procent de sută la sută promovare dar a cărui valoare este subminată de numărul mare de note la limita inferioară. Și exemple se mai pot da. In general credem că ofensiva pentru promovare» examenelor trebuie dusă nu de pe pozițiile minimei rezistențe. In perspectiva profesiei, a unui aport competitiv la activitatea științifică, tehnică, economică, culturală și educativă & țării nu ne mai poa

te mulțumi nici pregătirea Ia nivelul lui 7, aflat încă în categoria notelor bune și cu atît mai puțin promovarea cu suficiență într-un domeniu sau altul de calificare superioară. „Nivelul pregătirii fiecărui student, calitatea acestei pregătiri au încetat să mai fie o problemă per. sonală, ne spune, prof. dr. docent Victor E. Sahini, membru corespondent al Academiei R.S.R. Ele au căpătat o importanță națională**.
ESTE NECESARA O MAI STRIN- 
SĂ COLABORARE A CATEDRE
LOR DE PROFIL CU ACEEA DE 

FILOZOFIEExistă un viu interes pentru sporirea eficienței educative a procesului didactic. In decurs de un an și jumătate la A.S.E. vor fi analizate toate cursurile prin prisma conținutului lor științific și ideologic-educativ. Cabinetele de științe sociale își pot valorifica continuu cadrul creat; pe lingă catedrele de profil funcționează cercuri de studii și cercetări care contribuie la împlinirea profilului de cultură al studenților. Astfel, catedra de filozofie de la A.S.E. a organizat un cerc de materialism dialectic și istoric, unul de sociologie urmărind să cerceteze aspecte care interesează factorii de decizie din institut și un alt cerc, privind probleme actuale de ateism. La Universitate există preocuparea, ca la facultățile de

matematică, fizică, chimie, biologie, să se explice mai adecvat studenților implicațiile filozofice ale diferitelor fenomene și concluzii științifice, a noilor date ale științei. „La cursurile noastre, explicăm studenților ciun ultimele cuceriri ale matematicii, arăta prof. dr. Ionel Bucur, decanul Fațultății de matematică*  mecanică, sînt argumente favorabile filozofiei marxiste. De aici se desprinde cu claritate concluzia că este necesară ornai strînsă colaborare a catedrelor de profil cu catedra de filozo. fie, mergând până la o corelare a programelor de eurs și șemi- narii.
SPIRITUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFI
CE TREBUIE SA STRĂBATĂ CA 
UN FIR ROȘU ÎNTREGUL PRO

CES DE INVĂJĂMINTS® consideră că inițierea în cercetarea științifică originală este un element de bază în educația studenților. Profilarea nu contrazice o pregătire de larg orizont ; ea reprezintă însăși vocația universității ca instituție de’ învățământ și cultură aptă pentru modernizare. Astfel Facultatea de matematică are o secție de informatică, dar toți studenții facultății își însușesc deprinderile și tehnicile de lucru la calculator ca principal scop al practicii productive. La Fizică există nu numai un trunchi comun de discipline in primii trei ani, dar în anul IV, trei cursuri de fizica modernă sînt obligatorii pentru toți studenții ; grupul de cursuri facultative de informare în cele mai moderne domenii ale fizicii atît pentru cei care absolvă cu patru ani cît și pentru cei care în anul V se pregătesc pentru cercetare sau învă- țămînt superior au rolul de

a crea mai multă elastici- citate în profilul specializărilor, sublinia conf. dr. laneu Iova, prodecanul facultății. Și, dacă există interesul pentru formarea și ridicarea întregii mase de 9tudenți, nu lipsește nici tendința de a îndruma și încuraja cu deosebire elementele cele mai dotate, care cu timpul ajung să semneze lucrări, în calitate de eoautori, cu profesorii lor. „Acest fapt ne amintește de ce înseși grupele de îndrumare constituite pe criterii administrative au reprezentat o formulă neviabilă și ineficace", a*  răta lector univ. d,r. Lucian Bur- lacu de la catedra de fizică-teo- retică.„Este fapt dovedit că «îndrumarea» ca noțiune abstractă, neexprimată într-o activitate precisă nu poate să mai circule decît acuzată de formalism și închis, tare", continua conf. univ. dr. Constantin Vrejoiu. Oricum, e- xistă părerea mai des exprimată că intră în sarcina educatorilor să vegheze ca timpul pentru studiul individual, să capete tot mai mult câștig de cauză atât prin evitarea paralelismului în conținutul cursurilor, cît și prin combaterea unor paralelisme în însăși activitatea extrașoolară.
DIALOGUL PROFESOR-STUDENT„în acest dialog, sublinia, conf. univ. dr. Zorin Zamfir, prorector al Universității, toate cadrele didactice trebuie să se simtă angajate cu responsabilitate în modernizarea în continuare a întregului proces in*  structiv-educativ ; să fie preocupate de permanenta lor perfecționare profesională, de aportul științific, practic in domeniul de care se ocupă. Formalismul mai persistă în unele cazuri și in relațiile cadre didactice

— studenți ; cu toate că și in acest sector structurile organizatorice au fost îmbunătățite și diversificate grupe deîndrumare, grupe mixte de cercetare. activități comune pe linia organizațiilor politice, obștești și culturale ale studenților. Dar mai există cazuri cînd munca de îndrumare ește făcută la întâmplare, există o anume lipsă de căldură în cunoașterea preocupărilor studenților, în înțelegerea unor situații ; există profesori care nu răspund invitațiilor adresate de studenți la diferitele lor manifestări culturale și obștești. Asemenea situații, chiar dacă rămân izolate, ne amintesc de necesitatea educării educatorilor. Cred că și a- sociația studenților comuniști trebuie mai mult să cultive ac- tivismul și militantismul studenților, să urmărească mai a- tent insituirea în toate colectivele a unui climat comunist de muncă și viață". „La cursuri, în dezbaterile seminariale, la informările și expunerile pe care Je organizăm sîniem preocupați să lămurim și să argumentăm, atunci cînd apare o neclaritate sau o controversă ; nu etichetăm și nu sancționăm pripit exprimarea unei nedumeriri sau a unei păreri inexacte sau contradictorii, arăta prof, univ. dr. Nițu Dobrotă, prorector al A.S.E. Dacă mai există și cadre didactice pe care le supără unele întrebări reverențios formulate de studenți, putem spune că asemenea atitudini nu mal corespund atmosferei propice e- mutației intelectuale care, sta. tornicindu-se în institut, urmă, rește să asigure o bună pregătire generală și de specialitate studenților, să contribuie Ia ridicarea generală a nivelului lor de cultură.
G. RUȚA

sine, fără să se gândească Ia foloasele imediate ale lecturilor sale, cel preocupat de titlurile care îi pot amplifica posibilitățile profesionale sau de care simte că va avea nevoie într-o împrejurare dată și cel care acceptă lectura doar în măsura in care îi creează bună dispoziție, îl ajută să-și omoare timpul pe căi agreabile.Ecourile acestor trei moduri de a înțelege lectura unei cărți se simt cu prisosință în chestionarele anchetei pe care am întreprins-o. Desigur, multe din răspunsurile primite ne-au oferit, în cursul prelucrării lor, satisfacția depistării unui gust sigur, a unei sensibilități evoluate, al unui echilibru armonios intre timpul consacrat noutăților editoriale utile profesiunii și cele destinate îmbogățirii spirituale. lărgirii orizontului de cunoaștere în toate domeniile specifice progresului înfăptuitele omul modern. Totuși nu mică ne-a fost mirarea să clasificăm, în limitele unor procente mult pi ea ridicate față de totalul eșantionului ales, răspunsuri dovedind erori numai la prima vedere amuzante. Este de observat, în primul rind, faptul e*  84 la sută din muncitorii tineri chestionați au recunoscut eă nu frecventează nici o bibliotecă fi că lecturile lor se bizuie pe. împrumuturi întâmplătoare dip bibliotecile personale ale cu- noscuților ; jumătate din rest sînt înscriși la bibliotecile rurale din așezările de domiciliu cătr*:  care fac naveta ; numai 8 la sută citesc, așadar, regulat fie din achiziții proprii, fie împrumutând cărți de la Biblioteca municipală, sau de la clubui întreprinderii. Consecința directă a acestei situații se recunoaște, la cei mai mulți, în absența discernămîntului, a unui criteriu unitar de selecție a titlurilor și autorilor, în limitarea lecturii la cîțiya autori parcurși pe vremuri, in școala generală, și ale căror nume revjn rutinier in memorie.iCra de aceea firesc să încercăm a afla ce loc ocupă în preocupările acestor tineri efortul de informare editorială, cine ii ajută să se orienteze, cine le explică pe îndel.te după ee norme se alege un volum din raftul bibliotecii, care sint noutățile apărute in librării, cine popularizează cartea de toate genurile în rindul lor 7 Din păcate, răspunsurile la acest. Întrebări au fost aproape invariabil acelea,i — nimeni, nu cunosc, n-am luat parte, nu s« organizează. Or, ni se pare eă pornind de la recunoașterea interesului general pentru lectură sintem departe do. ■ completa o poliță de asigurare pe termen lung capabilă să consfințească relația cea mal potrivită Intre cititorul tînăr ți volumul tipărit. A descoperi ferestrele pe car. ți le deschide spre lume cartea nu este nicidecum rodul unei revelații intimplătoare ci al educației atente, al unei supravegheri de lungă durată. Climatul actual caro plasează la modul majoritar lectura pe prim plan In ierarhia preferințelor din timpul liber trebuie să fio, in același timp, ți imboldul cel mai serios pentru îmbunătățirea „muneii cu cartea". O asemenea muncă trebuie să fia eliberată de neglijenței, unui empirism mai vechi care se limitează la a Împodobi o vitrină cu cîteva coperți sau • prezenta in iugă o recenzie. Munca cu cartea presupune, astiiă, diferențieri precise bazate pe o bună cunoaștere a categoriilor de cititori, după grad de toătru- ire si calificare, virate, Interese profesionale, gusturi, buget de timp, stare civilă, sex, locul de domiciliu etc. Testările periodice după norme unitare, realizate in egală măsură cu concursul organizațiilor U.T.C. dar sub auspiciile unor foruri care dispun de oameni instrulti în materie ni se pare că se impune să Înlocuiască convorbirile cu totul insuficiente ți fără prea multe consecințe practice prilejuite de unele intilniri festive.
MIRCEA TACCHJ„FRUNTAȘUL SÂRTÂMÎNII"

(Urmare din pag. I)cinci. AI șaselea ne-a mărturisit că nu va trece mult și va deveni posesorul trofeului. Pentru cît mai mult timp. Nici un efort nu i se pare mare pentru o cinste așa de... mare. Să-i lăsăm să se recomande singuri și noi sâ transcriem gândurile și sentimentele care-i animă.VIOREL BUHUȘ : Mi s-a părut firesc ca locțiitor al secretarului organizației de bază U.T.C. nr. 4 sâ fiu un exemplu. Mi s-a Înmânat drapelul de 6 ori. Sigur pentru că am realizat întotdeauna planul și solicitările ce mi-au fost făcute, la parametrii calitativi superiori. Am realizat lucrări superioare categoriei mele de încadrare tarifară. Mă ocup de pregătirea a cinci ucenici între care doi elevi la școala profesională.SZABO LUDOVIC : Cuvintul meu de ordine „Planul — la milimetru" ! L-am respectat, ți am câștigat trofeul de trei ori. Au contribuit la acest palmares și economiile pe care le realizez. De două luni n-am scos din magazie nici un cuțit de

strung. Mi-am propus ca trimestrial să lucrez o lună cu cuțite economisite.VASILE TOMA î Cred că am produs cel mai mult. Calitatea : calificativul excepțional. Am ținut de drapel cu „dinții". A trebuit să-1 cedez acum trei săptămâni lui Bodogai Nelu. M-a întrecut pentru că a fost mai bun în competiție. Luni 8 octombrie l-am luat înapoi. El zice că-1 va relua. Și-1 cred. Ne măsurăm forțele și sperăm.PREMIA BOLOG ; închipui- ti-vă cit de emoționat am fost cînd am primit drapelul. Mai ales, că abia de un an am terminat cursul de calificare post- liceală. Eu am executat postamentul de bronz și mă tot gândeam. cînd va veni și la mine. M-ana conformat punct cu punct regulamentului. Mi-am analizat de zeci de ori munca. Am făcut calcule și am reușit. De trei ori mi-am săpat numele în bronz. Datorez succesele mele strungarului Vasile Miclăuș, meseriașul de elită al județului,

câștigătorul docului I la faza pe județ a Olimpiadei strungarului. I se cuvine și lui o semnătură în bronz.ALEXANDRU TORNOK : Nu-mi fac nici o concesie. Inițiativa este o permanentă confruntare, un „examen de admitere" la trofeu. Mă pregătesc intens. Am reușit de mai multe ori. Vreau să reînnoiesc performanțele.PETRU POLMAN : Aș vrea să-l am. Dac-ați ști cît mă străduiesc ! Sînt convins eă nu va trece mult și...
★După ce i-am ascultat pe eîțiva fruntași între fruntași am vrut să cunosc intențiile comitetului U.T.C. pe uzină. Și am aflat că pe agenda de lucru figurează o întâlnire cu toți fruntașii săptămânii. De asemenea la începutul anului viitor inițiativa va fi extinsă și-n celelalte 11 organizații U.T.C. Eficiența ei se poate z oglindi în cîteva rezultate. A scăzut con

siderabil numărul absențelor și învoirilor nemotivate. In organizația nr. 4. ca să dăm un exemplu, în ianuarie au fost 312 ore, în iulie 72... în organizația nr. 1 existau în ianuarie 43 de tineri care dădeau rebuturi : au rămas 6 ; la organizația nr. 3 numărul acestora a scăzut de la 48 La 8 iar în organizația 7 de la 37 la 7. Rezultate care vorbesc de la sine I Comitetul U.T.C. și-a propus să trimită părinților scrisori în care să-i anunțe despre succesele fiilor. Va fi o mândrie pentru aceștia, pentru satul lor natal. Pe agendă mai figurează, printre stimulente. excursii, popularizarea la panourile fruntașilor, în adunările generale U.T.C. Se cuvine menționat sprijinul pe care comitetul U.T.C. îl primește din partea conducerii uzinei, a comitetului municipal al U.T.C.Sîmbătă au sosit în schimb de experiență tineri de la Uzina de strunguri din Arad. Așadar, ne vom întâlni cu „Fruntașul săptămânii" și la Arad !
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MIERCURI, SI OCTOMBRIE 1*73
EFECTUL RAZELOR GAMMA 

ASUPRA CRĂIȚELOR : Buzești (o- 
rele 9; 11.13: 13.30;-18: 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 0; 11,15; 13.30; IMS; 
18; 20,15).

CUTEZANȚA : Capitol (orele
0,30; 11,15; 14; 16,15; 16,30; 20,43).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Patria (orala 10; 12.36; 13.30; 
18; 20,30).

DOI PE UN BALANSOR l Scala 
(orele 9; 11,15; ÎS,30; 16: 18,so;
21), Festival (orele 9; 11,13; 13,30; 
16: 18,30 21).

MAFIA ALBA : Luceafărul fo- 
rele 9; 11,15: 13,30; 18; 18,30; 20,45). 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.30).

Y-17 ACȚIONEAZĂ : Flacăra 
(orele 16; 18; 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Victo
ria (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grivița (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30),

DESPRE O ANUME FERICIRE • 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,30; 20-45). Modern (orele 9: 11.15; 
13,30: 1S: 18.15; 20,30).

O AFACERE PE CINSTE ! Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13,45: 1G; 
18,15: 20,30). Bucegî (orele 1530; 
18: 20.15), Miorița (oreie 9; 11.15: 
13,30: 15 45; 18; 20,45).

ȘAPTE ZILE : Lira (orele 15.30: 
18: 20.15).

paradisul : Glctfa (orele 9; 
11,15: 13.30; 18: 18.15; 20,30).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Lumina (orele 9; 12,30; 16: 19,30).

STARE DE ASEDIU : Excelsior 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Unirea (orele 16; 18; 20).

CONSPIRAȚIA : Pacea (orele 
16: 18; 20).

ALBA CA ZAP ADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9,45; 
11,45; 14; 16; 18; 20), Dacia (orele 
9; 11.15: 13,30; 18: 18,15; 28,30).

COPERNIC : Cosmos (orele 
15,30: 19).

CARTEA JUNGLEI : Timpuri 
Noi (orele 9,15—20,30 în conti
nuare) .

PARAȘUTIȘTII: Munca (orele 
16: 18; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20.15).

TU ȘI EU : Rahova (orele 15,30; 
18: 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Giuleștl (orele 1S,3O: 18: 
20,15), Arta (orele 15,30: 18; 20,15).

CU TOATE ACESTEA : Vitan 
(orale 15,30; 18: 20.15).

PISICA JUNGLEI : Drumul Să
rii (orele 15.30; 18; 20).

FANTOMA LUT BARBA NEA
GRA i Ferentari (oreie 13,30; 17,43; 
20).

Melodia zilei : „Cîntare țării*',  de 
Ioan Chirescu. 10,00 Meridian-club. 
11,00 Știință și tehnică. 11.10 Profil 
pe portativ — Cătălin Ilea. 11,30 
Geografia folclorică. Cîmpia Bă
răganului. 13,00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice. 18,10 
Dublu recital : Nancy Sinatra și 
Aurelian Andreeseu. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 In direct.,, de Ia Con
servatorul „Ciprian Porumbescu". 
19,30 știri. 19,35 Casa de discuri 
„Turnabout". 20,00 Oameni de 
seamă din istoria patriei. Dimitrie 
Cantemir. 21,00 Radio-super-top. 
Muzică ușoară de peste hotare. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22.30 Melodia zilei, 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. Mihai Nenoniu. 23,20 
ștudioul muzicii contemporane. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

(Activitate tehnieo-productivă) t 
Materiale electrotehnice. io,00 
Telex. 10,05 Municipalitatea răs
punde bucureșteanulul, 10,30 Tele*  
cinemateca pentru copil : „împă
ratul Cioc-de-sturz“. 11,40 cint*  

Ioana Crăciun. 
12,00 Telejurnal. 17,30 Curs de 
limba rusă. 18,00 Telex. 18,15 
Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesională. 
Operatorul energetician. 18,35 Mu
zică populară 18,50 Dialog. Con
știința politică în universul spiri
tual al omului contemporan. 
Dezbatere asupra principalelor 
probleme ale politicului în etapa 
actuală, ale constituirii și dezvol
tării conștiinței politice, asupra 
rolului său în lumina aprecierilor 
făcute de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971. Participă : 
prof. univ. Nicolae Kallos și Ce
zar Radu. 19,30 Telejurnal. Cinci
nalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săp
tămânii : „Harnice". 20,05 Tele
obiectiv. ““ ““ ~ - 
Elisabeta 
Telecinemateca. 
contemporani" • 
„Cînd copacii > 
24 de ore.

20,25 Gala maeștrilor : 
Schwartzkopf. 20.45 

’ Ciclul „Regizori
— Lev Kulidjanov. 
erau mari“. 22,20

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală : Album Callatjs ; 
Biologie (anul UI) : Fiziologia sis
temului muscular ; Electrotehnică

PROGRAMUL H

20,00 O viață pentru o idee : Io.) 
îonescu-Bizeț. 20,30 Muzică ușoară. 
21,00 „Biruit-au gîndul“. La ani
versarea nașterii lui Miron 
Coștin. Prezintă acad. Constantin 
C. Giurescu. 21,25 Telex. 21,35 Se- 
leețiuni din actul al Iil-Iea al 
operei „Bărbierul din SeviUa" de 
Rossini. 22,00 Prin muzee și ex
poziții. 22,15 Armonii intime : Trio 
op. 101 în do minor de Brahms.
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TELEGRAMĂTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului MAX REIMANN, președinte de onoare al Partidului Comunist German, următoarea telegramă :îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, stimate tovarășe Max Reimann, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești germane și internaționale, în numele comuniștilor români precum și al meu perșpnal, cele mai cordiale felicitări cu ocazia împlinirii vîrstei de 75 de ani.Folosesc acest prilej pentru a vă ura noi succese în activitatea dumneavoastră și îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare tovărășească stabilite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German se vor dezvolta, în continuare. în interesul celor două partide și popoare ale noastre. în folosul cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor anfiimperialiste.

Prim vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a primit, marți Ia amiază, pe Jean de Lipkowski, secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Franței.în cursul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, s-au a- nalizat evoluția și stadiul relațiilor rorpâno-franceze, precum șî posibilitățile de extindere a acestora în domenii multiple de activitate.în cadrul discuției s-a procedat, de asemenea, la un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale de interes comun.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe și Valentin Lipatti, ambasador în M.A.E.A fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței Ia București.La Consiliul de Miniștri s-au încheiat marți după-amiază, convorbirile dintre Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Peter Walker — secretar de stat pentru comerț și industrie al Marii Britanii, care se află in țara noastră în fruntea unei delegații economice guvernamentale britanice.
Marți, delegația economică guvernamentală a Republicii Mali, condusă de Assim Diawara. ministrul comerțului care face o

DECORĂRIMarti dimineața, la Palatul Consiliului de Stat a avut loc solemnitatea conferirii „Ordinului Muncii“ clasa I întreprinde- rii „Metaloglobus" București, pentru contribuția adusă la dezvoltarea industriei ușoare și participarea activă a colectivului acestei întreprinderi la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul aniversării a 50 de ani de activitate neîntreruptă.Cu același prilej, pentru merite deosebite în muncă, a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a II-a tovarășa Maria S. Surdeanu, muncitoare, președinta comitetului sindical din întreprindere, iar 149 de muncitori, ingineri, tehnicieni, maiștri și funcționari au primit diferite ordine și medalii.înaltele distincții au fost în- minate de tovarășul Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Gheorghe Cioară, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae Enea, prim-adjunct al ministrului industriei ușoare.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, tovarășul Miron Constantinescu ă transmis calde felicitări celor decorați, urîndu-le noi succese în munca de sporire a producr ției de bunuri materiale, in vederea satisfacerii cît mai depline a cerințelor populației.
★La Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, a avut loc, marți, solemnitatea conferirii Ordinului Muncii clasa I întreprinderii de comerț exterior „Metal importexport", pentru contribuția deosebită adusă la

ULTIMA ORĂȘAH. Au fost fixate datele de desfășurare a finalelor campionatelor naționale de .șah rezervate seniorilor și senioarelor. Astfel, turneul final al întrecerii masculine se va disputa între 15 noiembrie și 8 decembrie, Ia București. Pe tabloul de concurs sini înscriși 21 de eoncurențî, printre care marele maestru internațional Florin Gheorghiu, maeștrii internaționali Victor Ciocîltea, Theodor Ghițescu, Dumitru Ghizdavu, Dolfi Drimer.Finala campionatului republican feminin — Ia care vor lua parte 17 jucătoare, din rîndul cărora nu vor lipsi Alexandra Nicolau, EH— sabeta Polihroniade, Gertrude Baumstark, Suzana Makai — vor fi găzduite între 8 șî 26 noiembrie, de orașul Brașov.HANDBAL. Selecționata masculină de handbal a țării noastre va pleca mîine în R. F. Germania, unde va în- 

vizită în țara noastră la invitația Ministerului Comerțului Exterior, a avut convorbiri cu Constantin Băbălău, ministrul energiei electrice, Todor Avram adjunct al ministrului industriei ușoare, și Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.Marți dmineața, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, a primit delegația economică guvernamentală din Marea Britanie, condusă de Peter Walker, secretar de stat pentru comerț și industrie, care face o vizită în țara noastră., în cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte ale evoluției relațiilor ro- mâno-engleze, precum și unele probleme internaționale.
Marți, 30 octombrie a.e„ ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit în audiență pe Mamadou Traore, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Mali în Republica Socialistă România în legătură eu apropiata prezentare a scrisorilor sale de a- creditare.
Cu prilejul apropiatei sărbători a Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea a organizat marți o seară culturală.

dezvoltarea activității de comerț exterior și participarea activă a colectivului acestei unități la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul aniversării a 25 de ani de activitate neîntreruptă.Cu același prilej pentru merite deosebite în muncă s-a conferit Ordinul Muncii clasa I tovarășului Vasile M. Negrescu, directorul întreprinderii, cu Ordinul Muncii clasa a II-a. tovarășilor Gheorghe Mihăilă, director adjunct al întreprinderii și Emil Vintilă, inginer principal. De a- semenea au fost distinși cu ordine și medalii 37 de lucrători ai întreprinderii.Distincțiile au fost înminate de tovarășul Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Cioară. Ion Pățan, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice.In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul Miron Constantinescu a felicitat pe cei decorați și le-a urat noi succese în îndeplinirea sarcinilor importante ce le revin în munca de dezvoltare a industriei metalurgice.Mulțumind călduros pentru înaltele distincții acordate, directorul întreprinderii „Metal- importexport" a exprimat sentimentele de deosebită recunoștință conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și hotărîrea colectivului întreprinderii de a-și spori eforturile pentru realizarea sarcinilor ce le revin, de a face totul pentru creșterea prestigiului industriei metalurgice românești peste hotare.

tîlni vineri (Ia Koln) și duminică (la Saarbriicken), într-o dublă confruntare amicală. reprezentativa țarii gazdă. împreună cu antrenorii Nicolae Nedef șî Vlase Oprea vor face deplasarea următorii jucători : Penu, Orban, Lieu, Stokl, Tudosie, Ștef, Cosma, Guneș, Gațu, Voina, Kicsid, Birtolom, Dan Marin.BOX. O selecționată de șase boxeri va susține între 19 și 25 noiembrie, Ia Dublin. întâlniri amicale cu cei mai buni boxeri din Irlanda. Echipa noastră va ii formată din Faredin Ibrahim (caie- goria muscă), Toni Mircea (cocoș). Constantin Ștefano^- vici (pan* *,),  Paul Dobrescu (ușoară), Ion Vornicescu (semimijlocie). asupra ultimului boxer român selecționat urmind ca federația de specialitate să se decidă în urma unor triaturi care vor avea loc la București.

ki (min. 25) și Moloszewicz (min. 65)• Finala „Cupei Davis" — ediția 1973 se va desfășura între 30 noiembrie și 2 decembrie la Cleveland (Ohio) și va opune formației S.U.A.. deținătoarea trofeului, ne cîștigătoarea meciului dintre echipele Australiei și Cehoslovaciei.în ceea ce privește semifinala interzonală dintre echipele Australiei și Cehoslovaciei, programată la Melbourne între 16 și 18 noiembrie, comentatorii a- gențiilor internaționale de presă acordă prima, șansă gazdelor, care vor alinia o formație redutabilă alcătuită din cunoscu- ții tenismani Rod Laver, John Newcombe și Ken Rosewall.O Campionatul unional de fotbal a fost cîștigat la actuala ediție de formația Ararat Erevan, care a totalizat 39 de puncte din 30 de meciuri. De remarcat câ fotbaliștii din Erevan au cucerit în acest ari șl „Cupa U.R.S.S.". în ultimul meci disputat, Ararat Erevan a învins cu scorul de 3—2 formația Zenit Leningrad.• Turneu] internațional de tenis pentru „Trofeul Jean Becker11 a continuat in sala Pierre de Coubertin din Paris cu disputarea partidelor din primul tur al probei de simplu bărbați. în cel mai disputat meci al zilei, jucătorul italian Antonio Zugarelli l-a învins cu 3—6, 7—5, 6—3 pe suedezul O. Bengtson.• Desfășurată pe parcursul dintre Hardelot și Boulogne sur Mer, cea de-a doua ediție a „Cupei Europei" la golf s-a încheiat cu victoria echipei Scoției, care a întrecut în finală cu 2—1 formația Franței.

Marți dimineața, a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre Lima, tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care va reprezenta Partidul Comunist Român la cel de-al VI-lea Congres al Partidului Comunist Peruan.La plecare, pe aeroportul București-Otopeni, a fost de față tovarășul Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Delegația de activiști aî P.C.R., condusă de tovarășul Virgil Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului educației și învăță- mîntului, care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită în schimb de experiență în Uniunea Sovietică, s-a întors marți de la Moscova.
Marți după-amiază, in circumscripția electorală nr. 5 Grădiștea, județul Vîlcea a avut loc o adunare a cetățenilor, în cadrul căreia a fost desemnat candidatul Frontului Unității Socialiste, ce urmează a fi ales ca deputat în Marea Adunare Națională, în locul devenit vacant.Victor Crețu, secretar al Comitetului județean Vîlcea al F.U.S., a propus candidatura tovarășului Gheorghe Stoica, prim-secretar al Comitetului Municipal Rîmnicu Vîlcea al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal. în unanimitate reprezentanții celor 11 comune care aparțin de această circumscripție electorală, prezenți la adunare au aprobat propunerea făcută.
Cu prilejul celei de-a 56-a a- niversărj a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a organizat, marți seara, o gală de filme documentare.

FOTOREPORTAJUL ZILEI
de ȘTEFAN WEISS

DIN ORADEA

LA HALATUL 
PIONIERILOR

Nu știnț dacă pionierele care deocamdată exersează Ia bară elementare figuri de balei, vor fi mai tirzîu vedete aplaudate pe marile scene, dacă numele pasionaților membri ai cercurilor de radio și foto vor figura pe lista fruntașilor în specialitate sau dacă băiatul din fața șevaletului care de pe acum mî- nuiește cu siguranță pensula șî culorile va reuși să convertească în metaforă realitatea lumii sale interioare care, pri- vindu-i chipul, de pe acum ni se pare bogată, dar știm că la Casa pionierilor din Oradea, adevărată școală a perseverenței, pasiunile găsesc teren prielnic dezvoltării.

TINERI ÎN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ

LA SFÎRȘIT 
DE SĂPTÂMÎNÂZilele de sfîrșit ale săptămînii trecute au unit la startul întrecerilor mii de elevi și tineri din întreprinderile și instituțiile județului Mureș. Sîmbătă și duminică, bunăoară, s-a desfășurat la Tg. Mureș etapa a doua la atletism a elevilor din licee și școli profesionale, crosul tineretului studios, crosul tipografilor, întreceri de handbal și volei contând pentru campionatul județean și municipal. Peste 4 000 de elevi au fost cuprinși în acțiunile sportive prilejuite de deschiderea anului sportiv școlar in municipiul Sighișoara și orașul Luduș. (M. Borda).

LA START 
STUDENȚII 
BRAȘOVENIInaugurat recent, noul an sportiv universitar este punctat de o serie de acțiuni de masă, cu întreceri atractive de atletism, tenis și jocuri pe echipe, care cunosc o largă participare. Pe această linie se situează și întrecerile organizate de catedra de educație fizică a Universității Brașov, reunind la start aproape 1 000 de studenți. Din programul primelor întreceri au reținut atenția popularele curse de cros, din cadrul ..Cupei de toamnă", ca și jocurile din campionatele pe ani de studii și facultăți Ia volei, baschet, handbal și fotbal, avînd ca protago

actualitatea
Anul acesta, etapa de masă a Olimpiadei strungarilor a reunit în județul Mureș 1 400 strungari cu 460 mai mulți decit în anul trecut și cu 960 mai mulți decit în anul 1971. Cei mai buni strungari uteciști din județ s-au desemnat duminică în cadrul e- tapej județene a Olimpiadei. Ei sînt .• Alexandru Halmasy de Ia I.U.I.U. Tg. Mureș, locul 1 ; Ștefan Zăblău, întreprinderea .^Nicovala41 Sighișoara, locul 2 și Zoltan Pete, de la întreprinderea Prodcomplex Tg. Mureș, locul 3. (Mircea Borda).
Hi—
La Dalles rămîne deschisă pînă la 4 noiembrie Trienala Artelor Decorative. Pe lingă multe lucrări de tapiserie, feronerie, ceramică, sticlă, întâlnim, pictura pe sticlă și sculptura fapt care trădează o tendință de părăsire a decorativului în favoarea artelor plastice propriu- zise.în aceste zile de toamnă — belșug de expoziții de pictură ; printre acestea, cele ale Ditei Finți și Elena Petraglu („Sime- za“), Pavel Bobria („Galateea"), Aurel Acasandri și George Filip — pictură. Petru Iecza — sculptură și Victor V. Ciobanu — grafică (,,Apollo“).Membrii cenaclului plastic din Suceava expun lucrări de pictură la galeriile „Amfora", iar cenaclul U.A.P. „atelier 35" (a- I 

niste formațiile de la Silvicultură, Electromecanică și Matematică. De asemenea, s-a dat startul în noua ediție a „Cupei Gaudeamus", o competiție tradițională. care cuprinde concursuri de orientare turistică, tenis de masă și șah.Grigore Boloca-n (anul 2, Facultatea de matematică), Ștefan Mieu (anul 3, la aceeași facultate), Ștefan Furcelean (anul 4, Facultatea de silvicultură), Cor- neliu Ilia (anul 2, Facultatea de electronică), ca și alți 260 de studenți-sportivi brașoveni au fost stimulați cu o frumoasă excursie de două zile în Capitală. Cu acest prilej, ei au susținut o serie de întreceri cu studenții de la Universitatea București, în compania cărora au petrecut ore plăcute și au făcut un util schimb de experiență. Au avut loc jocuri de volei, baschet, handbal și întreceri de tenis de cîmp la baza sportivă universitară de la Lacul Tei. Peste puțin timp, studenții bucureșteni
„CUPA FEDERAȚIEI" LA BOXîn 5 orașe din țară, s-au desfășurat primele meciuri de box din cadrul „Cupei federației". competiție care înlocuiește, după cum se știe, campionatul ne echipe. întrecerea se va desfășura sistem tur-retur, e- chipele care vor acumula mai multe puncte urmind să obțină dreptul de a participa la turneul final.Iată rezultatele cu care s-a încheiat prima etapă : Box club Brăila — Motorul Arad 28—13, Farul Constanța — Dinamo Brașov 26—17, Construc

dică al plasticienilor sub 35 de ani) prezintă la „Orizont41 o nouă expoziție din ciclul „Atitudini14 : „Constructivismul". Pe afișul acestei expoziții, un anunț inedit : „atelier 3541 împrumută amatorilor de artă lucrări care au figurat în expozițiile galeriei sau le vînd cu plata în rate de 100 lei lunar.La „Kalinderu" — sala de expoziție a studenților de la Institutul de Arte Plastice, într-un profitabil schimb de experiență, expun grafică studenții și profesorii Institutului pentru crearea formelor Offenbach Am Main (R. F. Germania). (Rodica Anca).
| CMg-KOTE j

• Sergiu Nicolaescu semnează, împreună cu regizorul francez Gilles Grangier, regia filmului Doi ani de vacanță o coproducție a studiourilor noastre cu televiziunile din Franța și Republica Federală a Germaniei. împărțit în patru serii, a cîte o oră și jumătate fiecare, filmul se bucură de o distribuție internațională și de participarea copiilor români Cristea Ștefan și Bogdan Untaru (vă mai amintiți de Năică ?). • Doi tineri reporteri cinematografici de la Sahia-Film, Otto Urbanski și Eugeniu Lupu filmează, pentru Jurnalul de Actualități, un supliment color intitulat Tapiserie. Numele acestor talentațî operatori este prezent în fiecare săptămînă pe genericul jurnalului cinematografic. • Responsabilul Cinematografului Republica din Capitală, Alexandru 

vor întoarce vizita colegilor lor din Brașov. (M. L.).• Comisia județeană pentru educație fizică și sport a județului Neamț. în colaborare cu comitetul județean U.T.C.. a organizat zilele trecute la Piatra Neamț, Roman și Tg. Neamț o amplă competiție de masă — „Crosul fetelor". La startul întrecerilor s-au prezentat peste 3 000 de eleve și muncitoare din localitățile județului. Organizatorii au acordat primelor clasate premii constând în echipament sportiv și diplome.Printre cîștigătoare s-au numărat Maria Ungureanu și Angela Enășoaie (de la Liceul pedagogic Piatra Neamț), Luminița Ghimici (Școala generală nr. 7. Roman). Lia Tutâc (Liceul nr. 2. Roman), Elisabeta Popa (Liceul „Ștefan cel Mare" din Tg. Neamț).
DAN FILIPESCUsubredacția „Scînteii tineretului" Piatra Neamț

torul Galați — C.S.M. Reșița 23—17, Electroputere Craiova — Combinata echipelor Portul șî Cimentul Medgidia 19—22. U. M. Timișoara — Muscelul Cîmpu- lung 16—26. întâlnirile au fost, în general, atractive, spectaculoase. dar, din păcate. ele ne-au prilejuit și constatări mai puțin plăcute : insuficienta pregătire tehnică și fizică a unora dintre combatanți, precum și absențe în ring la unele categorii de greutate.
GABRIEL DANCIU

Niculescu, dintr-o inițiativă proprie, a organiazt în hollul cinematografului un interesant concurs de cultură cinematografică dotat cu premii. Pe un panou sînt afișate 6 fotografii cu cadre din filme, spectatorii fiind rugați să completeze, pe loc, un buletin în care să indice titlul filmului, numele regizorului și pe cel al interpretului. Salutăm această inițiativă și pe inimosul ei organizator. • Unul dintre cei mai prolifici regizori ai noștri, Francisc Munteanu, se a- flă în montaj cu un nou film, mai precis cu serialul pentru televiziune Pistruiatul. Realizat după un scenariu propriu, e povestea celei mă, tinere generații care, în august 1944 a participat activ la insurecția națională antifascistă armată. Serialul are 12 episoade, este color și are în rolul principal pe elevul Costel Băloiu. de la Școala nr. 200 din București. (Ion Pasat).

FĂRĂ FARD 
Șl MASCAIn fine, dramaturgii și actorii se întâlnesc pentru a studia și a decide împreună înainte de a- pariția în fața spectatorilor. Disputa primatului, atât de veche și soluționată întotdeauna parțial, se concretizează in vederea împlinirii actului educativ.Inițiativa aparține Asociației scriitorilor din Iași care în ca-

• După consumarea a 9 runde, în turneul internațional de șah de ia Manila conduce marele maestru iugoslav Liuboje- vici cu 7 puncte. 11 urmează în clasament Kavalek și Gligorici — 6,5 puncte, Larsen și Tatai — 6 puncte (1), Florin Gheorghiu și Lombardy — 5,5 puncte, Naj- dorf — 5 puncte, Ivkov și Cardoso — 4,5 puncte etc.• Partida centrală a rundei a 9-a a turneului internațional de șah de la Novi Sad, disputată între marele maestru iugoslav Matulovici și maestrul internațional român Victor Ciocîltea, s-a încheiat remiză la mutarea a 25-a.• Competiția internațională automobilistică „CURSA CAMPIONILOR", desfășurată pe circuitul de la Riverside (California), a fost cîștigată de sportivii americani George Follmer și Bobby Unser care, în cele trei manșe disputate, au totalizat fiecare cite 29 de puncte. Pe locurile următoare s-au clasat com- patrioții lor Mark Donohue, Peter Revson — 25 puncte, David Pearson — 24 puncte și „veteranul" A.J. Foyt (triplu cîștigă- tor al cursei de la Indianapolis) — 22 puncte.• Stadionul municipal din Barcelona, cu o capacitate de 80 000 de locuri, va găzdui astă- seară meciul dintre selecționatele Europei și Americii de Sud, meci organizat de F.Î.F.A., cu prilejul celebrării primei „Zile mondiale a fotbalului".• La Praga, în cadrul turneului U.E.F.A. s-au întâlnit selecționatele de juniori ale Cehoslovaciei și Poloniei. Tinerii fotbaliști polonezi au obținut victoria cu scorul de 2—0 (1—0), prin golurile marcate de Trelec- 

drul Casei scriitorilor, din municipiu. a înființat recent un Teatru al autorilor a cărui stagiune de spectacole lectură a fost deschisă prin prezentarea de către un grup de actori ai Teatrului „Victor Ion Popa" din Bîrlad a comediei triste „Stress41 de Mircea Radu Iacoban.La spectacol au' asistat scriitori, ziariști, oameni de teatru, precum și reprezentanți ai întreprinderilor și instituțiilor ieșene : seria contactelor cu publicul prevăzute în programul de activități al Casei scriitorilor din Iași extinzindu-și astfel aria de preocupări, fără fard și fără mască. (Ion Chiriac).
;—“

MEDALIE DE AUR 
LA NANCYRecent, la Salonul internațional de la Nancy, una din medaliile de aur conferite exponatelor românești a fost acordată unui nou medicament — Strevital — realizat de un colectiv de specialiști condus de Alexandrina Botez de la Institutul de cercetări chimico-farmaceutice din București. Medalia încununează strădaniile depuse de acest colectiv timp de 6 ani, strădanii care au avut ca rezultat un nou medicament antituberculos pe bază de streptomicină.
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ȘCOALACatalogul clasei de tehnologie chimică organică anul V de ia Liceu] seral de chimie din Iași păstrează încă în culoarea roșie ®u care sint înscrise mediile anuale nu numai valoarea eforturilor depuse de elevii muneîiori ci și sentimentul de mîndrie al acestor elevi și al cadrelor didactice care au știut patru ani d® zile să vină in întâmpinarea pasiunii discipolilor lor pentru atingerea unor cote de calificare mai înalte. E o pagină cum nu apar to. tuși destul de des în multe cataloage. O pagină in care șirul de note și de medii trimestriale ajunge în cazul lui Vasile Floreanu, la media a- nualâ 8,25 a Iui Valeriu Nicolau la 8,20 și peste șapte în cazul Elenei Bai as, Măriei B ușa ga și Anei Grădinara. O pagină care desigur consemnează nopți de nesomn făcute după orele de lucru, sacrificiul celorlalți tovarăși de producție pentru a asigura condiții de învățătură seraliștilQr. O pagină în care însă din păcate după patru ani de zile au rămas înscriși numai 10 elevi. Motivele u- nei astfel de situații sînt diverse și nu vom sta să le e- numerăm. Nu ar avea desigur nici o importanță. Important este că rămînînd doar zece elevi în clasă, clasa, conform legii, s-a desființat automat și toți cei zece au rămas în afara școlii chiar în momentul cind erau foarte aproape de diploma de bacalaureat.La 17 septembrie așadar eî nu mai aveau ce căuta la școală. în Ioc să se deschidă și pentru ei anul școlar continuă să fie iot închis. Și închis a rămas și astăzi cind sînfem acum Ia începutul iui noiembrie.Conducerea școlii, după cum ne informa tovarășul director Gh. Moscu nu poate da nici o soluție problemei. E de competența Ministerului industriei chimice și a Ministerului Educației și învățământului.Numai că de acolo, de la cele două ministere pină a- cum tăcere absolută. Cu tăcere i s-a răspuns adresei nr. 3002 din 4 septembrie 1973. Cu tăcere i s-a răspuns telexului transmis la 12 septembrie 1973 de Combinatul de fibre sintetice (ai cărui salariați sînt cei 10 elevi) și în tăcere se învăluie pină in prezent și promisiunea tovarășului ministru al industriei chimice căruia, cu ocazia unei vizite la Iași, eei zece i s-au adresat în grup.E și tăcerea un răspuns, dar parcă nu potrivit legilor noastre. Sâ nu existe totuși o soluție, alta decît cea ea elevii in cauză să aștepte ea pe un tren șirul de clase ee se vor succeda în urma lor pină i$i vor găsi loc in a- cestea pentru a ajunge la bacalaureat ? Cadrele didactice ale Centrului Școlar de chimic Iași ar ti de acord să predea elevilor acestei clase voluntar ; numai să se accepte reînființarea clasei.Nu-i o propunere suficient de constructivă ? Și nu de alta dar aproape în fiecare zi unitățile din Iași ale industriei chimice plătesc mai mult decît salariul unui profesor pe o lună pentru anunțuri «n vederea recrutării cadrelor de care vor avea nevoie.
ION CHIRIAC

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUVĂ

ÎNTREPRINDEREA ENER- 
GO REPARAȚII, Bd. Maro- 
șești nr. 2, angajeaiâ urgent: 
oțelari, forjori, termiști, trata- 
mentiști, turnători, formatori, 
strungari, frezori, vopsitori 
industriali, curâțitori sabla*  
tori, lăcătuși întreținere, 
lâcâtuși montatori, debitatori 
materiale, zidari șamotori, 
mașiniști pod rulant cu auto
rizație I.S.C.I.R,. sculer S.D.V., 
controlori C.T.C. prelucrări la 
rece in construcția de mașini, 
controlori C.T.C. prelucrări la 
cald, muncitori necalificați.

Angajarea se face pentru 
cele doua sedii ale întreprin
derii (Bd. Mârâșești nr. 2 și 
Bd. Energeticienilor nr. 2 Vi- 
tan, capotul troleibuzului 35).

Solicitanții trebuie sâ aibâ 
domiciliul stabil în municipiul 
București și județul Ilfov, cu 
posibilitate de naveta.

Relații suplimentare se pot 
cere la biroul personal, tele
fon 23.26.40.



de peste hotare Dosarele nerezolvate

VIZITA TOVARĂȘULUI Pentru realizarea unor ale școlii italiene

ION GHEORGHE MAURER
ÎN IRAN

PRIMIREA LA ȘAHINȘAHUL» 1

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

măsuri eficiente
de dezangajare militară

si dezarmare
9

Cuvîntarea șefului delegației române la ne
gocierile privind reducerea trupelor și arma
mentelor în Europa Centrală.

Italia cunoaște din nou o puternică mișcare 
revendicativă în școli și universități. Cadrele di
dactice din învățămîntul elementar, mediu și u- 
universitar se află în cea de-a doua săptămînă 
a grevelor articulate iar în ziua de 25 octom
brie s-a desfășurat o grevă generală. In ace
eași zi, la Bologna a avut loc deschiderea A- 
dunării naționale a studenților comuniști, avînd 
drept temă „Studenții pentru democrație, drept 
la învățătură pentru toți, dezvoltarea econo
mică și socială a țării".

TEHERAN 30 — Trimisul special Agerpres, Mircea Ionescu. transmite : Maiestatea Sa Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, a primit, la 30 octombrie, la Palatul Niavaran, pe pre- , ședințele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.La primire a luat parte pri-

întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă caldă. prietenească, în spiritul bunelor relații existente între cele două țâri.
★în după-amiaza zilei de 30 octombrie, la Teheran au avut loc' convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Miniștri României, Ion Gheorghe

naționale care prezintă interes pentru cele două țări.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
★Președintele Consiliului Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a depus marți dimineață o coroană de flori la Mausoleul lui

de

mul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Premierul român a transmis, din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un cald salut șahin- șahului Aryamehr, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului iranian. Mulțumind, șahinșahul Aryamehr a adresai, la rîndul său, jun cordial " salut președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceușescu, cordiale urări de fericire și noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru binele poporului român.între șahinșahul Iranului și președintele Consiliului de Miniștri al României a avut loc o convorbire, in cadrul căreia a fost exprimată satisfacția comună pentru colaborarea mereu ascendentă dintre România și Iran și au fost discutate probleme ale promovării in continuare a relațiilor bilaterale. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale vieții internaționale.După întrevedere, Maiestatea sa Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a reținut Ia dejun pe președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer.La dejun au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Miniștri al României, precum și înalte oficialități iraniene.

Maurer. și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.La convorbiri au luat parte Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Ion Dră- gan, secretar general al Secretariatului general al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre la Teheran, și alte persoane oficiale române.Din partea iraniană, au participat Abbas Aii Khalatbary, ministrul afacerilor externe, Kuros Amuzegar, ministrul dezvoltării și construcțiilor de locuințe, B. Mostofi, președintele Societății Naționale de Petrochimie, A. Vafa, adjunct al ministrului economiei, și alte persoane oficiale.Cei doi șefi de guverne și colaboratorii lor au găsit modalități noi de extindere și intensificare a acțiunilor de colaborare și cooperare, în contextul posibilităților favorabile determinate de bunele relații bilaterale, consecvent întemeiate pe respectul și avantajul reciproc, precum și pe progresul continuu al economiei ambelor state. Au fost dezbătute, de asemenea, unele probleme ale vieții inter-

Reza Șah, întemeietorul dinastiei Reza Șah Pahlavi.După depunerea coroanei, premierul român și persoanele oficiale care îl însoțesc au păstrat un moment de reculegere, apoi au vizitat Mausoleul și au semnat în Cartea de onoare.

VIENA 30 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad. transmite : în capitala Austriei s-au deschis marți dimineața negocierile privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa Centrală. Participă delegații reprezentînd 19 state : Anglia, Belgia, Bulgaria. Canada, Cehoslovacia, Danemarca, R. D. Germană, R. F. Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Turcia, S.U.A., Ungaria și Uniunea Sovietică.în numele guvernului țării gazde, participanții au fost salutați de ministrul afacerilor externe, Rudolf Kirchschlaeger.în cadrul ședințelor plenare de marți a început prezentarea intervențiilor general-introduc- tive. în care șefii, delegațiilor statelor participante expun poziția de principiu a guvernelor lor în problemele care fac obiectul negocierilor.în cuvîntarea sa, șeful delegației române, Dumitru Aninoiu, ambasadorul țării noastre la Viena a relevat preocupările guvernului Republicii Socialiste România față de problematica dezarmării, numeroasele sale propuneri vizînd adoptarea unor măsuri concrete care să ducă la încetarea cursei înarmărilor, la dezarmarea generală și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară. România consideră că excluderea forței și a amenințării cu folosirea forței în raporturile dintre statele europene, instaurarea unui climat de reală colaborare, destindere și pace între toate popoarele continentului sint direct legate de realizarea unor măsuri efective de dezangajare militară și de dezarmare, atît pe ansamblul

în diferite

Sesiunea 0. N. U.
DEZBATEREA PUNCTULUI INIȚIAT DE ROMANIA CU 
LA CONSECINȚELE ECONOMICE Șl SOCIALE ALE 

ÎNARMĂRILORîn cadrul dezbaterilor Comitetului politic al Adunării Generale asupra punctului intitulat /.Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și‘ efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume" — punct adus în preocupările Organizației Națiunilor Unite la inițiativa României — a luat cuvintul reprezentantul țării noastre, ambasadorul Constantin Ene.Menținerea permanentă.... în atenția O.N.U. a problemei consecințelor cursei înarmărilor este necesară, a spus vorbitorul, întrucît aceasta poate contribui la mai buna înțelegere de către guverne și opinia publică a gravității pericolelor pe care le prezintă pentru pacea și securitatea internațională și

PRIVIRE 
CURSEI

economică națiunilor cheltuieii-pentru dezvoltarea și socială a tuturor creșterea continuă a lor militare și, în special, acumularea masivă de stocuri de armament nuclear. Subliniind că a sosit timpul ca O.N.U. să-și întărească capacitatea de acțiune în domeniul dezarmării, să scoată negocierile de dezarmare de la Geneva din imobilismul de pînă acum, vorbitorul a relevat că țara noastră se pronunță pentru elaborarea și transpunerea în practică a unor măsuri menite ^să ducă la încetarea cursei înarmărilor, in special a celei nucleare, la înghețarea și reducerea treptată a bugetelor militare, pe baza unui program concret, începînd cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate.

Labirintul

apartheidului
Constanța Maholwana, tânără sud-africana, născută în urmă cu 18 ani, s-a văzut, cu surprindere, clasată din oficiu „bantu“ de către autoritățile rasiste ale orașului Cap. Potrivit legislației apartheidului, Constanța era obligată să-și părăsească familia pentru a trăi in bantustane, unde populația băștinașă din Republica Sud-Africană este concentrată în condiții neomenești. Tatăl tinerei fete, neacceptind ideea separării, a luat singura decizie care-i permitea

s-o păstreze pe Constanța lingă el. A declarat-o pe. fiica sa... femeie de serviciu. Credeți că acesta este un caz singular ? Nu. Presa de limbă engleză din republica lui Vorster, care, în o serie de cazuri, se află în opoziție față de guvernul de la Pretoria, dezvăluie și alte absurdități ale apartheidului.Recent, SUNDAY TIMES a publicat o poveste kafkiană — veridică din păcate, — al cărei erou, un tânăr alb, tot de 18 ani, rănit grav intr-un accident de circulație, a

murit înainte de a acorda primul nărui a fost la moarte de rul apartheid", neînduplecat in fața unei erori de ambulantă. Se trimisese o mașină pentru negri în locul uneia destinată albilor, iar agentul de poliție s-a opus cu înverșunare „încălcării legii". Și tinărul, lăsat in continuare în stradă, s-a stins din viață sub privirile rasiștilor.Dar același apartheid

ajutor. Tî- condamnat „necruțăto- care a fost
nu lovește numai în oameni, ci și în... animale. Citim că tot in orașul Cap pisicile și câinii aparținând populației africane sînt victimele apartheidului fiindcă nu pot fi âncFedin- țate societății pentru protecția animalelor, care nu primește sub oblăduire decît animalele aparținând... albilor. Ziarul reproduce afirmațiile unei femei albe care mărturisește că a avut mari dificultăți in a încredința ciinele ei distinsei socie-

fiindcă funcționarul susținea morțiș că fostul stăpîn al patrupedului ar fi fost de culoare.Și intimplările de acest gen sînt nenumărate... ! Fie că este vorba de probleme majore ale existentei de fiecare zi, fie ca este vorba de aspecte periferice ale realității, apartheidul se exprimă ca un anacronism in acest secol, ca o rușinoasă perpetuare a unor practici condamnate de conștiința umanității.
GH. SPRINȚEROIU

continentului, cit și regiuni ale sale.Guvernul negocierile reciprocă a mentelor și Europa dintr-un șir de măsuri menite să conducă la realizarea scopului final — o Europă a relațiilor pașnice, larg deschisă cooperării între state suverane, la adăpostul oricărui pericol de folosire a forței sau de amenințare cu forța.Negocierile prezente — a continuat ambasadorul român — urmăresc un obiectiv limitat, circumscris la o zonă specifică a continentului. Noi considerăm că tratativele dintr-un for limitat cum este cel de la Viena, nu trebuie să împiedice inițierea unor negocieri privind aspectele militare. în întreaga Europă sau în alte zone ale sale. Prin rezultatele concrete ce se vor obține, negocierile de la Viena trebuie să stimuleze și sâ accelereze înfăptuirea unor măsuri de dezangajare militară și de dezarmare la scara întregului continent. Arătînd că în cursul dezbaterilor viitoare delegația româna va prezenta noi idei și propuneri, vorbitorul a subliniat că, de la început, va trebui avută în vedere realizarea unui șir de măsuri concrete, ca, de exemplu, cele referitoare la reducerea și, în cele din urmă, la retragerea în cadrul frontierelor naționale, a tuturor trupelor străine aflate pe teritoriul altor state, precum și alte măsuri, care să ducă ’ la dezangajare militară și dezarmare în această zonă a Europei. El a reafirmat necesitatea ca aranjamentele și acordurile la care se va ajunge, referitoare la Europa Centrală, să nu diminueze in vreun fel securitatea oricăreia din cele 19 țări participante la negocieri, și nici a celorlalte țări din Europa. Pornind de la faptul că orice măsură de dezangajare militară sau dezarmare, în întreaga Europă sau numai într-o anumită zonă a ei, interesează toate statele europene, delegatul român a reafirmat necesitatea invitării altor state europene să participe la negocieri, într-o formă corespunzătoare, pentru a-și prezenta punctul de vedere și a-și susține interesele legitime.Reprezentantul României a amintit faptul că delegația română nu va participa la adoptarea hotăririlor de fond, nu va semna documentele și înțelegerile la care se va ajunge, considerând că aceasta este de competența statelor nemijlocit interesate. în același timp, a declarat el, delegația României înțelege să-și aducă în mod e- fectiv contribuția la desfășurarea negocierilor în spirit constructiv și în colaborare cu toate celelalte delegații, pe bază deplină egalitate, aceste .negocieri, un dialog de la a continuat vorbitorul, ci o conlucrare între delegații reprezentând state suverane și independente. Delegația română înțelege să participe activ la toate formele de lucru ce se vor organiza, alături de toate celelalte delegații, conferind astfel negocierilor de la Viena un caracter cu adevărat democratic.Fiecărei delegații — a spus el — trebuie să i se garanteze in practică dreptul, statuat de altfel, și de documentul de procedură din 14 mai anul curent, de a participa la orice formă de lucru, de a prezenta punctul de. vedere și de a difuza documente. Este absolut necesar, de aceea, ca organismele de lucru ce ar putea fi create să fie deschise oricărei delegații. Delegația română intenționează să-și exercite, dreptul său de a participa la orice forme, grupuri sau organisme de lucru, care ar prezenta importanță din punct de vedere al intereselor țării noastre la aceste negocieri. Participarea la grupurile de lucru, îmbinată cu celelalte forme de activitate, inclusiv organizarea de reuniuni plenare săp- tămînal saji la cererea oricărei delegații participante, constituie, după convingerea delegației României, un element esențial al desfășurării normale a negocierilor.

românprivind trupelor . măsuri adiacente în Centrală doar un pas

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

• POTRIVIT UNEI DECLARAȚII a ministrului apărării din Argentina, Angel Robledo, citată de agenția France Presse, misiunea de consilieri militari americani de pe lingă Comandamentul armatei argentiniene, va trebui să părăsească țara în termen de 30 de zile. Totodată, el a anunțat că misiunea similară franceză își va continua activitatea la Buenos Aires timp de un an.• LA GENEVA CONTINUA CONVORBIRILE SOVIETO-A- MERICANE în problema limitării armamentelor strategice. Marți, a avut loc o nouă întrevedere între delegațiile Uniunii Sovietice și Statelor Unite participante la aceste tratative, informează agenția T.A.S.S.

• MINISTRUL URUGUAYAN DE. INTERNE, Nestor Boletini, a anunțat că, după hotărîrea guvernului de a suspenda cursurile la Universitatea Națională din Montevideo și trecerea acesteia sub control guvernamental, 150 de persoane au fost arestate sub regimul stării de urgen- ' se află și conduce- de învă-ță. între arestați membrii Consiliului de re al acestei instituții țămint superior.• COMITETUL DE_________DURA AL SENATULUI AMERICAN a hotărit să înceapă, la 1 noiembrie, audierile pe marginea numirii liderului republican din Camera reprezentanților, Gerald Ford, în funcția de vicepreședinte al S.U.A. Anunțată de președintele Nixon la

PROCE-

12 octombrie, desemnarea lui Ford trebuie aprobată de cele două camere ale Congresului cu o majoritate simplă.• UN COMUNICAT AL COMITETULUI PENTRU DENUNȚAREA crimelor de război comise în Vietnamul de sud, transmis de agenția „Elibe- rea", informează că, in perioada 28 ianuarie — 20 octombrie a.c., administrația saigo- neză s-a făcut vinovată de peste 261 000 de cazuri de încălcare a acordului de încetare a focului, între care un număr foarte mare de operațiuni de infanterie și de bombardamente de artilerie împotriva zonelor controlate de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, sol-

date cu uciderea și rănirea câtorva zeci de mii de persoane și distrugerea câtorva sute de sate.• SOCIETATEA NIPONA „TOSIBA" a construit un aparat pentru descoperirea modificărilor maligne în celulele organismului uman. Dacă folosește metode obișnuite, un laborant poate efectua cel mult 20 de analize pe zi. pe cind noul aparat .poate efectua 10 probe pe oră și permite automatizarea . procesului de efectuare a analizelor. Producătorii apreciază că noul aparat va permite efec- '■ luarea unor explorări în masă, și. ca urmare, descoperirea îmbolnăvirilor de cancer în stadiile incipiente, ceea ce este foarte important pentru tratament.

consideră reducerea și arma-

_____ de înțelegem că nu constituie bloc la bloc,

în cadrul seriei „Orașe și peisaje din România", la Biblioteca română din Nevi York a fost organizată, re * cent, o seară de filme documentare românești. Au fost prezentate creațiile „Muzeul satului" — cunoscuta instituție bucureșteană, prima de acest fel organizată în Europa în aer liber, precum și ..București" și „Poiana Brașov".-Pe de altă parte, Centrul de Educație permanentă și. Galeria Midway, de la Universitatea din Chicago, au inaugurat, recent, o expoziție de pictură românească contemporană.

'zute în reforma adoptata la 
9 martie, masuri care se refe
reau la punerea de acord a în
tregului învățămînt cu epoca 
actuală, la lichidarea conserva
torismului ce împiedică de ani 
de zile pătrunderea unui sistem 
de predare modern și, mai ales, 
la faptul că se garanta autono
mia didactică, administrativă și 
financiară a universităților.

La noul val de acțiuni reven
dicative participă și mii de ti
neri absolvenți ai învățămîntului 
superior care nu au reușit încă 
să-și găsească un loc de muncă. 
Apar tot mai des în presa ita
liană articole, anchete, statistici 
cu privire la tinerii care caută 
să se angajeze undeva, la așa- 
numiții „disoccupati". Este un 
lucru sigur — scrie L’ESPRESSO 
— câ prețul cel mai ridicat pen
tru incapacitatea economiei ita
liene de a absorbi forța de 
munca il plătește tineretul", 
lată cum se prezintă situația 
absolvenților pentru prima oară 
în căutare de lucru (cifrele sint 
furnizate de Institutul Central 
Italian de Statistică) : din 100 
de absolvenți ai Institutului de 
arhitectură, doar 6 reușesc să-și 
practice profesiunea, din 100 de 
absolvenți ai unui institut eco
nomic, în jur de 20 găsesc un 
loc de muncă care să aibă cit 
de cit o legătură cu pregătirea 
lor. în aceste împrejurări foarte 
mulți absolvenți acceptă alte 
posturi adeseori munci necalifi
cate Ei nu mai sînt cuprinși îr» 
acest cgz în statisticile ce vor 
să depisteze procentul absolven
ților — șomeri, pentru că se con
sideră câ și-ar fi găsit o ocu
pație.

din Orientul Apropiat

pu- noi

CAIRO 30 (Agerpres). — După cum anunță agenția T.A.S.S., la invitația guvernului R.A.E., la 30 octombrie, a sosit la CairoV. Kuznețov, prim-locțiitoral ministrului al U.R.S.S.

RODICA ȚEPEȘ

Evoluția situației

israelienii se vor V.octombrie, cu rezoluțiile

CAIRO 30 pă cum M.E.N., un

de purtătorul Casei Albe, al Israelului, efectua, începînd

ntensificarea miș
cării revendicative 
în sprijinul unei 
școli care să satis
facă cerințele ac
tuale ale realității 
întîmplător coincide 
unui nou an de în-

italiene nu 
cu începutul 
vățămînt. După demonstrațiile și 
grevele din lunile ianuarie-fe- 
bruarie ale acestui an — califi
cate ca cele mai puternice ac
țiuni de protest ale elevilor și 
profesorilor din istoria țării - a 
fost adoptată de urgență, în 
martie, mult așteptata reformă 
a învățămîntului. Este de la sine 
înțeles că măsurile prevăzute in 
reformă (ce nu vizau toate pro
blemele stringente ale școlii, lă- 
sînd loc de la început îndoieli
lor în . ceea ce privește eficaci
tatea ei) nu au fost realizate și 
că actuala mișcare exprimă ne
mulțumirea față de acest lucru. 
In primăvară, după adoptarea 
reformei, s-a spus că este prea 
tîrziu să se producă modificări 
esențiale în anul școlar în curs, 
rămînînd ca toate promisiunile și 
așteptările să se confrunte în 
toamnă. S-a înregistrat, însă, a- 
ceeași situație ca și în toamna 
trecută ; nu toți copiii dornici să 
urmeze învățămîntul elementar 
au găsit un loc la școală. Ma
nualele, rechizitele, uniformele 
și taxele au păstrat aceleași 
prețuri ridicate. Nu au fost con
struite alte localuri pentru școli 
în timpul verii, așa cum se pro
misese, în vederea descongestio
nării claselor supraaglomerate 
(există școli ce depășesc cu 20- 
40 la sută numărul normal de 
elevi, iar în sudul țării cu 50 la 
sută). Nu este suficient numă
rul profesorilor : de exemplu 
în învățămîntul superior sînt 
necesare peste 3.000 de noi ca
tedre, iar în învățărnîntul ele
mentar și mediu de cel 
țin 40.000 de posturi 
de învățători și profesori (COR- 
RIERE DELLA SERA). Această 
situație nu provine din faptul 
că nu ar exista cadre cu pregă
tirea necesară, ci din cauza fon
durilor reduse destinate învăță
mîntului.

Numeroase scrisori și petiții 
sînt înaintate grupurilor parla
mentare, autorităților locale, fe
derațiilor sindicale, pentru a pro
testa împotriva insuficientului 
efort al statului și municipalită
ților în domeniul învățămîntului. 
„Atîta timp cit școala italiana 
va cunoaște aceeași situație mâ

terială dificilă - scrie L’ESPRES
SO - cu greu va fi făcut un pas 
înainte".

în reforma învățămîntului una 
din măsuri se referea la asigu
rarea reală a dreptului ia învă
țătură pentru toți tinerii. Dar din 
cauza barierelor existente, ori- 
cît de surprinzător ar părea, în 
Italia încă mai sînt analfabeți. 
Statistici repetate arată că un 
copil din trei rămîne practic în 
afara școlii ; altele, referindu-se 
la populația între 10 și 19 ani, 
informează că 52 la sută din 
numărul celor de această vîrstă 
nu frecventează nici un fel de 
instituție școlară. în Mezzogîor- 
no, posibilitățile de a urma o 
școală sînt și mai reduse și în 
nenumărate rinduri a fost expri
mată nemulțumirea față de de
calajul care există între dezvol
tarea nordului și sudului țării, 
într-o statistică ce prezintă loca
lurile școlare insalubre apărută 
în L’UNITA, numărul acestora in 
partea de nord a Italiei este de 
1-7,9 la sută pe cind în Mezzo- 
giorno de 37,2 la sută.

Pe lingă condițiile materiale 
care determină lipsurile arătate, 
o vie nemulțumire a stîrnit și 
nerespectarea măsurilor prevă-

La Geneva au început lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru populație. Actuala sesiune urmează să examineze o serie de probleme menite să sporească rolul O.N.U. în activitățile internaționale privind populația.O atenție deosebită se va acorda Conferinței mondiale a populației, care va avea loc la București, în august 1974. Comisia va trece în revistă stadiul pregătirilor pentru această importantă reuniune internațională.
• LA VARȘOVIA AU LUAT SFÎRȘIT lucrările primei sesiuni a Comisiei interguverna- mentale de colaborare economică polono-franceză — anunță agenția P.A.P. în comunicatul sesiunii se relevă dezvoltarea considerabilă a colaborării e- conomice bilaterale și se exprimă satisfacția cu privire la contractele încheiate intre cele două părți în ultimul timp, în vederea adîncirii și dezvoltării colaborării economice și industriale polono-franceze, guvernul francez s-a declarat gata să majoreze, în caz de necesitate, suma globală a înlesnirilor financiare asupra cărora s-a convenit la semnarea acordului comercial bilateral din octombrie 1972.

(Agerpres). — Du- transmite agenția purtător de cuvînt oficial egiptean a dat publicității, marți, următoarea declarație : „Israelul a cerut prin intermediul Comisiei O.N.U. pentru supravegherea armistițiului (U.N.T.S.O.) listele de prizonieri israelieni de război și ale răniților israelieni deținuți de egipteni. Forțele armate egiptene — a arătat purtătorul de cuvînt —au răspuns că aceste liste sint în drum spre israelieni. Există instrucțiuni ale Comandamentului egiptean de a se schimba prizonierii de război și răniții, atunci cînd reîntoarce la linia de încetare a focului, de la 22 în conformitateConsiliului de Securitate de Ia 22 și 23 octombrie, rezoluții pe care forțele israeliene , le-au violat".

Noi am primit din partea e- giptenilor — a adăugat el — promisiunea oficială că. în trei zile, lista prizonierilor ne va fi furnizată ; ni s-a promis, de a- somenea, că vor permite vizitele și vor returna 60 de răniți grav.BAGDAD 30 (Agerpres). —- Irakul a hotărit să-și retragă trupele de pe fronturile de nord și occidental, respectiv de pe înălțimile Golan și din Sinai, se anunță intr-un comunicat oficial difuzat la Bagdad.

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Luând cuvintul în fața Knesse- thului (Parlamentul israelian), ministrul apărării, Moshe Dayan, a declarat, marți, că Israelul a cerut Egiptului eliberarea imediată și reciprocă a răniți- lor, precum și o listă completă a «prizonierilor israelieni deținuți de Egipt, autorizarea vizitelor delegaților Crucii Roșii Internaționale și schimbul de prizonieri în cel mai scurt timp.

TEL AVIV Potrivit unui dat publicității la Tel Aviv și confirmat ’ cuvînt al ministru Meir, va4 joi, o vizită oficială la bington, unde va avea convorbiri cu președintele Richard Nixon. Premierul israelian va conferi, de asemenea, cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.

30 (Agerpres). comunicat oficialde primul Golda
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