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O lucrare care 

trebuie^ urgentată CULESUL mUMIULUI
• Zile decisive în care spiritul de inițiativă și capacitatea de acțiune a organizațiilor U.T.C. 
trebuie să se manifeste mai mult ca oricînd printr-o prezență susținută la strînsul, 
_______ transportul șl depozitarea recoltei

fn sâptâmlna care a trecut viteza medie zilnică de recoltat a atins în întreaga 
țarâ cifra de 81 000 hectare. Primul județ care a încheiat culesul porumbului, încâ 
de sîmbâtâ 4 octombrie, este județul Mehedinți. într-o fază avansata se afla și 
celelalte județe mari cultivatoare de porumb : Teleorman, Ilfov, Dolj, Tulcea, Brăila, 
Buzâu ș.a. Cu toate acestea ritmul nu poate fi socotit satisfâcâtor. Au râmas de 
recoltat întinse suprafețe - aproape 600000 hectare - in mai toate județele țârii. 
Timpul foarte frumos îngăduie intensificarea ritmului de recoltat astfel ca pinâ la 
15 octombrie acțiunea sâ fie încheiata in întreaga țara.

în mod deosebit se impune ca recolta sâ fie imediat ridicatâ din clmp, întrucît, 
între cantitățile de porumb recoltate și cele înmagazinate decalajul este nepermis 
de mare. Citeva cifre in acest sens : in unitățile agricole din județul Dolj di
ferența este de 170 000 tone, la Botoșani - 140 000 tone, la Ialomița - peste 
100 000 tone ș.a.m.d. Depozitarea porumbului in cimp atrage după sine pierderi în
semnate din producție. Se impune, de aceea, din partea comandamentelor locale, 
o mai bunâ organizare a mijloacelor de transport, concentrarea întregului parc de 
mașini și remorci la transportul porumbului.

Relatările trimișilor noștri in județele BRĂILA, BRAȘOV, TIMIȘ. (în pagina a lll-a)

CU GÎMDUL CU INIMA. CU FAPTA

• Ambasadorul Regatului Tailandei
In ziua de 6 octombrie a.c., tovarășul Nicolael 

Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ-A 
nia, a primit pe Sanong Nisalak care și-a prezen-| 
tat scrisorile de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar al Regatuluf 
Tailandei în țara noastră.

In cadrul ceremoniei de prezentare a scrisorilor 
de acreditare au luat cuvîntul ambasadorul Sa
nong Nisalak și președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Regatului Tailandei, Sanong Nisalak.

La ceremonia prezentării scrisorilor și la con
vorbire au participat George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat.

• Ambasadorul Republicii Arabe Libiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste România, a primit în ziua de 
6 octombrie a.c., la Palatul Consiliului de Stat, pe 
Iahia Zaharia Al-Mukadami, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe 
Libiene în țara noastră.

In cadrul ceremoniei de prezentare a scrisorilor 
de acreditare au luat cuvîntul ambasadorul Iahia 
Zaharia Al-Mukadami și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, într-o 
atmosferă cordială, cu ambasadorul Republicii 
Arabe Libiene, Iahia Zaharia Al-Mukadami.

La ceremonia prezentării scrisorilor de acredi
tare și la convorbire au participat George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Județul Bihor a îndeplinit 
planul cincinal

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul judefean Bihor al P.C.R.

Cu alese sentimente de dra
goste și recunoștință pentru 
partid, pentru dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar ge
neral, oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități, 
înfrățiți în gînduri șl idealuri pe 
aceste minunate plaiuri bihore- 
ne, angajați plenar în marea în
trecere socialistă lansată de la

tribuna Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, din 
iulie 1972, raportează îndeplini
rea, Ia data de 5 octombrie 1975, 
a prevederilor planului cincinal 
1971—1975 Ia producția globală 
industrială.

Rod al politicii înțelepte dusă 
de partidul nostru pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor

județelor țării, industria județu
lui Bihor a cunoscut și în acest 
cincinal profunde transformări 
înnoitoare, și-a amplificat în mod 
substanțial potențialul productiv, 
inregistrind un ritm mediu a- 
nual de creștere de 13,8 la sută, 
față de 12,9 la sută prevăzut

(Continuare in pag. a y-a)

inTimpinnm [oiigresul tihereții
ȘTAFETA MUNCII
In cifre șl fapte

AZI, JUDEȚUL BACĂU
Cu fiecare zi care ne apropie de Congresul al X-lea al U.T.C. 

șî Conferința a X-a a U.A.S.C.R., bilanțul pe care îl pregătesc cei 
70 000 de tineri din județul Bacău devine tot mai bogat. Citeva date 
vorbesc 
menilor 
termen.

elocvent despre contribuția lor la efortul general al oa- 
muncii băcăoani pentru îndeplinirea cincinalului înainte de

peste 41 000 tineri an-• Cei i----- —
trenați în întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen" 
au efectuat în sprijinul produc
ției, de la începutul anului, 
3 500 000 ore muncă patriotică • 
La 5 000 000 lei ajunge valoarea 
producției suplimentare reali
zate de 20 de brigăzi ale tine
retului • Valoarea economiilor 
de materii prime, materiale, 
carburanți și energie electrică 
obținute de tineri este de peste 
33 000 000 lei • Antrenarea tine
rilor la cursurile pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale 
și la concursurile pe meserii a 
avut drept rezultat scăderea 
numărului celor care dau rebu
turi la 90 față de 220 cîți erau 
la sfîrșitul anului trecut • Ca 
urmare a extinderii inițiativelor 
de genul „Fiecare utilaj exploa
tat la potențialul maxim", „Să 

■ folosim pentru producție inte
gral cele 480 de minute ale zi
lei de muncă" numărul tinerilor 
din județ care nu își realizează 
normele de producție a scăzut la 
$00 • Se află în stadiu de fi- 
nauzare 50 de invenții, inovații 
și raționalizări prezentate de că
tre tineri de la începutul anului 
și pînă acum • Rlanul de 75 
milioane lei asumat pentru aoest

an de către organizația județea
nă a U.T.C. la acțiunile de muncă 
patriotică nefinanțate a fost în
deplinit la 30 septembrie • Pe 
115 șantiere și tabere locale de 
muncă patriotică au fost pre- 
zenți 65 000 tineri • S-au ame
najat 125 baze sportive și un 
ștrand de dimensiuni olimpice ; 
au fost împădurite 320 ha, în
treținute culturi forestiere pe 
500 ha și s-au plantat pomi or
namentali pe 133 ha : s-au efec
tuat lucrări pentru întreținerea 
pășunilor pe 25 000 ha și pen
tru combaterea eroziunii solu
lui pe 300 ha ; s-au colectat 
62 000 tone deșeuri metalice și 
150 000 ambalaje de sticlă • La 
construirea școlilor, atelierelor 
școlare și căminelor culturale 
tinerii au efectuat un milion ore 
muncă patriotică • Uteciștii au 
participat la construirea a 15 
cămine pentru nefamiliști cu 
3 460 locuri.

★
Aceste date reprezintă doar o 

parte din sinteza rezultatelor 
care au fost obținute de la în
ceputul anului, prin acțiuni și 
inițiative specifice organizației

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Împreună cu inginerul Nicolae Cocîrlea, tinărul strungar Iulian Petrache studiază cu atenție dese
nul unui nou reper ce va fi introdus în fabricație la Întreprinderea „1 Mai" din Ploiești.

Foto l O. PLECAN
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BRIGROR

TRnnsmiTE 
om JUDEȚUL IRLOmiȚR

LDH — motor"
răspunde totdeauna 

cu promptitudine
(reportaj primit în cadrul concursului 

„TINEREȚE, ANI DE AUR")

în anul 1970 I.M.M.R. '„16 Fe
bruarie" — citadelă muncito
rească cu înalte tradiții de mun
că și luptă din municipiul Cluj- 
Napoca — sărbătorea un secol 
de existență. Un an mai tîrziu, 
în viata întreprinderii are loc 
un nou eveniment : se hotărăște 
reprofilarea ei, din mers, pen
tru repararea locomotivelor Die
sel hidraulice. Locul bătrînelor

locomotive cu aburi trebuia 
luat, treptat, de noile locomo
tive. Astfel se pornește un am
plu proces de transformare și 
de autoutilare a spatiilor de 
producție, de specializare a oa
menilor. Proces tehnic fără pre
cedent, menit să se realizeze 
prin și pentru tineri. Ei au fost

_ _ __ o
calitate întreprinderii, aceea de 

a

ABSOLVIREA 
UNEI ȘCOLI 
NU ABSOLVĂ 
PE NIMENI 
DE DATORIA 
DE A ÎNVĂȚĂ 

Sîntem martorii unei schim
bări radicale a modului de-a 
învăța. In locul tradiționalelor 
săli de clasă — cabinete de 
studiu, laboratoare, ateliere- 
școală, întreprinderi care oferă 
posibilitatea calificării prin mun
că. In locul unui învățămînt ab
stract și rigid — un învățămînt 
concret și suplu, deschis.

Acest proces de modernizare 
care, departe de a se fi încheiat,

u

aceia care au adăugat încă
înseninări

CU EXACTITATEA UNUI DOCUMENT ȘTIINȚIFIC

RAPORTUL STATISTIC
trebuie să reprezinte

o imagine vie și exactă a efectivului organizației U.T.C
In aceste zile, pe agenda de lucru a brigăzii noastre a fost în

scris ca un punct distinct întocmirea raportului statistic privind e- 
fectivul, compoziția și structura Uniunii Tineretului Comunist. Ac
țiune complexă, de o deosebită importanță, ea premerge Congresu
lui al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., fiind 
menită să ofere o imagine vie și exactă a mutațiilor calitative și 
cantitative ce s-au înregistrat în organizațiile noastre de la ultimul

LA TENSIUNEA
ÎNALTELOR EFORTURI

de NICOLAE VASU.
directorul Uzinelor „Steaua Roșie" — București 

Erou al Muncii Socialiste

Fără falsă modestie? aș vrea să mărturisesc 
tinerilor care vor citi aceste rînduri câ port cu 
mîndrie titlul de Erou al Muncii Socialiste încă 
din 1952, fiind printre primii oameni cărora li 
s-a decernat în țara noastră aceasta înaltă dis
tincție a hărniciei și câ, de asemenea, l-am ob
ținut la vîrsta tinereții, atunci cînd aveam 27 de 
ani. Am ținut sâ fac destăinuirea unui moment 
pe care — este de la sine înțeles — l-am în
crustat adînc în biografia vieții mele, deoarece 
cuvîntul pe care-l adresez astăzi tinerilor îl 
rostește un om pentru care munca a fost și este 
numitorul comun, profesiunea sa de credință.

Poate că vreunul dintre eventualii mei cititori 
se va întreba cum am reușit să ajung atît de 
tînăr Erou al Muncii Socialiste, l-aș răspunde că 
am atins această culme în primul rînd datorită 
unui gînd pe care apoi l-am convertit în fapte. 
Am pășit, deci, pe porțile vieții cu convingerea 
că, mai ales la vîrsta tinereții, a trăi pe proprii- 
le-ți picioare este un lucru esențial. N-am crezut 
vreodată că tinerețea are nevoie de cîrjele în
găduinței, ale scuzelor și greșelilor, ale unor 
promisiuni ori altcumva. Dimpotrivă, am înțeles 
că a-ți respecta tinerețea nu presupune neapărat 
așteptare, căutări cu orice preț, o poliță în alb 
pe care urmează să o completezi abia la vîrsta 
cînd tinerețea este pe cale să devină o amintire 
și un regret. Am evitat sâ mâ las sedus de teo
ria virstei tuturor posibilităților, apueîndu-mă 
zdravăn de practica ei. Cu alte cuvinte, mi-am

trăit tinerețea, gîndind-o în ardoarea unor e- 
forturi tenace, acțiuni în care am descoperit pa
tosul și entuziasmul specifice acestei etape unice 
în viața fiecărui om.

Sigur, nu mi-a lipsit elanul vîrstei. N-am făcut 
niciodată nimic numai pentru că vedeam că și 
alții fac la fel. Am pus mai presus răspunderea 
asumată conștient, datoria unor fapte a căror 
necesitate am înțeles-o în cadrul larg al intere
selor colective în care am încercat să mă plasez 
prin contribuție personală.

Spuneam că a-ți trăi cu adevărat tinerețea nu 
înseamnă așteptare. Vîrsta îți oferă o paletă 
variată de șanse influențate în cea,. mai mare 
măsură de forța morală pe care o dovedești în 
raport de fructificarea lor. Și aceasta depinde 
mai ales de lărgimea experienței de viață, de 
ritmul în care acționezi, în sfîrșit, de cîtă ten
siune sufletească cuprinzi în situațiile pe care le 
trăiești, indiferent unde te-ai afla, indiferent cu 
ce te-ai ocupa.

în 1952 cînd am primit titlul de Erou al Muncii 
Socialiste eram strungar. Acum sînt inginer și 
directorul unei uzine. Se înțelege că am parcurs 
acest drum lung și deloc ușor învățînd continuu. 
Dar să nu vă închipuiți că am abandonat vreun 
moment meseria de strungar. Am urmat faculta
tea muncitorească la fără frecvență, și tot la 
fără frecvență am făcut Institutul politehnic.

(Continuare în pag. a III-a)
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„Să ții pasul 
cu timpul 

în care
trăiești"

în contextul multiplelor 
fapte de muncă și viață 
cu care tinâra generație 
întimpinâ cel de al X-lea 
Congres al U.T.C. și cea 
de a X-a Conferință a 
U.A.S.C.R., deschidem as
tăzi o nouă rubrică 
intitulată „TINERII DES
PRE El ÎNȘIȘI". Ea își 
propune să aducă în 
paginile ziarului expe
riența unor tineri care 
prin activitatea, gîndurile 
și sentimentele lor se în
scriu între modelele pro
priei lor generații, în și
rul de exemple care dau 
reazim și sens biografiei 
tinerei generații. Este în 
intenția noastră ca argu
mentele, faptele ce vor fi 
înfățișate în cadrul noii 
rubrici să contureze, în 
ceea ce are semnificativ 
și esențial, imaginea ti
neretului României socia
liste, pasiunea și dărui
rea sa.

Publicăm în pag. a 3-a 
convorbirea cu ing. Vaier 
Toc, de la Combinatul de 
fire și fibre sintetice Să- 
vinești.
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raport — 15 martie 1973 — pînă în prezent, permițînd, totodată, 
soluționarea întregului ansamblu de probleme legate de clarificarea 
și certificarea evidenței membrilor U.T.C.

Rezultă în mod nemijlocit faptul că întocmirea raportului sta
tistic reprezintă o îndatorire politică de maximă importanță în 
care toate organele și organizațiile U.T.C. au datoria să se implice 
cu toată responsabilitatea, că, departe de a fi o simplă, mecanică 
operație de însumare a unor date, întocmirea raportului statistic 
este menită să jaloneze dimensiunile concrete ale efectivului, com
poziției și structurii organizațiilor noastre, oare se așază în mod 
nemijlocit și hotărit la temelia tuturor acțiunilor noastre de viață.

CONDIȚIA ESENȚIALA A REUȘI
TEI - ACȚIUNEA CONCRETA, O- 
PERATIVA, SUB CONDUCEREA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

ganelor și organizațiilor de 
partid. Aceasta este nu numai o 
prevedere statutară inalienabilă, 
ci și o condiție principală de 
reușită a acestei acțiuni.

reparatoare unică în tară 
L.D.H.-urilor.

Nucleul a fost alcătuit, la în
ceput, din 70 de tineri și cîțiva 
vîrstnici cu multă experiență. 
Toți provenlti din sectorul „a- 
buri", avînd adînc impregnate 
în singe disciplina și datoria ce
feristă. Unii sînt trimiși la spe
cializare în țară, la uzinele care 
concură la realizarea locomo
tivei, iar alții în străinătate. Ve
chile meserii de montator, ca
zangiu, forjor sînt completate 
cu cele noi de electronist, elec
trician, bobinator, motorist, lă
cătuș, amecist. Absolvenții șco
lii profesionale și ai liceului de 
specialitate completează efec
tivele. Specializarea continuă în 
paralel cu autoutilarea spațiilor 
de producție necesare noului 
proces tehnologic.

...Și iată că, în scurt timp, 
prima locomotivă Diesel intră 
la demontare, apoi la montaj și 
în probe finale. Cînd aceasta a 
ieșit pe drumul de fier cu aviz 
de circulație, toți cei care i-au 
redat vitalitatea au simtit bucu
ria primei izbînzi.

Astăzi secția LDH are un. e- 
fectiv de peste 600 de muncitori, 
majoritatea uteciști. In sectorul 
electricieni-aparate speciale, ti
neretul deține ponderea. Aici 
muncesc laolaltă 137 de tineri

In conformitate cu indicațiile 
Biroului C.C. al U.T.C. întreaga 
acțiune de întocmire a raportu
lui statistic se desfășoară sub 
conducerea și cu sprijinul or-

ȘERBAN CIONOFF 
TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ce fac tinerii noștri cînd sînt repartizați la țară, 
după absolvire, chiar dacă sint premianți ? Se 
plimbă romantic cu crenguțe în mină, îmbrăcați 

de la Casa de mode l („Toamna bobocilor")

VASILE BONDOR
tehnician, I.M.M.R. „16 Februa

rie", Cluj-Napoca.

(Continuare In pag. a IV-a)

ridică probleme dintre cele mai 
complexe, are consecințe adinei 
în formarea profilului moral al 
tinerei generații. Spre deosebire 
de școala clasică, după a cărei 
absolvire tinărul, cu o diplomă 
în buzunar, se credea „absolvit'*  
în principiu de datoria de-a în
văța, școala de azi insuflă elevi
lor, ca pe o înaltă obligație mo
rală, conștiința necesității de a 
învăța de-a lungul întregii vieți. 
Și nu este vorba doar de parti
ciparea la cursurile de perfec
ționare, de ridicarea calificării, 
care se organizează periodic 
pentru absolvenții oricărei for
me de învățământ, ci de menți
nerea permanentă a curiozității, 
a interesului față de probleme
le activității de zi cu zi, față de 
noutățile din știință și tehnică.

Pentru a nu rămâne la nivelul 
generalităților, am stat de vor
bă de curînd cu cîțiva tineri de 
la Întreprinderea de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Ploiești in- 
cercînd să descifrez ce anume 
reprezintă pentru fiecare din ei 
asumarea acestui imperativ al 
societății și timpului în care 
trăim. Primul dintre interlocu
tori, Cezarina Dima, o tînără de 
17 ani, a absolvit în urmă cu doi 
ani școala generală, iar in pre
zent se califică, la locul de mun
că, în specialitatea de rectifica
toare. După cum mi-a mărturi
sit, alegerea meseriei a fost de
terminată de exemplul tatălui ei

ALEX. ȘTEFANESCU 
(Continuare în pag. a Il-a)

ESTE TÎNĂRUL DIN FILMUL
NOSTRU CONTEMPORAN 

CEL PE CARE ÎL
CUNOAȘTEM DIN VIATĂ?

La prima vedere, a dis
cuta despre autenticitatea 
personajului tinăr in fil
mul românesc, despre ne
cesitatea ca ea să existe, 
este superfluu dacă ad
mitem că tînărul in film 
trebuie să fie autentic ca 
orice alt personaj, necom- 
portind adică un 
ment de excepție 
fiind o categorie 
în ordine artistică, 
te, dar la fel de 
este într-o discuție apro
fundată să considerăm 
categoria „tînărul" un pri-

trata
și ne
ap arte 
Fireș- 
firesc

lej de investigație în rea
litatea artistică și con
cret-semnificantă a filmu
lui românesc in situația 
lui actuală, cu atit mai 
mult cu cit funcția sa e- 
ducativă se adresează in 
primul rînd tineretului — 
iar acesta va recepta mai 
direct un mesaj venit de 
la o realitate pe care o 
cunoaște bine, realitatea 
virstei și psihologiei sale. 
Bineînțeles, ne referim la 
tînărul în filmul contem
poran, care este purtăto-

rul de mesaj al ufiei pro
blematici contemporane, 
pentru că altfel, iarăși, 
discuția ar fi oțioasă, nu 
puține opere epice din 
toate timpurile și indife
rent de genul de artă au 
avut în centrul lor via
ța, intimplările și destinul 
tânărului, poate 
că

pentru
•iste adevărat că

SMARANDA 
JELESCU

(Continuare în pag. a IV-o)
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3. INFORMAREA POLITICĂ
Șl ACTIVITATEA GRUPULUI 

DE LECTORI
Educarea multilaterală a tine

rei generații, sarcină pe care 
partidul a încredințat-o întregii 
societăți, și in egală măsură ti
neretului însuși, organizației sale 
revoluționare, este un tărâm care 
necesită o profundă cunoaștere 
a realităților economico-sociale, 
stimularea gîndirii creatoare, 
dezvoltarea capacității tinerilor 
de a analiza cu obiectivitate ști
ințifică, într-un spirit realist, fe
nomenele economice, politice, 
ideologice, culturale din socie
tate.

Desigur, fiecare tînăr este da
tor să facă zilnic apel la mijloa
cele generale de informare poli
tică : ziare, reviste, emisiuni 
specializate ale posturilor de ra
dio și televiziune, cărți care tra
tează probleme actuale cu care 
se confruntă societatea noastră. 
Dar organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile studenților comuniști au 
posibilitatea — și datoria ! —
de a organiza un sistem de in
formare și documentare politică 
propriu, care să corespundă ce
rințelor activității educative șl 
preocupărilor tineretului.

O condiție fundamentală pen
tru aceasta este, așa cum spu
neam, cunoașterea, înțelegerea 
și însușirea de către toți tinerii 
a documentelor de partid și de 
stat, a operelor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și a 
legilor adoptate de Marea Adu
nare Națională, decretelor pre
zidențiale și ale Consiliului de 
Stat, a hotărârilor Co-nsiliuluî do 
Miniștri și ale forurilor locale 
de decizie. Ideile și prevederile 
cuprinse în toate aceste docu
mente vor fi dezbătute In cadrul 
cursurilor pe probleme politico- 
ideologice, în corelație cu teme
le programate. în felul acesta 
tematica învățămîntului politico- 
ideologic se va îmbogăți conti
nuu cu noi teze și concepte le
gitimate de procesul transformă
rilor revoluționare din societa
tea noastră socialistă. Ca răspuns 
la aceste cerințe, în organizațiile 
U.T.C. se desfășoară. Jh comple
tarea învățămîntului politico-i
deologic, informarea politică a 
tinerilor, precum și o variată 
activitate de lărgire a orizontu
lui de cunoștințe al tinerilor, 
susținută prin conferințe, ex
puneri, simpozioane, mese ro- 
tvmde ©te.

Cînd se organizează informa
rea politică. Indicațiile Comite
tului Central al U.T.C. privind 
conținutul și organizarea invă- 
tămintujui politico-^ideologic 
pentru tineret prevăd organiza
rea acestei activități o dată pe 
lună sau ori de cîte ori este 
nevoie, la inițiativa organelor 
U.T.C. și A.S.C. sau a tinerilor. 
Trimestrial, cu sprijinul nemij
locit al cabinetelor de partid, al 
lectorilor C.C. al U.T.C., se vor 
organiza informări politice de 
sinteză pentru membrii active
lor U.T.C. și A.S.C. în cadrul 
cărora, prin consultații, răspun
suri la Întrebări, vor fi pre
zentate aspectele fundamentale 
ale politicii interne și externe 
a partidului nostru și ale vieții 
politice internaționale.

Unde se organizează. în func
ție de posibilități, informarea 
politică se va organiza la nive
lul întreprinderilor, instituțiilor, 
școlilor, grupurilor de clase și 
anilor de studiu, facultăților, u- 
nităților agricole, comunelor, sa
telor etc. Informarea politică de 
sinteză pentru membru active
lor U.T.C. și A.S.C. se organi
zează la nivelul municipiilor, o- 
rașelor și centrelor universi
tare. I

Cine participă. Comitetele 
U.T.C. și consiliile A.S.C. au 0-

bligația șă comunice din vreme 
data stabilită pentru fiecare ac
țiune de informare politică, pre
cum și locul unde se desfășoară- 
La aceste acțiuni pot participa 
toți tinerii din cadrul organiza
țiilor respective care sint inte
resați să-și îmbogățească cu
noștințele ori să aprofundeze 
idei cuprinse în documente de 
partid și de stat, în cuvintărl 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să-și clarifice unele 
aspecte ale evenimentelor inter
ne și internaționale.

Cum se organizează. După ce 
primesc întrebările pe care le 
adresează tinerii,
U.T.C. și consiliile A.S.C. vor

comitetele

toiTiXiNTUL
MITIC0-

WLOSIC VJX

invita fie un lector al comite
tului județean al U.T.C., fie un 
activist de partid, de stat ori 
al U.T.C., un cadru de conducere 
din economie sau cadru didac
tic, care să aibă competența de 
a răspunde la toate întrebările 
transmise de tineri. Se pot adre
sa întrebări și în cursul desfă
șurării acțiunii. Reiese din cele 
arătate că Informările politice 
se organizează periodic în exclu
sivitate pe baza răspunsurilor la 
întrebările tinerilor.

Cu sprijinul lectorilor comite
telor județene alo U.T.C. în or
ganizațiile de tineret se desfă
șoară conferințe, expuneri, sim
pozioane, mese rotunde pe teme 
de politică internă și externă, e- 
conomie, filozofie, etică, cultură 
și artă etc.

Practica arată că uneori aceste 
acțiuni se organizează sporadic 
iar lectorii sint programați în- 
tlmplător și nu pe baza unei 
strânse legături între pregătirea 
lor și conținutul tematic al ac
țiunilor organizate. Se impune 
depășirea unor astfel de neajun
suri. realizarea unui sistem 
capabil să-și aducă o contri
buție efectivă la educarea poli
tică a tineretului.

Activitatea de pregătire multi
laterală a tinerilor în cadrul or
ganizațiilor U.T.C. necesită de
pășirea practicii organizării unor 
acțiuni izolate, abordării frag
mentare și efemere a anumitor 
teme ; este necesar să se acțio
neze activ pentru promovarea 
unei concepții unitare, pe baza 
unui program de activitate con
tinuă în vederea formării unor 
tineri cu o bogată cultură po
litică. cu un înalt nivel de con
știință revoluționară. Redăm 
aici cîteva probleme la rezolva
rea cărora informarea politică 
trebuie să-si aducă o contribuție 
concretă.

• Să ofere o imagine cuprin
zătoare a activității partidului 
nostru pe plan intern și interna
țional, să asigure cunoașterea de 
către toți tinerii a direcțiilor 
dezvoltării economi co-sociale a 
patriei, a tezelor și aprecierilor 
teoretice ale partidului nostru, 
a măsurilor practice privind 
transformarea revoluționară a 
societății.

• Pornind de la definirea ac
tualei etape istorice pe care o

parcurge țara noastră, să deter
mine înțelegerea de către toți 
tinerii a problemelor teoretice 
ele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
înarmarea tineretului cu criterii 
științifice, cu o metodă revolu
ționară de investigare a feno
menelor naturii și societății.

• Abordarea în spirit critic a 
fenomenelor sociale noi, a reali
tăților lumii contemporane, a 
contradicțiilor care frămîntă so
cietatea capitalistă, adoptarea 
unei atitudini combative față de 
influența ideologiei și moralei 
burgheze, explicarea poziției 
principiale a partidului nostru 
în confruntarea ideologică con
temporană.

în buna organizare și desfășu
rare a informării politice și a 
celorlalte activități, un rol 
deosebit de important îl are 
activitatea lectorilor. Comitetele 
județene, municipale și orășe
nești ale U.T.C. vor întreprinde 
măsuri corespunzătoare pentru 
constituirea grupelor de lectori, 
antrenînd la această activitate 
tineri cercetători, lucrători din 
cadrul unor instituții județene, 
municipale, orășenești, cadre 
didactice, ingineri, economiști, 
juriști, ofițeri, alți tineri care au 
o temeinică pregătire politică și 
profesională, care manifestă pa
siune și răspundere față de ac
tivitatea politico-educativă des
fășurată de organizațiile U.T.C. 
Fiecare activist al U.T.C. și 
A.S.C. din aparatul comitetelor 
județene, municipale, orășenești 
și centrelor universitare trebuie 
să participe efectiv la activita
tea grupurilor de lectori.

Activitatea grupurilor de lec
tori se va desfășura în cîteva 
domenii principale :

• probleme ale făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate ;

• probleme ale istoriei patri
ei, a P.C.R. și a mișcării revo
luționare și democratice de ti
neret din patria noastră ;

• probleme de filozofie, so
ciologie și educație materialist- 
științifică ;

• probleme de educație mo- 
ral-cetățenească ;

• probleme de educație este
tică ;

• probleme ale propagandei 
tehnico-științifice ;

• probleme ale politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru, ale activității internațio
nale a U.T.C. și U.A.S.C.R.

Componenta grupurilor de lec
tori se aprobă, anual, de către 
secretariatele comitetelor jude
țene, birourile municipale și o- 
rășenești ale U.T.C. Activitatea 
acestor grupuri se va desfășura 
pe baza unor programe tematice 
trimestriale, aprobate de secre
tariatele comitetelor județene, 
municipale sau orășenești ale 
U.T.C.

Este recomandabil ca fiecare 
lector să folosească, cînd parti
cipă la acțiuni de informare po
litică. mijloace intuitive și au
diovizuale : hărți, grafice, plan
șe, magnetofoane, filme docu
mentare. diafilme, diapozitive și 
alte materiale existente în do
tarea organelor și organizațiilor 
U.T.C. Cu sprijinul organelor de 
partid, comitetele județene, mu
nicipale și orășenești ale U.T.C. 
vor asigura instruirea semestri
ală, pe colective, a grupurilor 
de lectori, asupra celor mai noi 
aspecte ale politicii interne și 
externe a partidului, asupra 
problemelor actuale ale activi
tății de educație comunistă a 
tineretului.

u.

ADRIAN VASILESCU

Valeria Bejenaru, secretara 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de confecții — Vaslui, 
rămine multă vreme pe gînduri. 
Caută desigur in memorie răs
punsul cel mai potrivit, însă și 
acesta și chiar oricare altul, cit 
de cît apropiat, întîrzie să se 
facă auzit. O întrebasem, după 
părerea mea, un lucru deloc 
complicat : care a fost cea mai 
interesantă propunere rostită de 
tineri în conferința organizației 
U.T.C. pe întreprindere ? Și 
parcă nici acum nu-mi vine să 
cred, deși răspunsul continuă să 
se lase așteptat, că o asemenea 
întrebare poate provoca atîtea 
complicații ; cred mai degrabă 
că între data conferinței și ziua 
de azi s-a strecurat un gol de 
memorie. Pentru împrospăta
rea ei, răsfoim împreună proce
sul verbal întocmit la 9 sep
tembrie și, într-adevăr, cîteva 
propuneri răsar totuși dintre 
rândurile sale : o mai bună a- 
provizionare a bibliotecii cu lu
crările necesare învățămîntului 
politic ; adoptarea unor măsuri 
referitoare la comitetul de că
min care nu prea-și face dato
ria ; reînființarea echipelor de 
dansuri, a brigăzilor de agita
ție, a corului ; metode de lucru 
mai tinerești, mai atractive ; 
„de aici, de la noi,. trebuie să 
plece inițiativele, să nu le aș
teptăm din altă parte" — mai 
exclama cineva. Și cam atît. 
încep și eu să cred că, deși nu 
s-ar putea spune că sînt atît de 
numeroase, nu prea ai ce ține 
minte din aceste propuneri și 
nici ce recomanda drept extra
ordinar sau măcar mai intere
sant.

în punctul acesta însă ches
tiunea capătă deodată un alt 
aspect. Dacă am raporta cele 
cîteva propuneri la cei vreo 500 
de delegați participant la con
ferință — bizuindu-ne, desigur, 
întru totul pe exactitatea pro
cesului verbal — ar reveni o 
propunere la 70—80 de tineri. 
Las la aprecierea cititorului 
dacă numărul acesta i se pare 
mare sau mic. Dealtfel, chiar 
tovarășa Bejenaru și, mai tîr
ziu, primul secretar al comi
tetului orășenesc U.T.C. recu
noșteau deschis că conferința a 
fost, intr-adevăr, „destul de să
racă" în propuneri. Fără îndo
ială, ele ar fi putut fi mai mul
te, dacă înainte de conferință 
ar fi fost culese, selectate și sis
tematizate și celelalte propu
neri făcute, eventual, în adună
rile de alegeri din organizații. 
Există și niște indicații precise 
în acest sens, care pretind ca 
propunerile tinerilor să fie fi
nalizate cu toată atenția și re
zolvate, pe cît posibil, în cel 
mai scurt timp după alegeri. 
Pînă la conferința pe întreprin
dere nu s-a făcut lucrul acesta 
și, bineînțeles, nu este vina se-

cretarei de acum că nu s-a fă
cut. Valeria Bejenaru a parti
cipat totuși șî ea, în calitate de 
delegată a comitetului, la ale
gerile desfășurate în trei orga
nizații din întreprindere. Firesc, 
am întrebat-o ce propuneri a 
reținut din acestea. „Ceva ex
cursii... vizite la alte întreprin
deri...". Și altceva ? Altceva ia
răși nu-și mai poate aminti. Și 
atunci m-am întrebat de data 
asta pe mine însumi, dacă nu

eași situație : dansuri au fost, 
dar nu mai sînt, corul așijderea. 
„Trebuie să facem ceva cu ele“. 
Așadar, tot intenții, tot termene 
de viitor. Și atunci, nu cumva 
penuria de propuneri de acum 
este o consecință firească a mo
dului cum au fost tratate mai 
demult, de către vechiul comi
tet, pe vremea cînd erau, pro
babil, mai bogate ? Un stil de 
muncă pe care, după primele 
semne, se pare că este gata să-l

PROPUNERILE

UTECISTILOR
wînainte și după

conferința de alegeri

cumva cauzele unei asemenea 
modestii a tinerilor în fața pro
priilor lor propuneri trebuie 
căutate nu în conferințele și a- 
dunările propriu-zise ci undeva 
mult mai înainte, într-un stil de 
muncă ce n-a urmărit să stimu
leze acest resort indispensabil 
vieții de organizație. Odată cu 
aceasta intrăm însă într-un al 
treilea aspect al aceleiași pro
bleme.

Am luat din nou la rînd pro
punerile acelea așa cum erau și 
le-am mai citit odată. Puține 
cum sînt, pot fi puse tocmai din 
cauza asta rapid în aplicare, da
că, bineînțeles, se dovedesc jus
tificate. Am vrut să știu care 
este acum situația comitetului 
de cămin. „Avea dreptate fata, 
nu e bine alcătuit comitetul. 
Trebuie să cooptăm în el repre
zentanți de la fiecare întreprin
dere. Cît de curînd..." Ce înseam
nă insă acest „cît de curînd" 
în situația în care s-au scurs 
deja aproape trei săptămîni de 
la conferință ? Apoi am cerut 
amănunte despre formațiile ar
tistice solicitate de tineri. Ace-

preia și proaspătul comitet, după 
ce a preluat oină acum numai 
documentele. îmi iau permisiu
nea de a trage, deocamdată, 
doar un semnal de alarmă, cu 
dorința de a-i pune în gardă pe 
actualii reprezentanți ai tineri
lor de la întreprinderea de con
fecții.

La Comitetul orășenesc Vaslui 
al U.T.C. am fost încredințat că 
situația de aici 
repetă și 
zații din ,, __
crurile stau totuși ceva mai 
altfel. Exemplele sînt, într-ade
văr, edificatoare : la întreprin
derea de izolatoare mai mulți 
tineri au propus luarea în păs
trare socialistă a utilajelor de 
către organizația U.T.C. ; acum o 
Întreagă secție de fabricație lu
crează sub această deviză. Tot 
aici, atelierul mecanic a hotărît, 
în adunarea de alegeri a organi
zației U.T.C., să devină colectiv 
de muncă model ; la I.J.I.L. o 
propunere lansată în conferință a 
fost aceea ca, în cinstea Con
gresului al X-lea, tinerii să lu
creze trei duminici suplimentar.

nu se mai 
în alte organi- 
oraș, unde lu-

Expoziție de afiș politic
La Casa de cultură a Mi

nisterului de Interne, s-a des
chis o expoziție de afiș poli
tic, dedicată celui de al X-lea 
Congres al U.T.C. și celei de 
a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. 
Autorul lucrărilor este tînă
rul artist plastic amator 
loan Costescu. E>1 expune o 
suită de afișe cu un conținut 
mobilizator, inspirat din 
îndemnurile adresate de că
tre secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tinerei generații, 
din ideile Programului parti
dului. Culorile intense, săr
bătorești, limpezimea mesa
jului. firescul soluțiilor com
poziționale înscriu lucrările 
prezente în expoziție printre 
reușitele genului. Mai mult, 
ele sînt gîndite în raport cu 
exigențele tipografice ale a- 
cestuia, făgăduind o bună

imprimare în eventualitatea 
reproducerii și multiplicării.

Se cuvine a sublinia nu 
numai calitățile strict plasti
ce de oare dă dovadă, sufi
cient de convingător, tînărul 
artist, ci și alegerea semni
ficativă a unui domeniu de 
exprimare de largă audiență, 
politic și educativ prin exce
lență. Afișele sale conțin 
îndemnuri Înflăcărate de a 
contribui cu un elan și entu
ziasm caracteristic viratei la 
desăvlrșirea construcției so
cialismului tn țara noastră, 
de a se însuși permanent și 
în profunzime de către tînăra 
generație ideile despre viață 
și societate exprimate în 
documentele partidului nos
tru. Afișele sale conțin o pa
sionată invitație pentru a trăi 
ardent, la cea mai înaltă ten
siune, epoca.

c. r. a
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(Urmare din pag. I)
De pildă, la data vizitei noas

tre la Liceul pedagogic din Slo
bozia, situația statistică la ni
velul liceului era definitivată. 
Secretara comitetului U.T.C. pe 
liceu, Iolanda Sandu, ne explică, 
pe scurt, felul în care s-a pro
cedat pe parcursul acestei ope
rații : „Am început prin a re
partiza biroului pe an nou ales 
sarcini precise în ceea ce pri
vește identificarea eventualelor 
cazuri de uteciști neluați în e- 
vidență, cu cazuri mai ales în 
anul I, și respectiv la anul I 
post-liceal. în această situație, 
fiecare utecist din anul I și-a 
completat fișa de evidență per- 1 
sonală și, astfel, am putut avea 
o evidență clară a carnetelor (la 
elevii anului I proveniți de la 
școli generale din mediul rural) 
sau a eventualelor schimbări de 
nume, în cazul elevilor din anii 
post-liceali. Oricum, situația 
ne-a fost ușurată nu numai de 
faptul că nu am avut cazuri de 
pierdere a carnetelor, ci și de 
faptul că la nivelul anilor II— 
IV caietele de evidență erau 
perfect puse la punct la data 
întocmirii fișelor statistice ale 
organizațiilor de la nivel de an".

Un sondaj operativ ne con
vinge asupra exactității situa
țiilor înaintate și dacă stăruim 
acum asupra mecanismului său 
o facem tocmai din dorința de 
a reliefa două elemente care ni 
s-au părut hotărâtoare în reușita 
acestei acțiuni. Este vorba, mai 
întîi, despre sprijinul efectiv pe 
care organizația de partid și, 
direct, tovarășa Victoria Radu, 
directoarea liceului, l-au acor
dat, în toate etapele, acțiunii 
respective. Concret, după cum 
ne spunea și profesorul Octa
vian Sima. îndrumător U.T.C., 
toți diriginții de la nivelul cla
selor au primit ca sarcină pe 
linie de partid să sprijine bi
rourile U.T.C. din respectivele 
clase în realizarea întregului 
ansamblu de măsuri menite să 
ducă la o evidență dară și e- 
xactă a structurii efectivului și 
compoziției organizațiilor U.T.C. 
respective. Era cazul, cum spu
neam mai înainte, cu precădere 
al anului I, ca și al celor trei

clase postliceale — unde sînt 
cazuri de primiri în partid și 
preschimbări de nume în urma 
căsătoriei. In al doilea rînd, co
mitetul U.T.C. pe lioeu are me
ritul operativității și seriozității. 
El nu a așteptat (cum încă, din 
păcate, se mai întîmplă !) ulti
mul termen — 5 octombrie — 
ci și-a repartizat forțele în așa 
fel incit toate fișele de evidență 
din cele 14 organizații subordo
nate să fie înaintate comitetu
lui U.T.C. pe liceu încă de la 
data de 28 septembrie, adică 
chiar din prima zi. Astfel s-a 
putut trece la întocmirea Situa
ției statistice pe liceu, ea însăși 
încheiată la data de 1 octombrie.

prezent sînt exacte ?“. Tovară
șul Mihăilă ne dă următorul 
răspuns : „Am încredere în noi
le organe alese. Sînt convins că 
datele sînt exacte ! Mulți din
tre cei care au întocmit aceste 
fișe sînt uteciști cu experiență, 
serioși. In plus, am repartizat 
membrii biroului comunal să 
răspundă, fiecare, de cite o or
ganizație, astfel încît erorile să 
fie evitate...". Unde ne reco
mandați să mergem să verifi
căm și noi o fișă statistică ? — 
întrebăm. „La întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară

Ajungem, împreună cu primul 
secretar al Comitetului județean

Iată ce ne spune : „N-am știut 
cum să o fac ! Am crezut că așa 
este bine. De la instruire poate 
că n-am înțeles corect cum se 
întocmește fișa statistică... Tre
buia să fiu ajutat ! Să mă între
be, să vadă cineva dacă fișa 
statistică este bună !“

Am putea încheia cu binecu
noscutele cuvinte : „fără comen
tarii !“. însă, problema corectitu
dinii raportului statistic este 
mult prea serioasă pentru ca 
erorile ce apar să nu necesite 
comentarii. Operațiunile, nu pu
ține, care însoțesc întocmirea 
unei fișe statistice, a unei situa
ții statistice solicită maximum 
de responsabilitate, conștiincio-

confecții Călărași care este sta
diul actual al acțiunii de întoc
mire a raportului statistic, nu 
am putut primi alte lămuriri 
decît aceea că „fișele statistice 
au fost distribuite în toate cele 
15 organizații", ele urmlnd să fie 
aduse.

Cum ne aflam în preziua ter- 
menului maxim de completare 
a acestor documente încă neso
site la comitetul U.T.C. pe între
prindere, hotărîm să pornim pe 
urmele lor și trebuie să spunem 
că am fost siliți să facem un a- 
devărat maraton pe filiera ne
păsării, a lipsei de răspundere 
și chiar a dezinformării.

Astfel, la organizația nr. 2,

vedit ceva mai multă inițiativă. 
Organizația este nou constituită 
dar nu a fost suficient sprijinită. 
Și lipsea și carnetul de evidență^ 
în această situație secretara a 
întocmit singură un „carnet" cu 
numele uteciștilor. în dreptul 
cărora a trecut sumele încasate 
<in cotizații. îi explicăm că. deși

INTR-ADEVĂR : DE CE NU L-A 
CONTROLAT Șl NU L-A AJUTAT 

NIMENI ?
în comuna Dragalina, secreta

rul comitetului comunal U.T.C., 
Ion Mihăilă, ne explică : „Am 
procedat așa cam cum am fost 
instruit. Am format și două co
lective care să mă ajute la în
tocmirea raportului statistic. 
Unul dintre colective a acționat 
pe raza comunei și, pot să afirm 
cu certitudine, am făcut o trea
bă bună : am depistat 81 de ti
neri care nu erau cuprinși în 
organizațiile noastre, am pre
schimbat 4 carnete, am descope
rit pe cei ce-și pierduseră car
netele de membru, și așa mai 
departe. Al doilea colectiv a ac
ționat la întreprinderea meca
nică pentru agricultură și in
dustrie alimentară...".

Intrebîndu-1 pe secretarul co
munal în ce stadiu se află cu 
întocmirea raporului statistic, 
dînsul ne arată un dosar în care 
se găsesc 4 fișe statistice (de la 
S.M.A. „Dragalina", „Siloz", 
Cooperativa de consum și între
prinderea mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară). 
„Cîte ar trebui să aveți ?" în
trebăm. După o clipă de gîn- 
dire, secretarul comitetului co
munal ne răspunde : „Mai am 
de primit 8 și, pe urmă, întoc
mesc raportul statistic !". în
drăznim încă o întrebare : „De 
unde aveți certitudinea că date
le cuprinse în fișele statistice 
pe care le-ați primit pînă în

Raportul statistic
Ialomița al U.T.C., la întreprin
derea respectivă. După cîtva 
timp, îl găsim pe secretarul co
mitetului U.T.C. din întreprin
dere, Dinu Stoian. Verificăm 
fișa statistică și iată ce consta
tăm : apariția la rubrica elevi a 
cifrei 18. Deci, 18 elevi dar care, 
de fapt, nu sînt... elevi. Ei sint 
muncitori care se califică la lo
cul de muncă ! Mai aflăm că în 
întreprindere există 199 de ab
solvenți ai școlilor generale și 
doar... un absolvent al unei școli 
de specialitate (profesională, 
tehnică, de maiștri etc.) Așa stă 
scris în fișa statistică trimisă 
comitetului comunal U.T.C. In 
realitate, însă, majoritatea au 
absolvit școli profesionale și 
școli tehnice, iar acel unu indi
cat in fișă este un absolvent al 
unei școli de maiștri. în conclu
zie : o fișă statistică greșit în
tocmită, cu erori de proporții, 
fișă care, dacă ar fi fost cu
prinsă în raportul statistic al 
comitetului comunal U.T.C., ar 
fi fost expediată mai departe 
comitetului județean U.T.C., așa 
cum am găsit-o. cu inexactități. 
Discutăm cu secretarul comite
tului U.T.C. pe întreprindere.

zitate, seriozitate și, nu în ulti
mul rînd, un volum mare de 
muncă- De aceea este necesar ca 
la întocmirea raportului statis
tic să se facă apel la activul 
U.T.C., care să ajute comitetul 
comunal U.T.C. Aceasta, însă, 
nu presupune excluderea contro
lului, Atît secretarul comitetu
lui U.T.C., cît și membrii birou
lui au datoria să controleze 
exactitatea datelor înscrise in 
fișele statistice. Sigur, nu este 
ușor (cum aminteau, se cere un 
volum mare de muncă ’.) însă 
aici o greșeală, cît de mică, se 
repercutează pînă la nivel cen
tral. Deci, nu este vorba de o- 
perații birocratice, de simple în
registrări de cifre, ci de oameni, 
de date care le conturează și le 
jalonează evoluția. înțelegerea 
matură a sarcinii politice de în
tocmire a raportului statistic 
este, desigur, și cheia corectitu
dinii și exactității acestuia.

„PARCĂ” și „Ml SE PARE" N-AU 
CE CAUTA IN FIȘA STATISTICĂ I

Cînd am intrebat-o pe Cristina 
Cotea, secretara comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de

schimb 1, secretara, Maria Arti- 
mon, ne informează de la bun 
început că fișa statistică este 
„acasă", într-o comună din care 
face naveta, zice-se împreună 
cu fișele de evidență personală. 
Dincolo de această practică, nu o 
dată criticată, a scoaterii din 
circuit a unor documente ce se 
constituie ca secret de organiza
ție, lucrurile au reflex mai a- 
dînc, secretara neștiind. practic, 
cu exactitate cîți uteciști are în 
organizație („cam 113...“), cîți 
dintre ei sînt membri de partid, 
cite cazuri de schimbări de nu
me, de pierderi sau deteriorări 
de carnete există etc. In aceste 
condiții, nu e greu de presupus 
cit de veridică ar fi fost fișa 
statistică a acestei 
Noroc cu intervenția 
tovarășei Coțea — 
dumneavoastră prea 
s-a pierdut, fiindcă _  ___ „
fată bună", altfel am fi avut si 
alte „surprize" din partea unei 
secretare care este hotărît con
vinsă că o fișă statistică se com
pletează în temeiul unor date 
bazate pe „parcă" și „mi se pare".

La organizația nr. 6 schimbul 
I, secretara Dumitra Hîrtu a do-

Falsele dileme ale întocmi
rii raportului statistic. Desi
gur, stind la birou, cu mii- 
nile la timplă, nu vom putea 
niciodată realiza... raportul 

statistic !

organizații, 
inspirată a 
„ați luat-o 
repede și 
ea este o

a avut bune intenții, operația e- 
videnței presupune și alte etape 
despre care însă ea nici nu știa 
nimic. Motivul este simplu — 
nimeni nu i-a explicat ce tre
buie să facă, iar secretara comi
tetului pe întreprindere i-a pus 
pur și simplu in mină fișa sta
tistică, și i-a comunicat dal„a li
mită. Și atunci să ne mai mirăm 
de ce „secretara unei organizații 
destul de mari — 75 de membri 
— lipsită de înțelegerea impor
tanței și responsabilităților spe
cifice unei asemenea acțiuni, a 
amînat „sine die" completarea 
fișei statistice, pe care, dealt
fel, a și uitat-o (tot) acasă ca 
pe o foaie între altele...?

O situație, însă, cu totul ieșită 
din comun, am întîlnit la organi
zația nr. 3. Să spunem că am fi 
trecut, pentru moment, peste 
faptul că biroul U.T.C. nici nu 
începuse acțiunea de completare

In sprijinul producției ; una din 
ele a fost deja „bifată". în sfîr- 
șit, la „Unirea meșteșugarilor" a 
apărut ideea ca tinerii să învețe 
și să cunoască mai multe opera
ții de lucru. Conducerea între
prinderii s-a angajat imediat să 
sprijine acțiunea prin măsuri 
organizatorice. Și așa mai de
parte. Nu adaug însă exemplele 
acestea numai ca să îmbogățesc 
cît de cîfr lista modestă a unei 
întreprinderi, săltînd-o la nive
lul orașului. Motivul principal 
este acela de a oferi și cîteva 
sugestii care ar putea servi 
drept motive de inspirație tine
rilor de la „Confecții". Asta nu 
pentru că aici ar lipsi cu desă- 
virșire astfel de idei și iniția
tive, ci pentru că de multe ori 
ele nu le aparțin tinerilor, așa 
cum ar fi mai normal.

în ziua în care am fost în în
treprindere urma să aibă loc o 
ședință a comitetului U.T.C. 
Punctul principal era aprobarea 
programului de activități adop
tat de conferință. Dar nu a 
vreunui program întregit și cu 
propunerile de atunci. Promisiu
nea care se face de obicei în a- 
ceste ocazii — „Supunem la vot 
programul cu completările fă
cute de propunerile dv" — ră
măsese o simplă formulă de po
litețe. Acum urma să fie supusă 
aprobării numai o mai mare 
precizare de termene și respon
sabilități. Valeria Bejenaru era 
însă hotărâtă să le ceară și 
membrilor comitetului cit mai 
multe idei și sugestii. Am între
bat-o ce va face dacă nu se va 
alege cu nici una, întrebare jus
tificată. cred, de însăși situația 
existentă pînă în momentul a- 
cela, „Dacă nu au cei din comi
tet păreri, vor avea cu siguranță 
tinerii din organizații". Promisiu
nea secretarei U.T.C. mi se pare 
de bun augur. Sigur că cel mai 
bun prilej ar fi fost adunările 
și conferința de alegeri, dar 
dacă s-a pierdut momentul acela, 
nu este tîrziu nici acum și este 
cu atît mai mult necesar, cu cit 
se află în etapa începutului de 
drum, să încurajeze propunerile 
tinerilor, să le solicite, să le cul
tive și să le analizeze cu aten
ție, cu înțelegere. Trebuie să ră- 
mînă un adevăr fundamental 
pentru întreaga sa activitate că 
propunerile tinerilor sînt cea 
mai importantă sursă de îmbo
gățire și diversificare a progra
melor de activități și a vieții de 
organizație sub toate aspectele 
ei. Pentru a se ajunge aici este 
necesară însă mai întîi o muncă 
de consultare a lor, de stimulare 
a opiniilor și sugestiilor perso
nale, procedee capabile să spo
rească interesul tînărului față 
de organizația sa. Și. dacă comi
tetul U.T.C. de la „Confecții" 
începe așa, începe bine.

Absolvirea 
unei școli

D. MATALĂ

a documentului, dar situația gă
sită de noi se înscrie în sfera 
moralității. Pentru că cerîndu-i 
secretarei. Elena Purcărea. caie
tul de evidență și fișele de evi
dență, personale, aflăm mai în- 
tîi că sînt acasă la dînsa, apoi 
Ia sediu, apoi iar acasă pînă cînd, 
într-un tîrziu, secretara comite
tului U.T.C. pe întreprindere a- 
pare cu un pachet de fișe fru
mos legat cu panglică albă. Nu
mai că, stupoare ! Este vorba 
despre... fișele altei organizații, 
pe care „în grabă" (citiți cam 15 
minute !) tovarășa Coțea ni le 
prezintă ca fiind cele de la or
ganizația 3—1. Pînă la urmă, 
lucrurile, evident, se lămuresc : 
caietul de evidență al organiza
ției dispăruse de aproape o ju
mătate de an (citiți bine, o ju
mătate de an !) iar despre fișele 
de evidență nimeni nu putea 
spune nimic...

Prezenți la discuție instructo
rul C.C. al U.T.C. și primul se
cretar al Comitetului municipal 
U.T.C., loan Stanciu, dispun 
constituirea unui colectiv care 
să înceapă imediat acțiunea de 
clarificare a evidenței la nivelul 
tuturor organizațiilor din între
prindere. Măsură salutară, deși 
tardivă și care, dincolo de scu- 

’ zele, și justificările Cristinei Co
tea, dincolo chiar de anumite 
greutăți obiective, rezultate din 
gradul ridicat de fluctuație a 
cadrelor tinere, ne face să pu
nem (pentru a cita oară ?) un 
accent cu totul special pe ideea 
că de buna desfășurare a vieții 
fii muncii de organizație, deci și 
de întocmirea operativă și exac
tă a raportului statistic, răspund, 
solidar, în primul rînd comitetul 
U.T.C. pe întreprindere, birou
rile organizațiilor, fiecare dintre 
cei învestiți cu înaltul mandat 
de a fi cadre ale organizației 
noastre politice și revoluționare. 
Adevăr cu valoare de axiomă 
intransigentă la care s-ar cuveni 
să mai mediteze. încă, anumite 
cadre U.T.C. de la întreprinde
rea de confecții Călărași.

Și. desigur, nu numai 
Concret : de ce a trebuit
punem noi în contact cu aseme
nea stări de lucruri pe primul 
secretar de la municipiu ?

ele ! 
să-1

(Urmare din pag. I) i 
care lucrează, de asemenea, cd 
rectificator, la „Tehnolemn".

i „încă înainte de a absolvi școa
la generală — îmi explică Ceza- 
rina Dima — tatăl meu mă lua 
la el la întreprindere fi îmi ex
plica în ce constă și ce impor
tanță are rectificarea. Cu tir' 
pul, nu numai că m-am far .■ 

i liarizat cu această profesiune, 
dar am început să mi-o apropii 
sufletește, s-o simt a mea". Iată, 
prin urmare, un caz in care pa
siunea s-a transmis din genera
ție in generație fără amestecul 
inoportun al prejudecății că 
reușita in viață constă în obți
nerea unui „titlu". Pentru a nU 
se limita la cunoașterea indica
țiilor de folosire a mașinilor, 
Cezarina Dima urmează și un 
curs care-i va deschide un ori
zont teoretic mai larg, curs or
ganizat din inițiativa comitetu
lui U.T.C. pe secție și susținut, 
cu o recent descoperită vocație 
pedagogică, de inginera Marieta 
Sava.

Pe altă treaptă a pregătirii 
profesionale se află Teodor Mi
ja, muncitor calificat in specia
litatea sculer, cu categoria a 
treia de încadrare. Tînărul a ab
solvit școala profesională de 4 
ani, este elev in ultimul an la 
liceul seral și, alături de colegii 
săi, urmează un curs de ridicare 
a calificării sub directa îndru
mare a maistrului Alexandru 
Glilauș. La concursul de meserii, 
tînărul a obținut, la „sculeri 
universali", locul patru pe țară, 
succes datorat, după părerea sa, 
unei pregătiri multilaterale: 
„Lucrez la sectorul de montaj și 
acolo trebuie să fiu și rectifica
tor, și frezor, și strungar, adică 
trebuie să cunosc, măcar în 
mare, aceste meserii. Maistrul 
Alexandru Ghiauș, cu experiența 
celor treizeci de ani de muncă 
ai săi, constituie pentru mine un 
model în această privință : a- 
proape nu există problemă de 
producție care să-i fie străină și 
mă refer nu numai la secția 
noastră, ci și la celelalte secții 
din întreprindere". îl întreb pe 
Teodor Mija dacă multilaterali
tatea cunoștințelor nu duce la o 
neglijare a specializării, la su
perficialitate. Iată răspunsul 
său : „Totul depinde de scopul 
pe care ii urmărești. Una e am
biția să devii o enciclopedie, 
așa, doar ca să-i epatezi pe cu- 
noscuți, și alta e dorința de a. 
găsi in celelalte domenii sug-riil 
pentru domeniul în care l&tf- 
vezi. Eu, chiar și cînd învăț o 
formulă la matematică, mă gin- 
desc cum mi-ar putea folosi in 
meserie".

Opinii similare îmi împărtă
șește frezorul Viorel Ceaușu, 
care va urma in curînd o școală 
de maiștri. După părerea sa, o 
mare importanță au studiul in
dividual și crearea unei biblio
teci tehnice proprii. „Din pă
cate — inii spune — cărți ca 
Manualul sculerului universal, 
Cartea rectificatorului, dintre 
cele de care au nevoie colegii 
mei cu care ați stat înainte de 
vorbă, sau îndrumătorul atelie
relor mecanice, dintre cele de 
care am eu însumi nevoie, nu se 
prea găsesc in librării. Și, sd 
știți, invocarea lor nu e un moft, 
un pretext pentru abaterea dis
cuției de la sarcinile care ne re
vin nouă direct in procesul pre
gătirii profesionale. Avem ne
voie realmente de aceste cărți, 
in activitatea zilnică".

Transmițînd această observa
ție, prin intermediul ziarului, 
Centrului de librării și difuza
rea cărții din județul Prahova, 
țin totodată să subliniez, ca pe 
o dovadă de înțelegere superi
oară a imperativului perfecțio
nării, atitudinea lui Viorel Ceau
șu. Se impune, într-adevăr, să 
nu așteptăm pasivi ca altcineva 
să organizeze cursuri de ridicare 
a calificării și, mai ales, să nu 
ne mărginim la frecventarea a- 
cestor cursuri. Studiul indivi
dual, obișnuința de a cere lă
muriri oamenilor mai experi
mentați din jur, interesul mani
festat față de fiecare fază a 
procesului tehnologic constituie 
îndatoririle elementare ale fie
cărui tinăr care vrea cu adevă
rat să-și însușească o profesiu
ne, ridicindu-se întîi la nivelul 
ei și incercind apoi, la rindul 
său, s-o îmbogățească, printr-o 
contribuție proprie. După absol
virea unei școli nimeni nu tre
buie să se considere absolvit de 
obligația de-a învăța. Școala re
prezintă doar o punere in temă, 
o inițiere in principalele aspecte 
ale meseriei și e de datoria 
noastră să devenim, in cel mai 
scurt timp, propriii noștri pro
fesori.
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Faptele noastre de muncă — raportul nostru către Congres

PORUMBULUI
CULESUL

• BRAILA

ADINA VELEA

• TIMIȘ

„VOM ÎNCHEIA RECOLTATUL 
CU 5 ZILE MAI DEVREME!11

ANCHETĂ ECONOMICĂ

FIECARE UTILAJ
SĂ PRODUCĂ LA

Cele patru cooperative agricole de producție 
din cadrul Consiliului intercooperatist Bertești, 
județul Brăila, au încheiat lucrările de recoltare 
a porumbului și a strugurilor. Un rol hotărîtor 
în obținerea acesor rezultate l-au avut în pri
mul rînd planificarea și organizarea minuțioasă 
b muncii. Au fost luate măsuri operative pen
tru ca toate utilajele să fie folosite Ia capacita
tea maximă. Fruntașă în cadrul acestor acțiuni 
este C.A.P. Bertești unde alături de cooperatori 
un aport important la recoltat l-au adus elevii.

Așa după cum ne spunea tovarășul Ticu Sto- 
leru, director general al Direcției agricole jude
țene, o influență pozitivă la menținerea unul 
ritm înalt de muncă a avut-o, indiscutabil, efec
tuarea lucrărilor în acord global. „Este îndeosebi 
situația cooperativelor din Liești și Șerbănești 
care au încheiat pînă la această oră și recoltatul 
porumbului, a C.A.P. din Matca și Cudalbi unde 
viteza zilnică planificată este mereu depășită. 
Dar, de fapt, în județul Galați viteza zilnică pla
nificată la recoltatul porumbului este în ultima 
perioadă mereu depășită. In unitățile coopera
tiste în loc de 2 500 hectare cît este planificat se 
recoltează în medie pe zi 3 200 hectare. Aceasta 
înseamnă că vom încheia recoltatul porumbului 
nu pe 20 octombrie, cum aveam planificat, ci pe 
15 octombrie".

I. CHIRIC

• BRAȘOV
ACȚIUNI ENERGICE PENTRU 

INTENSIFICAREA RITMULUI DE LUCRU

’"•în 1321 ha însămînțate cu porumb la nivelul 
județului Brașov au fost recoltate pînă în pre
zent doar 293 ha. Deși culturile de porumb ocupă 
o suprafață mică în această parte a țării inten
sificarea recoltării se impune atît pentru evi
tarea pierderilor cît și pentru a putea urgenta 
pregătirea terenului în vederea însămînțărilor 
de toamnă. Timpul care s-a răcit considerabil 
în această zonă a țării cere lucrătorilor ogoare
lor amplificarea eforturilor pentru a pune _ la 
adăpost recolta de boabe în cel mult 5 zile. 
Umiditatea mare a porumbului invocată de unii 
conducători de unități nu poate constitui un im
pediment în accelerarea ritmului de recoltare, 
deoarece în bazele întreprinderii pentru valori
ficarea cerealelor și producerea de nutrețuri 
combinate există uscătoare care pot aduce boa-

bele la stasul prevăzut. Cea mai mare deținătoare 
de culturi de porumb este zona Rupei, iar cîteva 
date sînt edificatoare asupra ritmului lent cu 
care s-a trecut la recoltarea acestei culturi. Din 
totalul de 826 ha cultivate s-a recoltat pînă în 
prezent o suprafață de 217 ha. Unități caicele 
din Ungra, Cata, Beia, Ticuș, deținătoare de 
mari suprafețe nu au început încă recoltatul. La 
Pârău din 22 ha s-au recoltat doar 6 ha, Ia Ho-1 
morod din 54 ha doar 15 ha, și la Crihalma din 
44 ha doar 13 ha.

MASURI OPERATIVE, EFICIENTE. DAR 
Șl MARI REZERVE NEVALORIFICATE

Acum în primele zile de octombrie slrinsu! 
porumbului și semănatul griului reprezintă prin
cipalele lucrări care au concentrat atenția coo
peratorilor și mecanizatorilor din județul Timiș. 
Timpul prielnic a creat posibilitatea unui mai 
susținut ritm de muncă reflectat, de altfel, in 
bilanțul realizărilor de pînă acum. Un aport sub
stanțial la menținerea acestui ritm înalt și-I aduc 
elevii, studenții și muncitorii din industria jude
țului. Astfel, numai duminică, de pildă, dintre 
cei aproape 74 000 de oameni prezenți în cîmp, 
aproape o treime era formată din aceste cate
gorii. Cu ajutorul lor s-a ajuns ca în momentul 
de față porumbul să fie recoltat de pe aproape 
65 Ia sută din suprafața cultivată în C.A.P. și 
I.A.S.

La începutul acestei săptămini 35 de unități, 
îndeosebi cele din zonele colinare, cum ar fi 
Făget, Dumbrava, Răchiat și altele au raportat 
deja încheierea acestei importante lucrări. în 
proporție de 80—90 la sută au strîns porumbul 
de pe cîmp și unitățile din zonele mari produ
cătoare, evidențiindu-se îndeosebi cele din Tom
natic, Gearmata și Perian?. Aici, ca de pildă 
pretutindeni unde au fost semnalate rămîneri 
în urmă față de posibilități s-a trecut la orga
nizarea muncii în flux continuu.

Pe raza de activitate a S.M.A. Recaș, toate cele 
10 combine C—12 au fost grupate intr-un sin
gur Ioc, creîndu-se astfel posibilitatea unei mari 
operativități și eficiente în folosirea forței de 
muncă. Cu toate acestea, deși beneficiază de 
condiții similare, datorită unor deficiente de na
tură organizatorică în unele locuri realizările 
sînt cu mult sub media pe județ. în această si
tuație se află C.A.P. din Stanciova, Ghilat, Ji- 
tiaș și altele. Ceea ce ne permite să tragem 
concluzia că nu peste tot au fost din plin va
lorificate rezervele existente.

PE PRIM PLAN, 
CALITATEA ARĂTURILOR

Mersul lucrărilor ' agricole a 
fost și continuă să fie. influen
țat de lipsa precipitațiilor din a- 
ceastâ toamnă, de umiditatea 
scăzută a solului. Dacă pentru 
porumb această situație a fost 
favorabilă, facilitind grăbirea 
procesului de coacere și scurta
rea în timp a campaniei de re
coltat, pentru arăturile de toam
nă și pregătirea terenului pen
tru însămînțări lipsa prelungită 
a precipitațiilor impune o aten
ție deosebită calității execuției 
lucrărilor. Ce experiență ' ne o- 
feră în acest sens, și cum se ac
ționează în prezent în cele 7 co
operative de producție ale Con
siliului intercooperatist Videle — 
Teleorman, cooperative care în 
acest an au, obținut producții de 
grîu cu mult superioare preve
derilor ? Răspunsul ni-1 oferă 
inginerul șef al consiliului, 
varășul Emil Ghena.

Concret, încă din vară 
fiecare unitate . agricolă s-a 
tocmit un dosar al griului 
toate piesele necesare. Tot 
vară s-au fixat parcelele pe , 
re urmează'să se semene grîu,

pentru fiecare tarla, în funcție 
de specific, stabilindu-se măsu
rile corespunzătoare, ordinea 
execuției lucrărilor etc. Așa se 
face câ pe întreaga suprafață a- 
răturile de vară s-au executat 
la timp și de bună calitate. Din 
cele 4 650 hectare planificate 
pentru grîu s-a hotărît ca 35 la 
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MAXIMĂ!

Un deziderat care, la IDSMSA 
Focșani, trebuie să fie privit 

cu toată răspunderea

LA STRUGURI
Un bob de strugure este o 

mică minune ! Are adunat în 
dulceața lui căldura unei veri 
întregi, bogăția de sănătate iz- 
vorîtă din pămint și, mai ales, 
munca trudnică a oamenilor ca
re i-au vegheat creșterea și fru
musețea. Acum, aici, la Ostrov, 
se culeg ciorchinii de struguri. 
Culegătorii : elevi. Mulți. Foar
te mulți: peste 1 600. Brațe încă 
fragede se ridică, ca într-un ri
tual și despart de trupul viei 
fructul dătător de viață lungă a 
strugurii! Inginerul șef Gheor
ghe Glăman, secretarul organi
zației U.T.C. din Ostrov, ne po
vestește în timp ce ne îndrep
tam spre ferma nr. 4 ; „Din ini
țiativa Comitetului județean 
Constanța al U.T.C. și în cola
borare cu I.A.S. Ostrov, s-a or
ganizat și în acest an tabăra de 
muncă patriotică a elevilor con- 
stănțeni. Spun și in acest an, 
pentru că tabăra are, deja, tra
diții : ființează de trei ani ! E- 
levii au început munca la 16 iu
nie. Am găzduit la Ostrov, în 
serii, multe mii de elevi, cel pu-’ 
țin 2 000 in fiecare serie. Și au 
muncit bine. De fapt, cu ei am 
reușit să ne îndeplinim sarcini 
care, acum cițiva ani, păreau de 
domeniul fantasticului. Iată ci
teva exemple recente : in 1915 
(feri avut un plan de 18 883 tone. 
Ai realizat, pînă acum. 19 700 
tone. Sperăm, la sfirșitul recol
tării, să ajungem la cifra de 
25 000—26 000 tone. Adică o pro
ducție record... Elevilor le apar
ține cel puțin jumătate din acest 
succes..".

Tînărul inginer a tăcut. Ma
șina aleargă printre vii și eu mă 
gîndesc la alte fante ale elevi
lor : ei muncesc aici conducin- 
du-se singuri. Au un comanda
ment de tabără format din cei 
mai buni dintre ei, comandan
tul este tot elev. Tot programul 
este riguros respectat, după ceas. 
Disciplină exemplară. După 
muncă, serile de dans, filmele 
(o caravană cinematografică se 
află permanent în tabără), plim
bările lungi și plăcute, prietenii
le care se leagă trainic in aces
te zile de muncă.

Vorbește, din nou, inginerul:
— Elevii au strîns cam 30 la 

Sută din recoltă. Ei au sortat și 
au cizelat peste două milioane 
și jumătate de lăzi cu struguri. 
Sintem foarte mulțumiți de hăr
nicia lor...

La hala de sortare fac cuno*  
țtință cu cițiva dintre adoles
cenții care-și dăruiesc forțele 
întru împlinirea boabelor de. 
struguri. Varvara Mindrilă, ele
vă in anul III, Liceul din Ostrov, 
rumenă în obraji și zburdalnică^ 
un argint viu, de fapt, îmi măr
turisește : „Lucrez aici, în fie
care an. Munca îmi place. Vreau 
să bat și recorduri. Performan
ța de pînă acum : 110 lădițe 1 
Ieri am obținut acest rezultat. 
Și nu numai eu, ci și prietena 
mea, Ana Leonte. Tot 110 lădi
țe ! Să nu vă închipuiți că este 
ușor... Strugurii sint sortați, a- 
leși pe sprinceană, și apoi își gă
sesc locul in lădițe... In medie 
se încarcă cam 60—70 de lădi
țe... Noi vrem să devenim „su- 
tiste", adică in fiecare zi cite o 
sută de lădițe pline. Si vom 
reuși! Tinerețea este puterni
că..."

Așa gîndesc și elevele pe care 
le găsesc în vie, la strînsul re
coltei. Aceeași hărnicie, aceeași 
veselie, aceeași întrecere pentru 
recorduri. In curind, culesul de 
pe cele 97 de hectare de vie de 
pe platoul pe care mă aflu va 
fi gata.

Inginerul șef Glăman îmi spu
ne privind întinderile de vie :

— Am obținut doi ani conse
cutiv Ordinul Muncii clasa I. 
Acum, în al treilea an, sperăm 
să aducem la Ostrov încă o dată 
acest însemn al onoarei și mun
cii ! Iar acești elevi care au fă
cut, cu adevărat, dovada erois
mului și patriotismului lor, vor 
fi părtași la bucuria noastră"...

Mă invită o elevă să gust 
boabe de struguri. îmi oferă un 
ciorchine greu, cu boabe mari, 
în care se oglindesc 
razele roșii ale soarelui 
stă să scapete peste 
minturi. Mă plec în fața mi
nunii care este bobul de strugu
re și știu că, de fapt, mă plec in 
fața muncii trudnice a tuturor 
celor care l-au zămislit. Gust 
boabele și mă las pătruns de 
dulceața lor. încerc bucuria con
topirii cu tinerii aceștia harnici, 
cu toamna de aur plină de rod 
a țării.

ION DANCEA

sută să fie semănate după pre-*  
mergătoarele timpurii. în ceea 
ce privește soiurile reținem că 
au fost planificate într-o pro
porție corespunzătoare : timpu
rii— 16 la sută, medii — 32 la 
sută. • Unele greutăți au apărut 
in ce privește asigurarea semin
țelor, întrucît inițial se prevăzu
se-ca întreaga cantitate necesa
ră să fie realizată din producția 
proprie. Numai că probele de 
laborator au dat un rezultat ne
gativ : semințele nu corespun
deau din punct de vedere cali
tativ. Fapt pentru care s-a ape
lat imediat la instituțiile spe
cializate de unde a fost procu
rată întreaga - cantitate de se
mințe. Iată deci că pînă în acest 
punct n-a intervenit nici o mo-

dificare față de anul trecut, față 
de programul grîulyi stabilit în 
detaliu de la bun început. Sin
gurul loc în care au intervenit 
modificări sînt arăturile de toam
nă. Condițiile de lucru sînt foar
te grele. Bolovanii sînt mari și 
numeroși, ceea ce afectează ca
litatea arăturii și, evident, se
mănatul. Așa stînd lucrurile, 
știind că de calitatea arăturii 
depinde în bună măsură soarta 
producției, am insistat mai mult 
asupra acestei lucrări. In ce fel? 
Dublînd sau triplînd numărul 
discuirilor. De la 2—3 discuiri 
planificate s-au realizat 6—7. In 
plus, am atașat după discuitori, 
bare de șină de cale ferată care 
să spargă bolovanii, să tăvălu- 
gească, să niveleze terenul. Si
gur, cheltuielile de producție au 
crescut, dar s-a realizat o ară
tură de calitate care se va com
pensa prin nivelul recoltei obți
nute.

Experiența unităților coope
ratiste la care ne-am referit a- 
testă un lucru clar : în condiții
le acestei toamne, lipsite pînă 
la această oră de precipitații, 
semănatul, pregătirea terenului 
pentru însămînțări și arăturile 
se pot desfășura normal, în rit
mul planificat. Ceea ce se im
pune cu necesitate este ca exe
cuția lucrărilor să se facă fără 
nici un rabat de la calitate, in- 
sistîndu-se asupra respectării 
fiecărui detaliu tehnic.

AL. DOBRE

P. TEODOR

Una dintre „performerele" din hala de sortare a strugurilor — eleva
Varvara Mindrilă. Performanța ei : 110 lădițe umplute intr-o zi. Va 

doborî acest record ? Ea susține că da !
Foto ; EMILI AN PLEC AN

TINERII

CONFORM GRAFICULUI

despre ei înșiși

• SCURTA FIȘA BIOGRAFICA. De profesie 
chimist, Vaier Toc are 26 de ani ; a terminat în 
1972 Institutul politehnic din Iași. Este unul dintre 
cei 9 000 de tineri care muncesc în uriașa citadelă 
industrială a Săvineștilor. Este, de asemenea, unul 
dintre membrii echipei de cercetători a combinatu
lui, participant direct Ia elaborarea unor invenții 
deosebit de valoroase din punct de vedere tehno
logic : procedee inedite de fabricare a persulfitului 
de amoniu, de recuperare a oxizilor reziduali, de 
sinteză directă a caprolactamei, ș.a. în sfîrșit, orga
nizația U.T.C. îl recomandă ca un tînăr exemplar, 
un adevărat „promotor al noului", ca să folosim 
exact cuvintele tovarășilor săi de muncă.

Vreau să vă mărturisesc de 
Ia bun început că mi-am expri
mat dorința să vă cunosc în 
urma recomandării organizației 
U.T.C. care v-a apreciat, foarte 
sugestiv de altfel, drept unul 
dintre promotorii noului din 
combinat. Mă interesează să știu 
ce loc ocupă noutatea în viața 
dumneavoastră, cum o gîndiți. 
Mai întîi, vă rog să-mi vorbiți 
despre motivele care v-au în
demnat să înclinați spre această 
alegere.

— Este într-adevăr vorba de
spre o alegere. E bine să știți 
că, în ceea ce mă privește, mai 
mult decît o opțiune profesio
nală, cercetarea este o opțiune 
de viață. Am fost dintotdeauna 
convins că reușitele vieții de
pind în mare măsură de starea 
de spirit în care te plasezi. După 
cum se știe, specificul vîrstei 
noastre este legat de mișcare, de 
o devenire mereu ascendentă. 
Aceasta îți impune să adopți o 
atitudine deschisă, aptă să pună 
în valoare șansele oferite de so
cietate. De aceea, receptivitatea 
la exigențele colectivității, ale 
întregii societăți, mi se pare a 
fi un factor important în reali-

zarea mea ca om. Și, cea mai 
bună dovadă a receptivității nu 
poate fi decît creația, noul ca 
atare. Totodată, consider că îm
plinirea personală este o pro
blemă care ține de conștiința și 
efortul fiecăruia, un examen 
care interzice substituirea, admi- 
țîndu-1 numai pe cel în cauză, 
în această ordine de idei, nouta
tea mi se pare tocmai materia 
de bază a acestui examen, calea 
optimă de a-1 aborda șj susține 
cu posibilități maxime de suc
ces. Cred că nimic nu-ți oferă 
sentimentul de a fi tu însuți pe 
măsura creației, a efortului pa
sionat de inventivitate.

— Ce înseamnă, de fapt, să fii 
tu însuți ?

— Eu asociez tinerețea cu o 
competiție în care adversarul 
este timpul. Intensitatea trăirii 
ei depinde de ritmul în care 
gîndești și acționezi. Tn ultimă 
instanță aș spune, chiar, că își 
trăiește mai plenar, mai rodnic, 
mai frumos, tinerețea acela care 
cîștigă cît mai mult timp. Eu 
înțeleg prin timp ritmul de in
tegrare a tînărului în opera co
lectivă printr-un aport concret, 
real, la îmbogățirea acestei o-

în săpămîna care a 
trecut recoltatul sfe
clei de zahăr s-a 
desfășurat potrivit 
graficului stabilit în 
majoritatea unități
lor agricole. Cu toate 
acestea 92 000 
sfeclă de zahăr 
coltate nu au 
transportate si 
date, potrivit planu- 
Idi, bazelor de recep
ție. Neajunsuri mai 
mari în această pri
vință s-au înregistrat 
în județele Mureș — 
restant cu 11 000 to-

tone 
re- 

fost 
pre

ne, Suceava — 8 900 
tone, Timiș — 8 350 
tone, Bihor — 7 400 
tone, Ialomița și Bo
toșani — cite 
tone, Ilfov și Sălaj 
— cite 5 000

6 500
tone. 

Graficul suprafețelor 
și producțiilor recol
tate a fost astfel sta
bilit îneît bazele de 
recepție să preia „la 
zi" întreaga produc
ție recoltată, 
ciențcle 
sînt de 
producă 
în preluarea produc-

Defi- 
semnalate 

natură să 
perturbări

ției, să atragă după 
sine pierderi. Pentru 
fiecare unitate în 
parte s-au stabilit 
cantități bine chib
zuite tocmai pentru 
ca mijloacele de 
transport să poată 
face față, în cele mai 
bune condiții cerin
țelor. Comandamen
telor locale le revine 
de aceea sarcina or
ganizării ritmice a 
recoltatului și trans
portului astfel ca în
treaga lucrare să se 
desfășoare potrivit 
graficului.

O acțiune care, urmărea am- 
plasarea mai bună a liniilor de 
producție și de montaj s.a în
cheiat in urmă cu citeva luni 
la Întreprinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe și scule așchie- 
toare din Focșani cu rezultate 
deosebit de valoroase. Numai în 
hala principală de mașini, spa
țiul de producție rămas disponi
bil în urma reorganizării repre
zintă peste 3.500 de metri pă- 
trați. Deocamdată acest spațiu 
este neutilizat și se așteaptă ca 
pînă la finele trimestrului doi 
al anului următor să fie com
pletat cu noi mașini. In acest 
fel s-a creat posibilitatea crește
rii capacității de producție a în
treprinderii cu cel puțin 25—30 
la sută.

Eficiența acestei reamplasări 
este evidentă oricui intră in hala 
de fabricație. Cine intră in a- 
ceastă hală are însă și surpriza 
de a vedea cum lăudabila iniția
tivă pentru folosirea mai judi
cioasă a spațiului de producție 
este intr-un contrast total cu 
folosirea mașinilor. Pe unele li
nii, din trei mașini funcționează 
doar una, pe altele și mai rar. 
La linia cuțite albe, de exemplu, 
din 28 de mașini de rectificat 
funcționau în ziua anchetei noas
tre doar 11.

— Sase mașini sînt defecte, ne 
spune Vasile Munteanu, șeful 
echipei, iar oamenii de la ele ca 
și de la celelalte au fost trimiși 
la ambalarea produselor. Așa se 
întimplă citeva zile la sfirșitul 
lunii.

Explicații asemănătoare pri
mim și la altă linie unde din 
27 de strunguri lucrau doar 16. 
La secția stanțe-matrițe, șase 
mașini mari de frezat prin co
piere aveau pe ele vaselină care 
se aplică pe utilajele pregătite 
pentru expediție. Am întrebat 
dacă au cumva de gînd să le 
dea prin transfer altei întreprin
deri.

— Cum să le dăm ? — mi s-a 
răspuns. Sînt ale noastre. Le-am 
primit acum 6 luni.

De o jumătate de an însă de 
cînd au fost primite nimeni nu 
s-a atins de ele. Au fost mon
tate dar nu au lucrat nici un 
minut.

— Ce vă surprinde, ne spune 
Nicolae David, secretarul comi
tetului U.T.C. în întreprindere 
sînt mașini care nu funcționează 
și de un an și jumătate dacă nu 
chiar din 1972.

Și într-adevăr in atelierul de 
aclimatizare găsim utilaje care 
au o durată de nefolosire și mai 
mare. Din 18 mașini de înaltă 
precizie pentru găurit în coor
donate, rabatat și frezat, aduse 
din import, dintre care unele au

Să ții pasul cu timpul

în care trăiești
Convorbire cu ing. VALER TOC,

'de • la 'Combinatul de -fire și fibre sintetice Săvinești

pere.’ Noutatea, creativitatea sînt 
in acest cadru calea optimă de 
realizare a . celei, mai profunde 
afirmări. Cel care decide este 
tînărul însuși. Luciditatea cu 
care respectă în. viața lui acest 
adevăr îi asigură starea de spi
rit a omului . care se simte el 
însuși. Cel puțin eu așa am ra
ționat în momentul în care 
m-am4 dedicat cercetării, căută
rii și descoperirii' noului.

— Observ că, pledînd pentru 
idealul profesional, pledați im
plicit pentru idealul de viață.

— Exact.
— în acest caz, ce semnificație 

morală comportă strădania nova
toare pe gare o practicați ?

— Nimic nu mi se pare mai 
potrivnic tinereții, decît rutina, 
stagnarea. Ca să eviți ori să 
depășești aceste pericole este 
necesar un efort conștient care 
să graviteze în jurul răspunde
rii asumate -față' de tine însuți 
și colectiv. Intervin o bună doză 
de curaj, îndrăzneala de a te 
judeca sincer, fără menaja
mente, cinstit. Niciodată noul nu 
se găsește în formă pură sau 
dincolo de intimitatea celui care 
îl creează. în'noi înșine se îm
pletește noul și vechiul și tre
buie să deslușești ceea ce este 
perimat și ceea ce este original. 
Această luptă dusă în propria 
conștiință exprimă, sensul moral 
al receptivității la. nou. Numai 
o riguroasă disciplină în minte 
și acțiune, preocuparea pentru 
ce este esențial, și adevărat, sim
țul perspectivei, seriozitatea ire

laproșabilă lasă liber accesul 
nou. Profesia este centrul vital 
al vțeții. de unde iradiază con
ținutul'durabil al existenței. Din 
acest, motiv nu poți fi novator 
în profesie și vetust în viață și, 
tocmai de aceea, exigențele me
seriei. devin exigențe de viață 
prin excelență de factură mo
rală.

— O ultimă întrebare. Nu mă 
îndoiesc, sinteți de acord că 
realizarea individuală este posi
bilă numai în contextul general 
al colectivității. Există un spe
cific al modului în care promo
varea noului te înscrie în pro
cesul satisfacerii, la un nivel ca
litativ superior, a cerințelor so
ciale ?

— Absolut ! Este absurd să 
consideri că poți acționa pe cont 
propriu și sub beneficiu exclu
siv personal. Comiți un gest 
imoral iar eșecul este cit se 
poate de probabil și meritat. 
Iată, de pildă, noi, cei care lu
crăm în'sectorul de cercetare al 
combinatului de la Săvinești, ne 
luptăm să obținem economii de 
materii prime, ridicarea produc
tivității'muncii, valorificarea su
perioară a resurselor interne, 
materiale și de inteligență u- 
mană etc. Asemenea obiective 
sînt ale tuturor lucrătorilor din 
combinat, conturează un interes 
general. Fidelitatea activă față 
de satisfacerea acestor cerințe 
generale este posibilă prin crea
ția noului, prin apărarea și pro
movarea lui în orice condiții.

Pentru mine, efortul de s fi 
fidel exigențelor colectivității în 
care muncesc și trăiesc îmi dă 
mulțumirea de a-mi cîștiga drep
tul la demnitatea omului care 
aduce ceva din el însuși la pa
trimoniul valoric colectiv, a o- 
mului' care înainte de a consu
ma, de a pretinde, oferă. Optînd 
pentru cercetare am scontat că 
această mulțumire la care am 
visat mereu o voi trăi mai re-

pede, maî Intens.’ ȘI nu m-am 
înșelat. îndrăznesc să afirm că 
pot privi cu fruntea sus în jurul 
meu, știind că în realizările co
lectivului sînt încorporate și in
teligența, energia lui Vaier Toc 
pe care nu le-am drămuit pînă 
acum și nici nu am de gînd să 
le drămuiesc în viitor, dimpo
trivă.

costat în Jur de un milion lei 
valută după cum ne declara 
Traian Căuia, șeful de echipă, 
funcționează doar 11.

— Da, aveți dreptate, ar mai 
fi cîteva rezerve și la folosirea 
mașinilor ne-a declarat inginerul 
șef al întreprinderii, tovarășul 
Gheorghe Militam. Așa se în
timplă intr-o întreprindere unde 
80 la sută din oameni sînt tineri. 
Mulți dintre ei au doar catego
ria I și a H-a de calificare, 
iar la unele mașini mai preten
țioase nu îi poți lăsa să lucreze. 
Cu toate acestea, să știți însă 
că noi ne îndeplinim planul lună 
de lună și la producția globală, 
și la producția marfă și la pro
ductivitatea muncii. Așa că nu 
consider că cineva ne-ar putea 
reproșa prea mult.

într-adevăr, cu planul de pro
ducție, cu cel al productivității 
muncii lucrurile așa stau. El a 
fost îndeplinit și chiar depășit. 
Un singur „amănunt" pierdea 
insă din vedere inginerul șef al 
întreprinderii și anume faptul că 
indicele de utilizare al mașini
lor a fost îndeplinit numai în 
procent de 60 la sută față de 80 
cit era planificat.

— Vreți să spuneți că planul 
de producție este mic, că nu a 
fost corelat bine cu indicele de 
utilizare, în funcție de dotare ? 
ne-a întrebat inginerul șef.

— Nu punem în discuție felul 
în care a fost întocmit planul, 
deși neconcordanța între unii in
dicatori e vizibilă. Vrem să spu
nem că în întreprinderea dum
neavoastră. mașinile nu sînt fo
losite atif cit dr trebui. Folosi
rea spațiilor este doar un aspect 
căruia dumneavoastră i-ați acor*  
dat atenția cuvenită.

— Dacă am avea muncitori 
mai in virstă...

Vîrsta... Prea multe scuze se 
trec pe seama celor 21 de ani 
— vîrsta medie a muncitorilor. 
Nu tăgăduim o anume lipsă de 
experiență, o necesară îmbogă
țire a cunoștințelor profesionale, 
poate și lipsa unor oameni cali
ficați cu mai mare experiență 
profesională. Dar de ce tocmai 
vîrsta recunoscută ca receptivă 
Iu nou, la promovarea progresu
lui tehnic este aici socotită prin
cipala cauză a gradului atit de 
scăzut în folosirea mașinilor ? 
„Nu prea avem oameni califi
cați" se spune foarte des. De ce 
însă rectificatorii, strungarii, fre
zorii, dintre care o mare parte 
au fost trimiși la specializare, 
cei cu care se face aici planul 
sînt scoși de pe mașini și trimiși 
la fel de fel de lucrări necali
ficate in timpul programului ? 
Economia realizată in urma ac
țiunii de reamplasare a utilaje
lor este considerabilă, apreciată 
la circa 10 milioane lei. Dar 
pierderile prin nefolosirea utila
jelor existente cît sînt de mari ? 
Să ne amintim că numai o ma
șină montată in atelierul de a- 
climatizare și care nu funcțio
nează deloc, una singură costă 
un milion lei valută. Nimeni 
insă nu a făcut un calcul al pier
derilor care se înregistrează la 
toate mașinile care stau. Un ase
menea calcul gospodăresc evi
dent ar fi dus la concluzia că 
pagubele produse sint foarte 
mari. Necesitatea unor măsuri 
ferme pentru folosirea la capa
citate maximă a mașinilor și u- 
tilajelor este cu atit mai evi
dentă ou cît s-a dovedit că stă 
în puterea colectivului să-și ma
nifeste din plin și eficient spi*  
ritul de inițiativă.

TRAIAN GANJU N. COȘOVEANU

LA TENSIUNEA ÎNALTELOR EFORTURI
(Urmare din pag. I)

Din nopțile mele albite de cărțile studiate,' din 
acea binefăcătoare oboseală a brațelor și minții 
acumulată peste zi, lingă strungul la care lu
cram, izvorăște mulțumirea unei vieți trăite la 
înalta tensiune a efortului demn și generos. Am 
făcut tot ceea ce puteam face și asta consider 
a fi adevărul moral al muncii, al satisfacției pe 
care ți-o dă munca. N-am încercat niciodată 
sentimentul că aș mai fi putut face ceva, dar nu 
am făcut.

în uzina pe care o conduc marea majoritate 
a colectivului este formată din tineri. M-am în- 
tîlnit de multe ori cu ei, ca și cu alți colegi de 
generație de-ai lor din alte locuri de muncă. 
Firește că asemenea prilejuri, foarte plăcute 
mie, nu le-am irosit fără a le împărtăși gîndu- 
rile pe care astăzi le evoc în paginile „Scînteii 
tineretului" sub motoul „Cuvînt către tineri". 
Dincolo de sfaturi, repet și acum, le-am înfăți
șat experiența personală și învățămintele pe care 
eu însumi le-am dobîndit din această experiență 
îndelungată.

în ultimă Instanță, dacă ar fi să formulez re
gula de conduită a vieții mele de om al muncii 
m-aș opri la efortul susținut pe măsura deplină 
a posibilităților, la tăria cu care m-am simțit 
angajat față de exigențele de care au depins 
binele general și binele meu personal. Din acest 
punct de vedere, recunosc, am fost și sînt și 
acum adeptul lucrurilor clare în viață și în mun
că. Refuz jumătățile de măsură deoarece îmi' 
place sinceritatea cu mine însumi și cu ceilalți. 
Nu poți fi sincer decît în clipa în care poți să-ți 
asumi curajul cinstit de a-ți spune ție însuți, 
oamenilor care te înconjoară, că ai făcut ceea 
ce puteai, că ești în consens cu timpul, cu im
perativele lui.

înainte de a încheia, mi-aș îngădui o meta
foră ; am avut ambiția de a urca pe creasta 
muntelui care este viața, de a nu rămîne la 
poalele lui. Munca constituie calea ce duce la 
creasta muntelui, iar rostul tinereții este să pă
șească fără amînări spre culme. Dealtfel, acesta 
este și îndemnul pe care îl adresez tinerei ge
nerații de azi,
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Concursului
A deveni licean

tn clasa a VIII-a — șî cînd 
vorbim de această clasă ne re
ferim la aproximativ 300 000 de 
adolescenți — problema la or
dinea zilei o reprezintă alege
rea liceului. De încheierea ciclu
lui gimnazial îi despart trei tri
mestre și e norma] să îi preo
cupe determinarea exaptă a dru
mului după clasa a VIII-a. învă- 
țămîntul nostru, conceput ca o 
treaptă de formare peniru mun
că -și viață, asigură tinerei ge
nerații egalitatea șanselor in 
fata profesiilor viitoare, de afir
mare a personalității, simplifi
când răspunsul la întrebările 
elevilor dintr-a VIII-a. în fie
care vară, de doi ani încoace, 
întreaga promoție a gimnaziului 
devine liceană. Școala româ
nească, grație grijii cu >.are-i 
sini conduse destinele ue că
tre partid, are satisfacem să 
se situeze în rindul școlilor 
înaintate cLn lume in ceea ce 
privește in primul mid durata 
ei cu caracter de obligativitate. 
Puține sint țările din lume care 
asigură tinerilor posibilități să 
petreacă obligatoriu în școală 
zece ani, iar la orizont se în
trevede perspectiva. înscrisă in 
Programul partidului, ca, ince- 
pînd cu anul 1990, liceul de 
doisprezece ani să devină o 
școala generalizată. Liceul nos
tru se înscrie în plutonul șco
lilor din frunte și din punct de 
vedere al originalității concep
ției de organizare, al eficienței 
pa care o asigură fiecare treap
tă. La ora aceasta, avem un li
ceu conceput să pregătească ti
neretul pentru muncă și viață, 
formularea avînd înțelesuri 
multiple. Prima treaptă de li
ceu a devenit o etapă de 
învățămînt care asigură elevi
lor, timp de doi ani, o pregătire 
diversificată, conform profilu
lui liceului pe care-1 urmează. 
In acești ani, pe lingă o pre
gătire de cultură generală co
respunzătoare, se pune un ac
cent deosebit pe pregătirea 
practica temeinică, asigurîndu-se 
în acest fel integrarea in mun
că, în activitatea productivă a 
absolvenților care încheie prima 
treaptă.

Dacă privim atent tabloul li
ceului, așa cum arată el astăzi 
și cum a evoluat în ultimii doi 
ani, deslușim prioritățile exis
tente în pregătirea tineretului 
pentru a fi cit mai util socie
tății în prezent și în perspec
tivă. Adolescenții dintr-a VIII-a 
— și în aceeași măsură, părinții 
lor — trebuie ajutați să desci
freze sensurile structurii liceu
lui, pentru ca alegerea lor să 
fie fundamentată și în cunoș
tință de cauză. Spunem lucrul 
acesta întrucît ar putea exista 
tentația diminuării activității de 
orientare școlară și profesională 
în clasa a VIII-a pe motiv că, 
oricum, toți promovații devin, 
obligatoriu, fără concurs de ad
mitere, liceeni și, în ultimă in
stanță, fiecare își va alege un 
anumit liceu. Alegerea nu tre
buie făcută însă în ultimă in
stanță ci în cunoștință de cau
ză, în urma unei îndrumări 
științific concepute.

Iată primul lucru pe care tre
buie să-1 cunoască adolescentul: 
că liceul, în cadru! celor opt 
tipuri ale sale — real, umanist, 
industrial, agro-industriaJ, eco
nomic, sanitar, pedagogic, de 
artă — cuprinde mai multe pro
file. Liceele de tip real, 
umanist, sanitar și peda
gogic funcționează cu un 
singur profil a cărui denumire 
coincide cu tipul liceului. Li
ceele industriale funcționează 
cu 11 profile corespunzătoare 
unor activități industriale : me
canică, electrotehnică, chimie 
industrială, construcții, meta
lurgie, prelucrarea lemnului, 
industrii alimentare, textile și 
confecții, poligrafie, navigație, 
informatică. Liceele economice 
au două profile : economic și 
alimentație publică. Liceele a- 
gro-industriale funcționează cu 
profilele agricol și mecanic. Li
ceele de artă sînt organizate pe 
profilele : muzică, arte plastice, 
coregrafie.

De la o asemenea cunoaștere 
a aspectelor generale ale orga
nizării liioeului la nivelul țării, 
e potrivit ca tînărul să fie in
format cum sînt repartizate 

„LDH
(Urmare din pag. I)

români și maghiari. Conducăto
rii echipelor sînt, de asemenea, 
tineri precum Nicolae Mișca — 
23 ani, Ionel Mișca — 22 de ani, 
Victor Petean — 22 ani. Vasile 
Socaciu — 25 ani.

Sarcinile de producție ale ti
nerilor din acest aector decurg 
din detectarea șl înlăturarea de
fectelor părții electrice ale lo
comotivei. Complexitatea cir
cuitelor, a aparatajulul electro
tehnic de comandă sînt repere
le unei munci care implică pre
gătire deosebită și pasiune. Ute- 
ciștii loan Vințe, Qavril Dră- 
gan, Teodor Gadul, Csaba Ono
di, Simion Tesear, Ștefan Gră- 
ban, Andrei Szabo, Gheorghe 
Farcaș și mulți alții au dovedit 
că posedă aceste calități deopo
trivă. loan Moșuțan. este spe
cialist în instalații de induși, 
vackma și «ifa. Horea Moldovan 
și Gheorghe Hirean sînt „artiști" 
!n montarea pupitrelor panou
rilor și contactoarelor electrice 
ale hidraulicului Diesel. Viorel 
Fălcușan este numit de colegii 
de muncă „electrodoctor". 
Rezultatele bune obținute în 
întrecerea cu celelalte sectoare 
în perioada de pregătire a Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
organizația U.T.C. i-au îndemnat 
pe tinerii de la „L.D.H. motor" 
să-și propună a deveni un colec
tiv de muncă șl viață comunistă.

I

tipurile și profilele pe teritoriul 
localității, al județului, întrucît 
din această primă treaptă for- 
mațională tînărul trebuie îndru
mat să-și raporteze opțiunile la 
necesitățile locale. Dealtmin- 
teri, primele două promoții ale 
liceului generalizat în prima 
treaptă, cuprinderea lor cifrică 
în diverse profile dezvăluie o 
orientare echilibrată. Se remar
că cu deosebire preferința ele
vilor pentru acel tip de liceu 
care asigură încă din prima
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treaptă, o pregătire într-un do
meniu profesional. Din acest 
punct de vedere, cifrele acestui 
an școlar sînt relevante : 73 la 
sută din promoția anului I ur
mează liceul de specialitate, 55 
la sută dintre aceștia sînt cu
prinși în licee industriale, cifră 
extrem de edificatoare pentru 
tendința actuală a tineretului 
de a îmbrățișa meserii indus
triale ,* numai 27 la sută din 
promovați! clasei a VIII-a ur
mează liceul real-umanist.

Cele 1 060 licee care funcțio
nează pe întreg cuprinsul țării 
sînt repartizate astfel : 429 real- 
umaniste, 404 industriale, 91 a- 
gro-industriale, 48 economice, 19 
sanitare, 41 pedagogice și 28 de 
artă.

Viata bate la ușă
Am primit primele scrisori pe 

adresa curierului nostru. Le răs
pundem cu promptitudine ; ne 
simțim însă datori să explicăm 
cititorului că în viitoarele ru
brici cînd, neîndoielnic, cores
pondența se va înmulți, nu vom 
mai putea respecta ordinea so
sirii scrisorilor la redacție. Vom 
răspunde cu prioritate scrisorilor 
în care se respectă cu frecvență 
aceleiași întrebări, precum și 
corespondenții care ridică pro
bleme de interes mai larg pentru 
tineri. Dorința noastră este să 
răspundem tuturor celor care 
ni se adresează. Pentru a ne ră- 
mîne spațiu să dăm cit mai 
multe și cit mai» diverse răs
punsuri, nu Vom repeta, de re
gulă, problemele pe care deja 
le-am clarificat. E bine deci ca 
rubrica să fie urmărită cu regu
laritate întrucît mulți cititori vor 
găsi în ea clarificări care-i inte
resează, chiar dacă sînt adresate 
unor colegi de-ai lor.

Ileana Brătescu, Cărei ,t Nu 
considera că ți s-a făcut o ne
dreptate. Liceul pedagogic pre
gătește tinerii pentru o carieră 
didactică. Bănuim că ști la ce so
licitări deosebite sînt supuși cei 
care își aleg această profesie. 
Motivul examenului medical mai 
sever la admiterea în liceul pe
dagogic, îl constituie tocmai 
particularitățile carierei de das
căl. Miopia accentuată de care 
suferi constituie într-adevăr un 
impediment in practicarea pro
fesiei. Rămîi deci la liceul real- 
umanist pe care îl urmezi acum; 
el îți asigură pregătirea nece
sară pentru a îmbrățișa o pro
fesie. Consultă medicul și cere 
părerea profesorilor tăi în ale
gerea unei profesii care îți este 
indicată. Scrie-ne și nouă ce 
preferințe ai avea — în afara 
celei de a deveni învățătoare —- 
și îți promitem că ne adresăm 
unui specialist care să te sfătu
iască dacă domeniul ales este 
potrivit cu situația ta medicală.

Dorel Preda, Ploiești : Proble
ma pe care o ridici ne-a mai fost 
pusă. Din păcate, nu sînt puțini 
cei care gîndesc ca tine, simțin- 
du-se frustrați că au reușit, 
„doar la subingineri". Nu există 
o lege care să-ți interzică să dai 
un nou concurs de admitere — de

motor"
Un titlu de mîndrie pentru acești 
uteciști, motiv întemeiat pentru 
ambiția lor de afirmare plena
ră. Felul în care ei își onorea
ză poziția cîștigată este ilustrat 
și de cuvintele maistrului loan 
Giman. Se întrec reciproc în 
meserie, răspund oricăror soli
citări, cu entuziasm și dăruire. 
Să vă dau un exemplu. Odată, 
din cauza defectării unui stand 
de probă, a-a pierdut multă pro
ducție. Am apelat la tinerii Ni- 
colae Soloși și Ștefan Vaidaha- 
zan. Răspunsul a fost prompt. 
Duminica, în schimburile II șî 
III, ei au probat motoarele de 
care depindea aducerea planului 
la zi. Băieți de nădejde sînt 
mulți. Mă gîndesc și la cei din 
sectorul montaj, din organizația 
condusă de Nicolae Vlădău. 
Ales cu cîteva luni în urmă în 
funcția de secretar U.T.C., Ni
colae Vlădău «-a angajat în fa
ța celor ce l-au acordat credit 
să obțină rezultate cu care ti
nerii din organizație să se poa
tă mîndri. A început cu munca 
de la om la om, oferind el în
suși un exemplu de cum se 
junge fruntaș în’ producție.

în competiție cu profesia, 
ei înșiși, gata să se pună de 
cord cu fiecare nouă schimbare 
intervenită in tehnica atît de 
complexă și spectaculoasă' a do
meniului respectiv, acești oa
meni dau tinereții dimensiunea 
ei reală, așa cum ea apare pe 
chipul comunist al patriei.

a-

cu
a-

Cu rîndurile de mai sus am 
intenționat o punere în temă a 
elevilor dintr-a VIII-a. Pe par
cursul anului școlar, rubricacursul ......_
noastră va intra și în alte de
talii. E firesc însă ca de la a- 
ceastă dată, comisiile de orien
tare școlară și profesională 
create în școlile generale potri
vit unei hotărîri a Consiliului 
de Miniștri să-și intre în a- 
tribuții. Testările asupra prefe
rințelor elevilor dintr-a VIII-a 
pot fi și trebuie realizate de 
îndată, pentru ca școala să ob
țină primele date ale balanței 
opționale. Pe baza concluziilor 
obținute din aceste teste, se 
poate interveni direct in îndru
marea elevilor. Repetarea la 
anumite perioade a unor ase
menea testări are rostul să ob
serve eficacitatea acțiunii între
prinse de școala, măsura in care 
elevii s-au îndreptat spre toate 
profilele cuprinse în rețeaua 
liceală locală. O alegere chib
zuită a viitorului liceu nu poate 
fi făcută decît pe baza cunoaș
terii, iar prima sursă de infor
mație pentru ele trebuie să fie 
propria școală. Există speranța 
că după doi ani de activitate, 
comisiile amintite vor lucra mai 
bine, cu continuitate și profe
sionalism — nu meșteșugărește, 
nu întîmplător — că nu se vor 
repeta și în acest an situații 
semnalate adesea la rubrica 
noastră, anul trecut, cînd cores
pondența elevilor dintr-a opta, 
ca și a părinților lor, trăda o 
acută lipsă de informație pri
vind organizarea liceului, con
dițiile pe care le pune acesta 
elevului dintr-a opta, cînd face 
pasul în treapta întîi.

LUCREȚIA LUSTIG

Qnema

la olimpiade și, tot- 
o bună pregătire po- 
desfășurat o intensă 
obștească în cadrul 

U.T.C. în școli. Dacă

(Urmare din pag. I)

L. L.

Moșilor

Gabriel Oseciuc, debut de excepție, in „Zidul". In fil
mele cu subiecte istorice, tinerii noștri sînt foarte auten

tici, foarte tineri, foarte convingători.

astă dată la ingineri. Reține însă 
că aceasta presupune pierderea 
automată a locului obținut prin 
concurs la subingineri. Nu ne-o 
lua în nume de rău că îți atra
gem atenția asupra greșelii pe 
care o săvîrșești. Titlul de sub- 
inginer se acordă unui specia
list care va fi solicitat sa reali
zeze o activitate de nivel supe- 
rilor și nu vedem de ce consideri 
că posibilitățile de afirmare îți 
sînt minime. Ai avut ocazia să 
discuți cu tineri care au obținut 
acest titlu, să afli de la ei la 
ce solicitări profesionale sînt 
supuși în producție ? Ar trebui 
să încerci să-i cunoști. Mai este 
și un alt aspect. Intenționezi să 
faci un an la subingineri și a- 
poi la vară, să abandonezi. Alt
fel spus, consideri studenția la 
subinginerie ca o gară de tranzit 
pentru o altă facultate. Pentru 
societate asemenea mentalități 
sînt costisitoare. Studenția timp 
de un an de’ zile la subingineri 
costă peste 10 000 de lei, șitmă 
pe care. statul o cheltuiește a- 
nuial pentru fiecare student. „O 
halta" de un an la subingineri 
reprezintă totodată și intirzieTea 
prezentării la post, în producție, 
unde fiecare tînăr este așteptat 
să-și valorifice pregătirea.

Mirela Ion, București sector 5: 
Ai auzit bine .’ la A.S.E. pentru 
domeniile de Economie politică 
și planificare și Relații econo
mice internaționale înscrierea 
este condiționată, înaintea con
cursului de admitere, de prezen
tarea unei recomandări din par
tea organizației U.T.C. a școlii, 
tinerii care se pregătesc să ac
tiveze In aceste domenii trebu
ind să îndeplinească anumite 
condiții. Școlile sînt în măsură 
să dea ^recomandări acelor elevi 
care dovedesc o bună pregătire 
la disciplinele de științe sociale, 
certificate prin notele obținute 
le aceste discipline, prin parti
ciparea la activitatea cercurilor 
de profil, ’ ’* * ’
odată, au 
litiică, au 
activitate 
activității ____ __ __________
îndeplinești aceste condiții nu 

. ne îndoim că ți se va da reco
mandarea dorită. Sîntem infor
mați că și în acest an în cadrul 
Academiei de Studii Economice 
se organizează cursuri de pregă
tire pentru viitorii studenți. în
scrierea se face tot pe baza re
comandării școlii. Data începe
rii cursurilor va fi anunțată prin 
intermediul rubricii noastre.
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CANTEMIR: Patria (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30); Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30); Capitol (orele 9.30;

* Grădina11.45; 14; 16; 18,15: 20,30); 
Capitol (orele 18,45).

DE CE ESTE UCIS UN
TRAT: Excelsior (orele
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; rimuum 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15);  Grădina Modern (orele 19)

FERMA LUI CAMERON : Sala 
Palatului (orele 17,15: 20,15);
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), București (orele 
9 ; 11,15 ; 13,15 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30), 
Grădina Luceafărul (orele 19), 
Grădina București (orele 19,15).

PICIUL — TRÎNTORII: Flo-
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,15), Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MIREASA LUI ZANDY : Scala 
(orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Festival (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
' RĂTĂCIRE : Central (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

BALTAGUL : Doina (orele 11,15 ;
13.30 ; 17,30 ; 19,45 ; — program
pentru copii (orele 9,45; 16).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Victoria (orele
12.30 ; 16 ; 19.30). Melodia 
9 ; 12,15 ; 16 ; 19,15).

COMEDIE FANTASTICA ; 
puri Noi (orele 9 ; 11,15 ;
15,45 ; 18 ; 20,15).

MAGIS- 
9; 11,15; 
Flamura

9.30 ; 
(orele

Tim-
13,30 ;

de scenarii 
originale pentru 
teatrul radio-T.V.

Constantin Mun- 
.1 “L. Omul cu 
Mircea Ovidiu 

Mențiuni: Evadare eșua- 
Gh. Ardeleanu și Omul 
n-a venit de Radu Ca- 
Premiul pentru debut:

Cea de-a patra ediție a con
cursului de scenarii inițiat de 
Redacția de teatru a televiziu
nii în vederea stimulării crea
ției artistice originale și a îm
bogățirii repertoriului de tea
tru radio-tv a luat sfîrșit. Ju
riul — format din Valeriu 
Râpeanu, Paul Everac, Dina 
Cocea, prof. Ion Zamfirescu, 
Nicolae Dragoș, Radu Popescu. 
Dinu Săram (secretar Virgil 
Stoenescu) — a decernat ur
mătoarele premii:

Pentru TEATRU T.V.: Pre
miul I: Avalanșa de Gh. Blă- 
jan; Premiul II: Ziua păpu
șarului de '*
teanu; Premiul III: 
umbrela de 
Savu;
tă de 
negru 
delcu;
Apassionata de Mircea Enescu. 

Pentru TEATRUL RADIO
FONIC: Premiul I — nu s-a 
acordat; Premiul II: Odisee în 
gamă majoră de Ion D. Șerban; 
Premiul III: In 60 de minute 
de Alecu Popovici și Ceas de 
vifor in țara zimbrilor de Ar- 
cadie Marinescu Nour; Men
țiuni: A trăi pentru mîine de 
Mihai Georgescu, Se risipește 
ceața de Dumitru Bondoc, Pa
sagera de la 16 de Eugen Pe
trescu; Premiul pentru debut: 
Regina Zargidabei de Monica 
Ergas.

TlNĂRUL DIN FILMUL NOSTRU CONTEMPORAN

Filip cel Bun — Mircea Diaconu așa cum apare el in 
filmul lui Dan Pița. Simplu, timid, cu un zîmbet puțin 
ironic, neliniștit și inteligent. Jocul actorului a fost o 

performanță — performanța autenticității.

Vă mai amintiți de ea, în „Ilustrate cu flori de cîmp“ ? 
Sintem siguri că da, pentru că acest personaj tragic e 
greu de uitat. Carmen Galin a interpretat rolul unei 
fete ca toate fetele, fără nimic excepțional, care să pre
vestească drama a cărei eroină va deveni — în afară 
de o inconștiență față de viață care îi va reteza însăși

ÎNTOARCEREA LUI COLT 
ALB : Lumina (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18 ; 20).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Bu- 
cegi (orele 16 ; 18), Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Grădina Bucegi 
(orele 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Fe
roviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16; 18,15 ; 20,30), To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15), Grădina Tomis (orele 
19), Grădina Titan (orele 19.15).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Lira 
(orele 15,30 ; 18), Grădina Lira 
(orele 20).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Cotroceni (orele 10 ;
12.30 : 15 ; 17,30 ; 20).

AȚI ' CHEMAT DOCTORUL ? 
Unirea (orele 16 ; 18).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE: 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15), Arta (orele 15,30 ;
17.45 ; 20), Grădina Arta (orele 19).

EVADAREA : Ferentari (orele
15.30 ; 18 : 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : 
Drumul Sării (orele 16 ; 18 : 20), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15), Grădina Aurora 
(orele 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) ; Miorița (orele 9; 11,15;
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15).

LANȚURI : Popular (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON : 
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Munca (orele 15,30 ;
20.15) .

HYPERION : Pacea (orele 
18 ; 20).

TOAMNA BOBOCILOR : Crfn- 
gași (orele 11).

18 ;

18 ;

încă din prima decadă a lunii 
Septembrie în toate sectoarele, 
cluburile și casele de cultură ale 
tineretului din Capitală au fost 
declanșate ample activități de
dicate Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. Numai în ultima pe
rioadă s-au desfășurat paralel 
două manifestări de anvergură : 
Festivalul artei și culturii tine
retului bucureștean și Săptămî- 
nile culturale ale tineretului, 
prima găzduită de cele șapte 
cluburi ale U.T.C., iar a doua, 
de casele de cultură din sistemul 
C.C.E.S. Nu vom vorbi aici des
pre necesitatea, importanța și 
menirea acestora, impunîndu-se 
evidenței, de la sine, rolul și a- 
portul lor în impulsionarea și 
revigorarea mișcării artistice de 
amatori, a activității din insti
tuțiile culturii de masă. Ne vom 
opri însă asupra unui fenomen 
destul de paradoxal, ce se insi
nuează nestingherit în mișcarea 
artistică, și anume acela al izo
lării tinerilor artiști de propria 
lor mișcare. Mai precis, o reci
procă ignorare a rezultatelor 
muncii lor. Se disting aici două 
aspecte.

Am urmărit și în acest an 
programele din cadrul celor 
două manifestări amintite mai 
sus. Interesîndu-ne în mod. ex
pres de formațiile muzicale și 
de interpreții de muzică ușoară, 
nu am putea contesta calitatea 
și succesul unor acțiuni organi
zate în acest domeniu cu atîta 
rezonanță în rîndul tinerilor. 
Dimpotrivă, merită toate laudele 
festivalul concurs pentru soliștii 
de muzică ușoară Lebăda de ar
gint organizat de comitetul 
U.T.C. al sectorului 6 și găzduit, 
în cadrul „Săptămînii tineretu
lui", de Casa de cultură (sector 
6) sau „Ziua muzicii ușoare" a 
„Modern clubului", care a reu
nit pe aceeași scenă Intr-o con
fruntare non-stop zece grupuri

Cosmos

____  ____ L. WIL-
Cosmos (orele 16,15';

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPA î 
Rahova (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20).

NEMURITORII : Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina -------’ —
(orele 19,30).

URME FIERBINȚI î
(orele 14,30).

ÎNFRÎNGEREA LUI
KINSON :
18.15 : 20,15).

ILUSTRATE CU FLORI DE 
ClMP : Vitan (orele 15,30 ;18).

OMUL DIN LONDRA : Progre
sul (orele 16 : 18 ; 20).

WATERLOO : Flacăra
15,30 ; 19).

EMIGRANTUL : Grădina 
rea (orele 19,45).

OMUL DIN LARAMIE : 
dina Vitan (orele 19).

HOINARII : Grădina Festival
(orele 19).

(orele

Unl-
Gră-

Teatrul de Operetă: VICTORIA 
ȘI AL EI HUSAR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19.30 ; Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : HEDDA GABLER 
— ora 19 : (Sala Studio) : TITA
NIC VALS — ora 19 ; Teatrul de 
Comedie : NOAPTEA LA MA
DRID — ora 19.30 : Teatrul Giu
lești : CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT — ora 19.30 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : UITE CA 
NU TAC — ora 19,30 : Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria) : ILEANA 
SÎNZIANA — ora 17 : (Sala Aca
demia) : SIR ȘI ELIXIR — ora 18 ; 
(Circul București) : CIRCUL
MARE DIN VARȘOVIA — 
MM 

vocal instrumentale cele mai re
prezentative din municipiu. La 
prima vedere, nimic de reproșat, 
afluența concurenților e chiar 
remarcabilă. De exemplu, la 
concursul de interpretare recent 
încheiat s-au înscris inițial 60 
de concurenți. însă tinerii iubi
tori ai cintecului, de diverse pro
fesii și preocupări, care iau parte 
la competiții, circulă în mișcarea 
artistică „pe contul lor". Cei mai 
mulți dintre ei, muncitori anga-

CINE Șl CÎT TIMP 
îl ÎNDRUMĂ

PE ARTIȘTII AMATORI
jați în întreprinderi industriale, 
înzestrați cu reale calități artis
tice, nu fac parte însă din for
mațiile organizațiilor lor U.T.C. 
reprezentîndu-le, după cum ar fi 
și firesc, în întreceri sau spec
tacole la nivel de sector, de mu
nicipiu. Unde se afirmă, unde se 
dezvoltă, cine îi îndrumă pe a- 
cești tineri, multi anonimi ca 
soliști pentru propriile lor colec
tive de muncă ? Activitatea ar
tistică „subterană" a multora 
dintre ei îi izolează de colegi, de 
organizație și, într-un anumit 
fel, paradoxal, de însăși mișca
rea artistică. Situația este destul 
de complexă. Dacă în unele ca
zuri asemenea tinere talente nu

tinerețea reprezintă virsta de 
opțiune și posibilități, de ple
nitudine și neliniști, de fru
musețe și relativism, cea 
mai bogată. . Astfel, o discu
ție despre autenticitatea tină- 
rului in filmul contemporan 
este oricind oportună, cu atit 
mai mult acum, în acest mo
ment al cinematografiei noastre 
in care se poate vorbi despre 
certe reușite. E o chestiune de 
prudență și înțelepciune să ne 
analizăm lucid in momente de 
succes. Acest adevăr simplu 
este nu o dată ignorat. Dacă a- 
plicăm și la film acea aserțiune 
de spirit care spune că „litera
tura pentru tineret se scrie ca 
orice literatură, numai că puțin 
mai bine" — acest succes cert nu 
trebuie să ne facă numai să ne 
bucurăm ci să deschidem încă o- 
dată discuția despre ce înseamnă 
autenticitate în filmul cu pro
blematica tineretului și ce tre
buie învățat din succese — pen
tru că ce trebuie învățat din 
prea multele eșecuri s-ar părea 
că am aflat destul de aproxima
tiv. Nu e un paradox — dacă 
raportăm succesul la număr. 
Mai precis, anul cinematografic 
1975 a debutat cu trei filme 
bune, chiar foarte bune, toate cu 
eroi tineri. Enumerarea devine 
aproape inutilă, toată lumea le 
știe : „Zidul" (film istoric), „Fi
lip cel Bun", „Ilustrate cu flori 
de cimp", dintre care remarca
bil este că două sînt filme ale 
unor autori debutanți sau aproa
pe debutanți — Constantin Va- 
eni „Zidul" și Dan Pița „Filip 
cel Bun". Ne-am bucurat mult, 
iar scepticii au declarat că ne
am bucurat prematur, pentru că 
într-adevăr filmele „cu tineri" 
care au urmat nu s-au mai ri
dicat la același nivel. Ca să ple
căm iarăși de la un exemplu 
concret, ar fi interesant poate 
să spunem ce avem de spus pie
rind de la un film nu lipsit de 
interes, un film inegal, cum am 
mai avut înainte de cele trei — 
și anume, de pildă, „Muntele 
ascuns". In acest film se regă
sesc citeva din „ideile fixe" ale 
filmului despre tineret. Majori
tatea filmelor noastre despre ti
neret se petrec pe șantiere, și 
dacă plecăm de la premisa că 
șantierul oferă toate posibilitățile, 
inclusiv metaforice pentru o in
vestigație serioasă, acest lucru 
este firesc și îmbucurător. Să 
recapitulăm — personajul prin
cipal, un tînăr absolvent de 
liceu neliniștit, cu psihologie 
particulară, un „răzvrătit" față 
de viața călduță de familie care 
pleacă să descopere adevărul. 
De aici încep să curgă ideile 
fixe. „Răzvrătitul" care fuge de 
acasă și e în divorț adolescen
tin cu o maturitate vinovată sau

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Bucuria 
vieții. Chipul femeii în arta plas
tică românească. 10,20 Film artis
tic: „Prințesa" — producție a stu
diourilor suedeze. 11,50 Telex. 11,55 
închiderea programului. 16,00 Te- 
leșcoală. Teatru didactic: Conflic
tul în drama „Prometeu încătu
șat*'  de Eschil. 16.30 Curs de lim
bă franceză. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru sănătatea dv.: Regimul de via
ță și muncă recomandat gravidei.
17,15 Scena. 17,35 Muzică popu
lară. 18,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 18,30 De-o 
vîrstă cu țara — montaj de ver
suri dedicate patriei și partidului.
18,45 Seara Televiziunii din Repu
blica Democrată Germană. Ac
tualități din R.D.G. 18,55 Călăto
rie în Turingia. 19,10 ..1000 de ani 
— Weimar". 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Anchetă so
cială: D.M.H. (Direcția Mișcării 
Hirtiilor) (III). 20.40 Seara Tele
viziunii din Republica Democrată 
Germană. Film artistic: „Eva și 
Adam". 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

cehoslovace. 20,40
contemporane. 21,05 Telex.

filmoteca TV: Actori

20.00 Film serial: „Calea cea 
lungă" (episodul IV) — producție 
a televiziunii —*—’-------- “
Idei ___ _ ______
21,10 Tezaur de cîntec românesc.
21.30 Din  :
mai puțin obișnuiți. Film de mon
taj — încercare de exemplificare 
a anumitor trucaje folosite în fil- 
«rfl» ca znimalo sălbatice.
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CUJLTUKA
se includ în echipele artistice ale 
organizației lor dintr-un spirit 
de „vedetism", există însă și 
exemple de soliști care nu acti
vează la ei în întreprinderi din 
simplul motiv că nu au formații. 
Lipsa de interes, de receptivitate 
și preocupare a unor comitete

U.T.C. de a crea în jurul celor 
talentați nucleele unor echipe, 
contribuie inevitabil la submi- 
narea viabilității și calității ac
tivității artistice la nivelul orga
nizațiilor și, în ultimă instanță, 
la nivelul orașului. Așa se .ex
plică dealtfel și faptul că multe 
talente răsar și se pierd de la 
an la an, activitatea lor izolată, 
în salturi, nedirijată, frînîndu-le 
evoluția. Concursul Lebăda de 
argint s-a aflat anul acesta la 
ediția a Vl-a. Unde sînt soliștii 
premiați la cele cinci ediții an
terioare ? Unde voi*  activa tine
rii distinși cu premii la ediția 
actuală ? Unde cîntă tineri ca 
Mihaela Pantelimon, elevă la

prost înțeleasă și care va fi 
adus pe calea cea bună, cisti- 
gind tocmai o conștiință severă. 
l-am văzut aproape fără excepție 
în filmele de care ne ocupăm. 
Pină și „Filip" — doar că mai 
bine scris, mai bine interpretat 
și mai talentat filmat face parte 
din aceeași categorie, un James 
Dean mutat în cu totul alte con
diții sociale, dar păstrînd toate 
excepțiile de caracter impuse de 
marele și ciudatul actor sinuci
gaș. Numai că asta se cheamă 
mimetism, deci fals, deci neau
tentic. Neautentică este frecven
ța. Firește, acest caz este posi
bil, nu e rar, e interesant, me
rită scris și filmat dar nu cu 
frecvența care să facă din el un 
model de lipsă de originalitate. 
Personajul, impus de altfel cu 
mult talent, cred că vreun de
ceniu, de actorul Dan Nuțu. a fă
cut ravagii și în alt sens. Aproa
pe fără excepții se scriu scena
rii care se aplică la acest tip de 
actor, in loc să fie invers, să se 
caute situația de viață semnifi
cativă și actorul care s-o ilus
treze. Dacă am întreba, printr-un 
sondaj, tinerii cam cîți colegi de 
generație atit de „ciudați", trăz- 
niți, inadaptabili, sensibili, cu
nosc, răspunsul probabil, răs
punsul global, ar justifica pre
tenția noastră de a fi avut doar 
„Diminețile unui băiat cuminte" 
și „Filip cel Bun" pe această 
temă. E ciudat de-a dreptul să 
constați ce ticuri de monotonie 
provoacă tocmai o mare diversi
tate caracterologică și tempera
mentală cum este de fapt aceea 
a tineretului contemporan din 
țara noastră. Se știe că mono
tonia • provocată de așa-zisul 
nonconformism este un desert 
mai opac decit conformismul cel 
mai clasic. Va să zică, dacă vor
bim de filmul cu problematica 
tineretului, avem ipostaza non- 
conformistului sensibil care a- 
junge la adevăr, în vreo sasa 
variante — de la treapta cea mai 
de jos — „O sută de lei", pînă 
la treapta cea mai de sus — 
„Filip cel Bun". Mediul investi
gat in care se mișcă nonconfor- 
mistul care nu-și găsește locul 
este iarăși de un plicticos (să nu 
zicem penibil) snobism — ca-n 
„O„sută de lei", „Un film cu o 
fată fermecătoare", „Parașutis- 
tii" — am numit la întimplare — 
sau șantierul de o autenticitate 
aproximativă, ca-n „Muntele as
cuns" și pină la autentica 
ambianță ca-n „Filip". înainte 
de a trece mai departe, să spu
nem din capul locului că reve
nirea la mereu aceleași si ace
leași titluri nu spun decit un 
lucru simplu și anume că. de 
fapt, avem foarte puține filme 
cu tineri ca eroi principali. Ră- 
minînd încă la varianta — una 
din cele două — a „celui care 
caută adevărul", „nonconformis- 
tul", „frământatul" să mai adău
găm un fapt de o mare impor
tanță in demonstrație. Atîta vre
me cit este analizat el, ca indi
vid, lucrurile merg bine. Atita 
vreme cit intră în dialog cu oa
meni mai în vîrstă sau cu copii 
lucrurile merg bine. în mod cu 
totul de neînțeles, atîta vreme 
cit intră in dialog cu cei de vir
sta lui, lucrurile merg foarte 
prost. Atmosfera, adevărul, au
tenticitatea in sfîrșit a „grupu
lui de tineri" in filmele noastre 
sînt, pină acum, foarte stingace. 
Să dăm un exemplu ce nouă ni 
se pare concludent : cea mai ne
adevărată, crispată, falsă scenă 
din „Filip cel Bun"*  este tocmai 
întîlnirea foștilor colegi de liceu, 
discuția și intîmplările dintre ei. 
S-ar părea că singurul dialog 
real și emoționant intre doi bă
ieți de aceeași vîrstă l-am avut 
in „Diminețile unui băiat cu
minte" și cel mai real dialog în. 
tre două fete l-am avut în „Ilus
trate cu flori de cimp". A- 
cest lucru spune foarte mult și 
spune mai ales că autorii noștri 
nu prea cunosc cu adevărat tine
rii așa cum se manifestă ei cînd 
sînt între ei. Cealaltă categorie 
de filme cu tineri este aceea a 
filmelor cu băieți veseli și ro
mantici. Aici lucrurile stau încă 
prost și e greu să numim o sin
gură reușită de durată, pentru 
că asistăm la aceeași monotonie, 
doar că mai zgircită. Cînd sînt 
veseli, tinerii din filmele noas
tre au o voioșie de revistă în 
provincie, cînd sînt romantici 
totul e lăsat pe mina operatoru
lui care demonstrează că are 

Liceul cinematografic, Mihaela 
Runceanu, studentă, Lucia Ale
xandru, dactilografă la I.T.C. 
ș.a. ?

în aceeași situație se află, din 
păcate, și marea majoritate a 
formațiilor de muzică ușoară din 
întreprinderi. Activînd de obicei 
într-un cadru limitat și la oca
zii festive, neafirmîndu-se din
colo de porțile întreprinderilor, 
cele mai multe colective rămîn 
anonime chiar și în mișcarea ar
tistică din sectorul lor, pierzîn- 
du-și pe parcurs suflul și entu
ziasmul ce le-a dat naștere. 
Unde sînt formațiile din platfor
ma industrială de nord sau de 
sud, din marile întreprinderi 
bucureștene ca Republica, 23 Au
gust. Grivița, Vulcan, I.M.U.A.B., 
I.M.G.B. etc. ? Prezențe întîm- 
plătoare pe scenele' cluburilor 
sau ale caselor de cultură, fără 
confruntarea periodică cu un pu
blic mai larg, mai exigent, for
mațiile își pierd încrederea în 
propriile forțe resemnîndu-se și 
acceptînd în cele din urmă pos
tura de „cenușărese".

Am ascultat la „Modern Club" 
printre altele, și formația ute- 
ciștilor de la Electronica — 
„Electron Grup" și formația 
„Optirom" a tineretului de la 
întreprinderea optică română. 
Iată numai două exemple de for
mații bune, necunoscute însă da
torită neintegrării lor în circui
tul viu, dinamic al mișcării ar
tistice de amatori din Capitală. 
Astfel de apariții fantomatice 
nu-i vor putea stimula niciodată 
cu adevărat pe entuziaștii ce do
resc să facă, în afara progra
mului lor de muncă, activitate 
artistică.

ALINA POPOVICI

talent. Secvența clasică și defi
nitorie pentru toată categoria 
este, de pildă, aceea din „Căl
dura", cind perechea de îndră
gostiți fuge pe malul mării, fuge 
in nisip, fuge in griu, totul fil
mat cu artă, secvența văzută de 
o sută de ori cu mîinile filrh . 
îndelung „Ca două lebede", ,\ofă 
nici o legătură cu tonalitatedfrge- 
nerală a filmului, fără nici o le
gătură cu un stil unitar, pentru 
că dacă e vorba de „stil" in fil
mele noastre de tineret, dacă e 
vorba de o anume tonalitate, 
vom constata că ele par făcute 
dună trei scenarii și filmate de 
trei autori diferiți. Avem drep
tul să fim aspri, pentru că aștep
tăm enorm de la filmul de tine
ret. Realitatea de azi a Româ
niei socialiste ne arată extraor
dinara pondere a tineretului în 
toate ramurile vieții sociale, rea
litatea este că tinerii noștri nu 
arată numai ca acei blazați și 
frumoși și distanți adolescenți 
care dansează înstrăinați în fil
mele cu „maturi" — vezi recen
tul „Hyperion" — de parcă numai 
asta ar ști să facă și numai asta 
ii caracterizează, de parcă ar 
vorbi o limbă străină și snoabă, 
ca și cînd nu toate generațiile 
din istoria lumii civilizate ar fi 
dansat ce se dansa la vremea 
respectivă și s-au îmbrăcat cu 
ce se îmbrăca la vremea respec
tivă. Un astfel de mod de a 
privi lucrurile e cel puțin naiv. 
Realitatea iarăși este că tipul 
„neadaptatului" caracterizează 
intr-o extrem de infimă măsură 
tineretul nostru. Nu-i suficient 
să pui pe cineva să sară un 
gard la două noaptea rizind, să-l 
pui să se certe cu tata, ca să 
demonstrezi că are optsprezece 
ani. Poate că ar trebui să cău
tăm adevărul acolo unde e : ne- 
cunoscind suficient realitatea, 
„umplem" personajele cu ticuri 
din cartea de psihologie adoles
centină. Cea mai bună dovadă 
este că atunci cind în filmele 
noastre istorice — filmele de 
ilegalitate și război mai ales — 
apar tineri, ei sînt foarte auten
tici, foarte adevărați, foarte ti
neri. Asta pentru că timpul is
toric oferă drame și situații li
mită. Dar drame și situații li
mită există, desigur, îmbrăcind 
alte forme, uneori infinit mai 
ascunse, și in vremuri normale 
ele cer mai mult efort și mai 
mult talent de investigare și,mai, 
multă temeritate. Cel mai 
exemplu — „Ilustrate cu flonae 
cimp" care este, după opinia 
noastră, un film excelent, cel 
mai bun film cu tineri și despre 
tineri de pină acum. Autorul a 
avut nu numai curajul de a 
aborda un subiect dificil cu a- 
jutorul căruia relevă o lume și 
un univers blamabil, dar aceste 
două personaje sint fete, într-o 
producție de filme în care tre
buie să recunoaștem că „fata", 
cu excepția Irinei Petrescu în 
„Diminețile", apare ca să se afle 
în treabă și să demonstreze că 
eroul are viață personală. Fetele 
din „Ilustrate" sint două perso
naje tragice cu putere remarca
bilă de teză și exemplu în ace
lași timp. Ele se mișcă si vor
besc normal, ele dezvăluie o psi
hologie și un mod de viață din
tr-un gest și este firesc ca odată 
ridicată o astfel de ștachetă să 
nu fim deloc dispuși s-o cobo- 
rîm înapoi, la vremea dialoguri
lor, de un fals descurajant. Aș
teptăm de la cineaștii noștri să 
demonstreze că aceste succese 
sînt un bun ciștigat și asimilat. 
Așteptăm filmele adevărate des
pre studenți pentru că n-am a-' 
vut, filmele adevărate despre 
elevi — pentru că n-am avut în 
nici un fel. filmele adevărate 
despre tinerii de la țară, care să 
nu arate ca-n spectacolele 
proaste de artizanat cu staniol 
și „cămeși" de nailon. Invităm 
la această discuție pe care o do
rim tranșantă și sinceră, pentru 
a nu fi inutilă, in egală măsură 
creatori și spectatori, adică pe 
toți cei interesați ca filmul 
românesc cu și despre tineri să 
arate într-adevăr la ce tempe
ratură înaltă trăiește tineretul 
nostru, cit de important, divers, 
inteligent și imaginativ este, cît 
de matur gîndește și ce frumos 
și profund iubește. Pentru că — 
mai trebuie adăugat un lucru 
de-a dreptul trist — noi n-avem 
nici un „film de dragoste" cu 
adevărat frumos și emoționant. 
Ceea ce pur și simplu jignește 
virsta marilor elanuri. Pentru 
toate aceste justificate pretenții 
ale noastre cel mai bun argu
ment este realitatea însăși.
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V itCK.VfM
Președintele Republicii Socialiste România; NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Cipru, 
arhiepiscopul MAKARIOS, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți și să transmiteți poporului și guvernului Româ
niei cele mai călduroase mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj cu ocazia Zilei independenței Ciprului.

Exprim, de asemenea, profunda mea apreciere pentru bunele 
urări de succes In apărarea și consolidarea independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a țării noastre.

PRIMIRI LA PRIMUL 
MINISTRU AL GUVERNULUI

PLECARE
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a plecat, luni după-amia- 
ză, la Belgrad, unde va face o 
vizită de prietenie la invitația 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Pe aeroportul Otopeni, erau 
prezenți tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Era dd fată Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai amba
sadei.

★
La sosire, pe aeroportul „Beo

grad", tovarășul Cornel Burtică 
a fost întîmpinat de Todo Kur- 
tovici. secretar în Comitetul E- 
xecutiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., șefi de secții la C.C. al 
U.C.I. și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României Ia Belgrad, Virgil 
Cazacu, și membri ai ambasadei.

ȘEDINȚA
Luni a avut loc în Capitală 

ședința comună a Consiliului 
pentru coordonarea și îndruma
rea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către 
populație și Consiliului de Con
ducere al Ministerului Comerțu
lui Interior, la care au partici
pat cadre de conducere din mi
nistere și alte instituții centra
le, și președinții consiliilor ju
dețene de aprovizionare.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Janos Fazekas. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a subliniat 
sagLnile Imediate care stau în 
faț^lucrătorilor din toate sis
temele comerciale, acțiunile care 
trebuie întreprinse pentru buna 
aprovizionare a populației cu 
produse alimentare și nealimen
tare în trimestrul IV al acestui 
an.

PROTOCOL
Tovarășii Mihai Marinescu, vi- 

ceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste - România, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării și Gerhard Șchii- 
rer, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
au semnat luni Ia București 
Protocolul privind rezultatele 
coordonării planurilor de dez
voltare a economiilor naționale 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Ger
mane pe perioada 1976—1980.

Pornind de la indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și tovarășul Erick Honecker, 
prim-secretar al P.S.U.G., pri
vind intensificarea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre cele 
două țări, Protocolul prevede o 
creștere a livrărilor reciproce de 
mărfuri, în viitorul cincinal de 
peste 2 ori față de Acordul de 
lungă durată pe perioada 
1971—1975 și de peste 160 la su
tă față de realizările preliminate 
pe această perioadă.

Protocolul prevede, de aseme
nea, livrări reciproce cresdr.de 
de produse ale industriei chi
mice, produse metalurgice, ale 
industriei lemnului, celulozei și 
hîrtiei, precum și bunuri de con
sum (produse ale industriei u- 
șoare și agroalimentare).

Totodată, s-a convenit măsuri 
pentru dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice și a 
schimburilor de mărfuri pe vii
torul cincinal șl după anul 1980, 
mai ales pe baza extinderii ac
țiunilor de cooperare și specia- 
lifcord în producție.

Jfcțfost prezent, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

★
Lunî după-amiazfi, tovarășul 

Gerhard Schilrer a părăsit Capi
tala.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia

liste România, Nicolae Giosan, a 
transmis președintelui Camerei 
Populare a R. D. Germane, Ge
rald Gdtting, o telegramă de fe
licitare cu prilejul celei de-a 
XXVI-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Germane.

Cu același prilej, a trimis o te
legramă de felicitare ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, către ministrul afaceri
lor externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer ; Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste a transmis Consiliului Na
țional al Frontului Național al 
Germaniei Democrate o tele
gramă de felicitare cu ocazia ce
lei de-a XXVI-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul foștilor luptători
antifasciști, alte organizații 
obștești și instituții centrale din 
țara noastră au transmis, de a- 
semenea, telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor si
milare din R. D. Germană.

RECEPȚIE
Cu prilejul oelei de-a XXXI-a 

aniversări a Zilei Armatei popu
lare cehoslovace, atașatul militar 
și aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, gene- 
ral-maior Josef Gumulka, a ofe
rit luni un cocteil.

Au participat general-colone! 
Ion Coman, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, gene
ral-colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționale-

SOSIRE
La invitația Uniunii Naționa

le a Cooperativelor Agricole de 
Producție, luni a sosit în Capi
tală o delegație a Uniunii fede
rale a țăranilor cooperatori din 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, condusă de Erwin Zidek, 
secretar general al Uniunii, care 
face o vizită in țara noastră.

ÎNTiLNlRE
Cu prilejul celei de-a 26-a a- 

niversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, la co
operativa agricolă de producție 
din comuna Goicea Mare, jude
țul Dolj, a avut loc o întîlnire 
prietenească, la care au luat 
parte Li Tin-ciuan. ambasado
rul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Au participat reprezentanți ai 
organelor județene de partid și 
de stat, precum și ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

în cinstea oaspeților, coopera
torii au oferit o masă. Pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție și ambasadorul 
R. P. Chineze au toastat în să
nătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Mao 
Tzedun, pentru continua dezvol
tare a prieteniei dintre cele două 
partide, țări și popoare, pentru 
succese tot mai mari in opera 
de construire a socialismului in 
cele două țări.

★
Cu ocazia vizitei efectuate în 

județul Dolj, ambasadorul Li 
Tln-ciuan și ceilalți membri ai 
ambasadei chineze au fost pri
miți de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean.

A avut loc o convorbire des
fășurată într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

PREMIERĂ
O nouă filă s-a adăugat epo

pee! cinematografice naționale 
prin prezentarea în premieră, 
luni seara, la Cinematograful 
„Patria" din Capitală, a filmului 
„Dimitrie Cantemir", producție a 
Casei de filme 5. Străbătută de 
un fierbinte patriotism, noua 
realizare a cinematografiei noas
tre, avlnd la bază un scenariu 
scris de Mihnea Gheorghiu, a- 
duce în. prim plan personalitatea 
marelui om politic și cărturar 
Dimitrie Cantemir, o epocă plină 
de frămintări din istoria țării 
noastre.

(Agerpres)

Tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni după-amiază, pe to
varășul Gerhard Schurer, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, s-au anali
zat rezultatele încheierii acțiu
nii de coordonare a planurilor 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană pe perioada 1976—1980, 
care prevede o creștere impor
tantă a schimburilor economice 
față de cincinalul actual. Au 
fost convenite măsurile pentru 
realizarea unor acțiuni de coo-

★

Tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni, pe Zor a Tomic,
președintele Comitetului Fede
ral pentru Sănătate și Asisten
tă Socială al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
se află într-o vizită în 
noastră.

în cadrul convorbirilor 
au avut loc cu acest prilej.

care 
tara
care 
des

Județul Bihor a îndeplinit planul cincinal
(Urmare din pag. 1) 

pentru această etapă, producția 
anului 1975 fiind cu peste 91 la 
suta mai mare decît in 1970. Prin 
îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor actualului cinci
nal, industria bihoreană va rea
liza pină la sfirșitul acestui an 
o producție suplimentară de pes
te 3.3 miliarde lei.

Rezultatele pozitive cu care 
industria județului Bihor încheie 
acest cincinal reflectă eforturile 
creatoare depuse de către oa
menii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru 
mai buna organizare a produc
ției ?i a muncii, utilizarea mai 
deplină a capacităților și spații
lor de producție, modernizarea 
tehnologiilor de fabricație, care 
au făcut posibilă creșterea pro
ductivității muncii cu aproape 
50 la sută față de anul 1970, pu
nerea in funcțiune a 76 noi ca
pacități, asimilarea in fabrica
ție a 181 produse de înaltă teh
nicitate, adoptarea de noi teh
nologii și modernizarea celor 
existente. De asemenea, volu
mul mărfurilor livrate pe piața 
externă în acest ultim an al ac
tualului cincinal fiind de peste 
3 ori mai marc decît în 1970.

Cu toate condițiile climaterice 
nefavorabile, îndeosebi din ulti
mii doi ani, prin hărnicia și dă
ruirea in muncă a oamenilor

ȘTAFETA MUNCII
(Urmare din pag. I)

U.T.C. Iată numai două dintre 
cele care s-au impus în mod 
deosebit prin înalta lor eficien
ță, prin largul ecou pe care 
l-au găsit în rîndul tinerilor, al 
organizațiilor U.T.C.

în urmă cu trei ani, tineri! 
de la Șantierul 3 instalații al 
Trustului județean de construc
ții, propunindu-și ca obiectiV 
principal al activității lor re
ducerea consumului de materii 
și materiale, au stabilit că fie
care dintre ei pot realiza, zil
nic, o economie de 1 leu. în 
scurt timp, inițiativa „Fiecare 
tinâr să reducă consumul de 
materiale cu 1 leu pe zi" a de
venit cunoscută in întreg șan
tierul. „După șase luni, ne spu
ne tehnicianul Vasile Deju, re
zultatele erau duble, pentru ca 
la sfirșitul anului 1974, să ajun
gem la economii și mai mari. 
Aceasta ne-a convins că în 
șantier sînt multe rezerve ne
valorificate și, am hotărît deci, 
să acordăm o atenție mai mare 
economisirii materialelor încă 
din faza de pregătire a produc
ției. S-a propus, ca de Ia ma
gazie să nu se mai scoată decît 
strictul necesar de materiale, e- 
liminînd din capul locului acele 
scăzăminte normate care, la 
unele repere ajungeau să repre
zinte peste 2 la sută. Așa s-a 
ajuns ca în acest an, după 9 
luni, economia de materiale rea
lizată de cei peste 400 de tineri 
ai șantierului nostru să fie de 
aproape un milion lei".

Ceea ce înseamnă că, zilnic, 
fiecare dintre ei realizează o 
economie de 10 lei. 

perare și specializare în produc
ție, îndeosebi in domeniile con
strucțiilor de mașini, metalur
giei, electronicii și electrotehni
cii, chimiei și industriei extrac
tive.

în cadrul convorbirilor s-a 
stabilit programul de lucru pen
tru definitivarea Acordului co
mercial de lungă durată între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

La primire au participat tova
rășii Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Ion St. Ion, secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri.

A luat parte dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București.

★

fasurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate 
probleme ale colaborării în do
meniul sănătății și asistentei 
sociale între cele două țări.

La primire, au participat Ra
du Păun, ministrul sănătății. 
Ion Șt. Ion. secretar general al 
Consiliului de Miniștri, precum 
și Petar Dodik. ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

muncii din agricultură, media 
producției globale agricole din 
perioada 1971—1974 a fost cu 
35.8 la sută mai mare decît în 
cincinalul 1966—1970.

In anii acestui cincinal — se 
arată în telegramă — au fost 
construite și date în folosință 
peste 10 400 apartamente, mai 
mult de 7 300 locuințe individua
le, 202 săli de clasă. 2 680 locuri 
în creșe, grădinițe și case de co
pii, aproape 4 500 locuri in că
mine pentru nefamiliști, precum 
și alte obiective social-culturale 
în municipiul Oradea și în ce
lelalte localități din județ. Ve
niturile bănești ale populației au 
crescut cu aproape 50 Ia sută, 
iar volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul prin comer
țul socialist este cu 36 la sută 
mai mare decît în 1970.

în numele celor peste 67 mii 
de comuniști, al tuturor locuito
rilor acestor străvechi plaiuri 
românești, asigurăm Comitetul 
Central că, alături de întregul 
nostru popor, strîns uniți în ju
rul partidului, al dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom consacra întrea
ga noastră putere de muncă și 
de creație înfăptuirii neabătute 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a 
istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român.

7 LA 240...Șl DE LA
Inițiativa de la

de mașini-unelte
este de dată mai___
primă o altă creștere, la fel de 
importantă, în alt domeniu însă,

întreprinderea 
din Bacău 

recentă și ex-

și anume cel al creației tehnice 
și promovării noului. în luna 
martie a acestui an, cînd a luat 
ființă, cercul de creație tehni- 
co-științifică a tineretului nu
măra 7 membri : 3 ingineri, un 
strungar, un frezor, un ascuțitor 
și un rectificator. După o pe
rioadă scurtă, după cum ne spu
nea președintele cercului, ingi
nerul Dumitru Bontaș, acestui 
nucleu, ce își propune o impli
care mai directă a organizației 
U.T.C. în procesul de moderni
zare a producției, i s-au alătu
rat din ce în ce mai mulți ti
neri. După o expoziție organi
zată în luna august, împreună 
cu comisia inginerilor și tehni
cienilor care prezenta piesele 
pe care le importă întreprinde
rea, cu caracteristicile lor, nu
mărul celor care s-au angajat să 
rezolve cite o problemă tehnică 
ridicată de fabricareea acestora 
în atelierele proprii, a ajuns la 
80, din care jumătate tineri. 
Pentru îndeplinirea angajamen
telor ei au atras la rîndul lor 
alții și așa s-a ajuns ca, în pre
zent, numărul tinerilor care 
și-au înscris numele printre cei 
care au determinat reducerea 
importului de piese cu 20 la 
sută, a sculelor cu 40 la sută și 
au realizat una dintre cele mqi 
moderne mașini de alezat și 
frezat — AFD-100 — să fie de 
240.

Pentru a da o șl mal mare în
cărcătură de fapte cuvîntului 
luat în cinstea Congresului, ti-

CONCURS
L-.......... ............... 

„Congresul al Xl-lea 
al P.C.R. — Congresul 
devenirii comuniste 
a patriei"

în aceste zile, sub auspiciile 
Comitetului municipal al U.T.C. 
în colaborare cu Cabinetul ju
dețean de științe sociale Galați, 
se desfășoară faza pe între
prinderi, instituții, școli, facul
tăți și comune a concursului pe 
teme politice : „Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. — Congresul 
devenirii comuniste a patriei".

Acțiunea care angrenează pes
te 32 mii de tineri, urmărește 
printre altele : cunoașterea a- 
profundată și aplicarea în viață 
a documentelor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., a realizărilor 
obținute de oamenii muncii, de 
tineri, în transpunerea lor în 
viață, educarea tinerilor în spi
ritul Codului principiilor și nor
melor muncii și vieții comu
niste. creșterea responsabilității 
elevilor și studenților față de 
temeinica pregătire profesiona
lă pentru dobîndirea cunoștințe
lor teoretice și practice, nece
sare încadrării rapide într-o ac
tivitate social utilă etc.

VASILE CABURGAN,
Subredacția județeană Galați

între numeroasele acțiuni po
litico-educative întreprinse 
Comitetul județean Buzău 
U.T.C..........................
tim ( 
P.C.R. 
nerații'

de 
al 

în ultimele zile, amin- 
dezbaterile : „Programul 

— programul tinerei ge
nerații", „Sarcinile tineretului 
în campania de toamnă", „Mun
ca — principalul factor de for
mare și educare a tinerei gene
rații", „Cum pregătim din 
punct de vedere social-moral 
tinăra generație", „România — 
militană activă pentru instaura
rea unei ordini economice in
ternaționale", „Să discutăm des
pre tinerele, răspunderi, idea
luri", „Județul Buzău — trecut, 
prezent, viitor" ; concursul „Ti
neretul — puternică for|ă socia
lă, viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste". Asemenea 
manifestări susținute cu con
cursul unor cadre de partid și 
U.T.C. cu largă experiență, sînt 

nerii județului Bacău depun în 
continuare eforturi susținute. Cu 
ce se va întregi raportul lor în 
această lună, ne-a relatat tova
rășul Gheorghe Căutișanu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
al U.T.C.

— Adunările generale și con
ferințele din întreprinderi, o- 
rașe și municipii au relevat încă 
o dată că principala preocupare 
a organizațiilor U.T.C. este în
dreptată, in primul rînd, in. con
tinuare, spre îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție. 
Iar ca o primă acțiune in spri
jinul producției, specifică or
ganizației U.T.C., care a că
pătat o largă extindere în 
această perioadă se înscrie 
organizarea de schimburi de 
onoare in toate unitățile eco
nomice. La aceasta se adaugă 
angajamentul de a efectua încă 
peste 200 000 ore muncă patrio
tică în sprijinul producției care 
se vor finaliza la 31 octombrie 
intr-o producție suplimentară 
de peste un milion lei. Conti
nuăm în același timp cu un e- 
fectiv sporit de tineri munca pe 
cele două șantiere județene, la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice și la Complexul comer
cial din municipiul Bacău. O 
mai mare atenție acordăm și 
sprijinirii campaniei agricole la 
care sînt mobilizați peste 10 000 
de tineri. Pentru ca la Congres 
să putem raporta îndeplinirea 
integrală a angajamentului a- 
sumat la începutul anului, in 
mod deosebit ne preocupă rea
lizarea planului la acțiunile fi
nanțate ale muncii patriotice. 
Mai avem de realizat aproape 
300 000 lei și sîntem siguri că șl 
la acest capitol ne vom res
pecta angajamentul.

tot mal frecvente în organizați
ile U.T.C.

I

Continuă in ritm, susținut 
restaurarea celui mai gran
dios monument de pe terito
riul traco-dacic și al lumii 
romane. In diametru de 40 
de metri, egal cu înălțimea, 
monumentul de la Adamcli
si, dominat de statuia zeu
lui Marte, va fi, fără îndoia
lă, un punct de mare atracție 
turistică. In fază avansată se 
găsește și restaurarea cetății 
din apropiere, care, in urmă 
cu două milenii, era port la 
unul din brațele Dunării.

I. CONSTANTIN
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Duminică, pe aleile Circului de Stat din Capitală, Comitetul U.T.C. al lectorului 2 a organizat între
ceri de cros la care au participat peste 2 000 de elevi, fete si băieți

Foto : GH. CUCU

Ion Tiriac — 1

rundă (a 6-a), 
Utrecht, Borg 
6—2. 5—7, 7—5

«tudenți șî elevi din patru ju
dețe ale țării: Cluj, Timișoara, 
Bihor și Sibiu.

Făcînd parte din ciclul activi-] 
tăților organizate în cinstea ce-| 
lui de-al X-lea Congres al U.T.C. I 
și a Conferinței U.A.S.Q.R., ma- \ 
nifestarea a cuprins o sesiune ( 
de comunicări tehnico-științifi- \ 
ce, avînd ca temă tehnica de cal- 1 
cui, informatica, matematica, fi-/ 
zică, chimia și tehnologiile noi/ 
simpozioane, consfătuiri și expu
neri pe teme ale activității teh- 
nico-științifice, întilniri cu oa
meni de știință. Tot aici au fost 
incluse și spectacolele celei de-a 
Vl-a ediții a Festivalului-con- 
curs de muzică ușoară pentru 
elevi „Floarea de lotus".

DAN MIHAIL CINCA 
subredacția județeană Bihor

... .
| ca&ran |

„Sâptămînile tineretului"
Desfășurată în cinstea celui 

de-al X-lea Congres al U.T.C. și 
celei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., sub egida Comitetu
lui de cultură și educație socia
listă al municipiului București și 
a Comitetului municipal U.T.C., 
suita manifestărilor intitulate 
Săptămînile tineretului, pe lingă 
promovarea unor programe cu 
un pronunțat caracter educativ, 
în deplin consens cu opțiunile 
tineretului, și-a propus, deopo
trivă, inițierea unor modalități 
de expresie culturală care să se 
bucure de audiența publicului 
tînăr. Consemnăm reușita unor 
acțiuni cu ecou în conștiința 
auditoriului, cum ar fi, de pildă, 
simpozionul Tineretul în fața 
sarcinilor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice și Clubul vi
itoarei familii — la Casa de 
cultură a sectorului 6, ciclul te
matic Orele tinereții și clubul 
cu profil ateist Cosmos 2000 
la Casa de cultură a sec
torului 1, o interesantă sea
ră de portrete intitulată Oa
meni între oameni la vîrs- 
ta majoratului și inițierea 
Clubului Femlna pentru tinerele 
fete, la Casa de cultură a sec
torului 3.

In zilele următoare, alte două 

nale ale Campionatului mondial 
feminin de șah. în prima rundă, 
ma est rele românce Margareta 
Teodorescu și Suzana Makai au 
încheiat remiză partida disputa
tă intre ele.

• Campionatul european 
fotbal programează în această 
săptămână trei partide. Sîmbătă, 
11 octombrie, se va disputa la 
Diisseldorf lntilnirea dintre se
lecționatele R.F. Germania și 
Greciei (grupa a 8-a), iar du
minică se vor desfășura meciu
rile R.D. Germană — Franța (la 
Leipzig : grupa a 7-a) și Elve
ția — U.R.S.S. (la Basel : grupa 
a 6-a).

Marți, 7 octombrie, reprezen
tativa Franței va susține la 
Strasbourg un joc de verificare 
în compania formației vest-ger- 
mane S.V. Hamburg. 

case de cultură propun noi ac
țiuni. Este vorba de Casa de cul
tură „Petofi Sândor" a cărei 
săptămînfi este Înscrisă sub ge
nericul Tineretul — viitorul de 
aur al țării și care programează 
între altele : masa rotundă cu 
tema Pagini glorioase din trecu- 
cutul de luptă al tineretului din 
România (marți 7, ora 16), ver
nisajul unei expoziții de artă 
plastică dedicată celor două e- 
venimente din viata tineretului 
(miercuri 8, ora 19), dezbaterea 
Tineretul și contemporaneitatea 
(joi 9. ora 19,30). simpozionul 
Tinerii — în filmul românesc 
(vineri 10, ora 19,30). serile cui- 
tural-distractive sub genericul 
Tinerețe, vise. împliniri (sîmbă- 
tă și duminică de la ora 17) și 
Casa de cultură a sectorului 8 
care ne propune un ciclu, te
matic Tineretul și condiția sa 
(miercuri 8. ora 17), dezbaterea 
Valențele educative ale muzicii 
moderne (joi 9, ora 18). o gală a 
filmelor de amatori (vineri 10, 
ora 18) și colocviile despre edu
cație și divertisment intitulate 
1 000 despre tinerețe (sîmbătă 11 
și duminică 12, orele 16—22).

GABRIEL MORARESCU

în următoarele două zile vre
mea va fi răcoroasă, îndeosebi 
noaptea și dimineața, cu cer va
riabil. înnourări mai accentua
te se vor produce în nordul și 
estul țării și în regiunile de 
munte, unde se vor semnala 
ploi locale și sub formă de a- 
versă. în celelalte regiuni, ploi 
izolate. Vintul va sufla potrivit, 
cu unele intensificări din lecto
rul nordic.

Temperaturile minime vor os
cila între 2 și 10 grade, local 
mai scăzute, iar cele maxime 
între 12 și 20 grade, izolat mai 
ridicate în sud-vestul tării. Pe 
alocuri, în zonele de deal și 
depresionare se va forma bru
mă. La munte, la altitudinea de 
peste 2 000 m vremea este favo
rabilă lapoviței și ninsorii.

Rubrică realizată de 
VASILE RĂVESCU

în continuarea turneului pe 
eare-1 întreprinde în Europa, e- 
chip* * braziliană Flamengo Rio 
de Janeiro va evolua în Franța 
jucând cu formațiile St. Germain 
Paris (miercuri) și S.G. Marsilia 
(vineri).

„TINERETUL - FACTOR ACTIV IN 
AFIRMAREA REVOLUȚIEI TEH- 
NICO-ȘTIINȚIFICE CONTEMPO

RANE"
Sub acest titlu, la Institutul 

pedagogic din Oradea, s-a des
fășurat, din inițiativa Comitetu
lui municipal U.T.C. și a C.A.S.C. 
din Institutul pedagogic, un vast 
program de manifestări educa
tive, științifice și culturale la 
caro participă tineri specialiști,

• Circuitul olandez de tenis
a fost ciștigat de românul Ilie 
Năstase, cu 5 victorii (setaveraj 
9—3), urmat de suedezul Bjdrn 
Borg — 5 victorii (8—4), ameri
canul Marty Riessen — 1 victo
rie (3—6) și ' ‘
torie (3—8).

în ultima 
fășurată la 
întrecut cu _
Năstase, iar Riessen a ciștigat 
cu 6—3, 6—2 la Tiriac.

• Turneul internațional mas
culin de baschet de la Wroclaw 
a fost ciștigat de formația lo
cală Gwardia. care în ultimul 
meci a întrecut cu scorul de 
82—68 echipa poloneză Gomik 
Walbrzych.

Echipa Universitatea Cluj- 
Napoca. care a pierdut cu scorul 
de 67—87 jocul susținut cu for
mația cehoslovacă Tesla Par
dubice, s-a clasat pe locul șase.

• In orașul iugoslav Pola a 
început unul dintre turneele zo-

• La Varșovia s-a disputat în- 
tilnirea internațională amicală 
de volei dintre selecționatele 
masculine ale Poloniei și Româ
niei. Voleibaliștii polonezi, care 
dețin titlul mondial, au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (7—15, 
15—7, 17—15, 15—3).

• Peste 100 000 de spectatori 
au urmărit luni la Kiev al doilea 
meci dintre echipele de fotbal 
Dinamo Kiev, câștigătoarea ..Cu
pei Cupelor", și Bayern Mun- 
chen. deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni'1. Fotbaliștii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
punctele .marcate de Blohin. In 
prima intilnire, disputată la 
Miinchen, echipa Dinamo Kiev 
obținuse victoria cu «corul 
de 1—0.

IMPORTANT PENTRU AUTOMOBIUȘTII

Ministerul Comerțului Interior pune în vîn- 
zare prin I.D.M.S. (întreprinderea de desfa
cere a materialelor sportive) autoturismul de 
teren „ARO-240", la prețul de lei 83 600.

Principalele caracteristici tehnice ale auto
turismului „ARO-240" sînt :

• motor in 4 timpi de 80 C.P.
• sarcina utila — 700 kg

• sarcina remorcabilâ admisa - 1 000 kg 
jiumâr de locuri - 8 (inclusiv scaunul con
ducătorului).

în vederea cumpărării, cei interesați pot 
depune la unitățile C.E.C. contravaloarea 
autoturismului.

RECOM

Cu prilejul „Săptămînii economiei" 
AVANTAJE SUPLIMENTARE 
PENTRU CETĂȚENII CARE 

• ECONOMISESC
PE OBLIGAȚIUNI C.E.C.

La tragerea la sorți pentru luna octombrie a 
obligațiunilor C.E.C., care va avea loc la 31 
OCTOMBRIE, ultima zi a „Săptămînii econo
miei", Casa de Economii și Consemnațiuni va 
acorda, în afara câștigurilor obișnuite, 
410 CIȘTIGURI SUPLIMENTARE în sumă de 
545000 lei. în total, la această tragere la sorți 
se vor acorda 6327 eștiguri în valoare de 
6294000 lei.

Printre acțiunile prilejuite de Săptămîna eco
nomiei se numără și vînzarea obligațiunilor 
C.E.C. la valoarea lor nominală, în tot cursul 
lunii octombrie a.c.

Cetățenii care doresc să economisească pe 
acest instrument, vor putea să și le cumpere 
de ia oricare unitate C.E.C. și unitate poștală 
din țară.

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 

CASA DE CULTURA 
A SECTORULUI I, 

str. Slătineanu nr. 16 
București

ANUNȚA DESCHIDEREA 
URMĂTOARELOR CURSURI:

• Dactilografie-secretariat 
tehnic (15 zile, o lună și două 
luni) (încep la data înscrie
rii)

• Cosmetică, croitorie, 
depanare radio T.V.

• Autoapărare
• Balet copii
• Discotecă
• Acordeon, chitară, ba

terie
• Limbi străine : engle

za. germana, franceza (a- 
dulți-copii)

• Regie film (regizori L. 
Bratu și Gh. Turcu)

• Operatorie și tehnica 
cinematografică

• Foto și diapozitive 
alb-negru și color.

Informații Ia Casa de 
cultură sect. I, Tel. 11 98 68.

România^film prezintă 

un film de KRZYSZTOF ZANUSSI

RĂTĂCIRE
producție a studiourilor poloneze

cresdr.de
iAtfRAiiijiKi.il
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Președintele Republicii Socialiste Romtnla; NICOLAE 
CEAUȘESCU, ■ primit din partea președintelui Republicii Cipru, 
arhiepiscopul MAKARIOS, următoarea telegramă :

Vă rog să primlfi șl s*  transmiteți poporului șl guvernului Româ
niei cele mai călduroase mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj cu ocazia Zilei independenței Ciprului.

Exprim, de asemenea, profunda mea apreciere pentru bunele 
urări de succes in apărarea șl consolidarea independenței, suverani, 
tății șl integrității teritoriale a țării noastre.

PLECARE
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a plecat, luni după-amia- 
ză, la Belgrad, unde va face o 
vizită de prietenie la invitația 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Pe aeroportul Otopeni, erau 
prezenți tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Era fată Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai amba
sadei.

★
La sosire, pe aeroportul „Beo

grad", tovarășul Cornel Burtică 
a fost întîmpinat de Todo Kur- 
tovici. secretar în Comitetul E- 
xecutiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., șefi de secții la C.C. al 
U.C.I. $i de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României Ia Belgrad, Virgil 
Cazacu, și membri ai ambasadei.

ȘEDINȚĂ
Luni a avut Ioc tn Capitală 

ședința comună a Consiliului 
pentru coordonarea și îndruma
rea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către 
populație și Consiliului de Con
ducere al Ministerului Comerțu
lui Interior, la care au partici
pat cadre de conducere din mi
nistere și alte instituții centra
le, și președinții consiliilor ju
dețene de aprovizionare.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Janos Fazekas, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a subliniat 
s; ^nile Imediate care stau în 
faț . lucrătorilor din toate sis
temele comerciale, acțiunile care 
trebuie întreprinse pentru buna 
aprovizionare a populației cu 
produse alimentare și nealimen
tare în trimestrul IV al acestui 
an.

PROTOCOL
Tovarășii Mihai Marinescu, vi- 

eeprim-minlstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării și Gerhard SchU- 
rer, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
au semnat luni la București 
Protocolul privind rezultatele 
coordonării planurilor de dez
voltare a economiilor naționale 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Ger
mane pe perioada 1976—1980.

Pornind de la indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și tovarășul Erick Honecker, 
prim-secretar al P.S.U.G., pri
vind intensificarea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre cele 
două țări, Protocolul prevede o 
creștere a livrărilor reciproce de 
mărfuri, în viitorul cincinal de 
peste 2 ori față de Acordul de 
lungă durată pe perioada 
1971—1976 și de peste 160 la su
tă față de realizările preliminate 
pe această perioadă.

Protocolul prevede, de aseme
nea, livrări reciproce crescinde 
de produse ale industriei chi
mice, produse metalurgice, ale 
industriei lemnului, celulozei și 
htrtlei, precum și bunuri de con
sum (produse ale industriei u- 
șoare și agroalimentare).

Totodată, s-a convenit măsuri 
pentru dezvoltarea tn continuare 
a colaborării economice și a 
schimburilor de mărfuri pe vii
torul cincinal și după anul 1980, 
mai ales pe baza extinderii ac
țiunilor de cooperare și specia
lii are in producție.

j fost prezent, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

★
Luni după-amiazfi, tovarășul 

Gerhard Schtlrer a părăsit Capi
tala.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia

liste România, Nicolae Giosan, a 
transmis președintelui Camerei 
Populare a R. D. Germane, Ge
rald Gdtting, o telegramă de fe
licitare cu prilejul celei de-a 
XXVI-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Germane.

Cu. același prilej, a trimis o te
legramă de felicitare ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Ro-mânia, George Ma- 
covescu, către ministrul afaceri
lor externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer ; Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste a transmis Consiliului Na
țional al Frontului Național al 
Germaniei Democrate o tele
gramă de felicitare cu ocazia ce
lei de-a XXVI-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul foștilor luptători
antifasciști, alte organizații 
obștești și instituții centrale din 
țara noastră au transmis, de a- 
semenea, telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor si
milare din R. D. Germană.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a Zilei Armatei popu
lare cehoslovace, atașatul militar 
și aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, gene- 
ral-maior Josef Gumulka, a ofe
rit luni un cocteil.

Au participat general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, gene
ral-CO Ionel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționale.

SOSIRE
La invitația Uniunii Naționa

le a Cooperativelor Agricole de 
Producție, luni a sosit în Capi
tală o delegație a Uniunii fede
rale a țăranilor cooperatori din 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, condusă de Erwin Zidek, 
secretar general al Uniunii, care 
face o vizită în țara noastră.

ÎNTÎLNIRE
Cu prilejul celei de-a 26-a a- 

niversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, la co
operativa agricolă de producție 
din comuna Goicea Mare, jude
țul Dolj, a avut loc o întîlnire 
prietenească, la care au luat 
parte Li Tin-ciuan. ambasado
rul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Au participat reprezentanți ai 
■organelor județene de partid și 
de stat, precum și ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

în cinstea oaspeților, coopera
torii au oferit o masă. Pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție și ambasadorul 
R. P. Chineze au toastat în să
nătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Mao 
Tzedun, pentru continua dezvol
tare a prieteniei dintre cele două 
partide, țări și popoare, pentru 
succese tot mai mari în opera 
de construire a socialismului in 
cele două țări.

★
Cu ocazia vizitei efectuate în 

județul Dolj, ambasadorul Li 
Tin-ciuan și ceilalți membri ai 
ambasadei chineze au fost pri
miți de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean.

A avut loc o convorbire des
fășurată Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

PREMIERĂ
O nouă filă s-a adăugat epo

pee! cinematografice naționale 
prin prezentarea în premieră, 
luni seara, la Cinematograful 
„Patria4* din Capitală, a filmului 
„Dimitrle Cantemir", producție a 
Casei de filme 5. Străbătută de 
un fierbinte patriotism, noua 
realizare a cinematografiei noas
tre, avlnd la bază un scenariu 
scris de Mihnea Gheorghiu, a- 
duce în prim plan personalitatea 
marelui om politic și cărturar 
Dimitrie Cantemir, o epocă plină 
de frămîntări din istoria țării 
noastre.

(Agerpres)

PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

PRIMIRI
Tovarășul Manea Mănescu, 

primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni după-amiază, pe to
varășul Gerhard Schurer, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, s-au anali
zat rezultatele încheierii acțiu
nii de coordonare a planurilor 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană pe perioada 1976—1980, 
care^ prevede o creștere impor
tantă a schimburilor economice 
față de cincinalul actual. Au 
fost convenite măsurile pentru 
realizarea unor acțiuni de coo-

★

Tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni. pe Zora Tomic, 
președintele Comitetului Fede
ral pentru Sănătate și Asisten
tă Socială al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
se află într-o vizită în 
noastră.

în cadrul convorbirilor 
au avut loc cu acest prilej.

★

care 
tara <
care 
des

Județul Bihor a îndeplinit planul cincinal
(Urmare din pag. I) 

pentru această etapă, producția 
anului 1975 fiind cu peste 91 la 
sută mai mare decît în 1970. Prin 
îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor actualului cinci
nal, industria bihoreană va rea
liza pînă la sfîrșitul acestui an 
o producție suplimentară de pes
te 3,3 miliarde lei.

Rezultatele pozitive cu care 
industria județului Bihor încheie 
acest cincinal reflectă eforturile 
creatoare depuse de către oa
menii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru 
mai buna organizare a produc
ției și a muncii, utilizarea mai 
deplină a capacităților șl spații
lor de producție, modernizarea 
tehnologiilor de fabricație, care 
au făcut posibilă creșterea pro
ductivității muncii cu aproape 
50 Ia sută față de anul 1970, pu
nerea in funcțiune a 76 noi ca
pacități, asimilarea în fabrica
ție a 181 produse de înaltă teh
nicitate, adoptarea de noi teh
nologii și modernizarea celor 
existente. De asemenea, volu
mul mărfurilor livrate pe piața 
externă în acest ultim an al ac
tualului cincinal fiind de peste 
3 ori mai mare decît în 1970.

Cu toate condițiile climaterice 
nefavorabile, îndeosebi din ulti
mii doi ani, prin hărnicia și dă
ruirea în muncă a oamenilor

ȘTAFETA MUNCII
(Urmare din pag. I)

U.T.C. Iată numai două dintre 
cele care s-au impus în mod 
deosebit prin înalta lor eficien
ță, prin largul ecou pe care 
l-au găsit în rîndul tinerilor, al 
organizațiilor U.TiC.

DE LA UNU LA ZECE...

în urmă cu trei ani, tinerii 
de la Șantierul 3 instalații al 
Trustului județean de construc
ții, propunîndu-și ca obiectiv 
principal al activității lor re
ducerea consumului de materii 
și materiale, au stabilit că fie
care dintre ei pot realiza, zil
nic, o economie de 1 leu. în 
scurt timp, inițiativa „Fiecare 
tinăr să reducă consumul de 
materiale cu 1 leu pe zi" a de
venit cunoscută în întreg șan
tierul. „După șase luni, ne spu
ne tehnicianul Vasile Deju, re
zultatele erau duble, pentru ca 
la sfîrșitul anului 1974, să ajun
gem la economii și mai mari. 
Aceasta ne-a convins că în 
șantier sînt multe rezerve ne
valorificate și, am hotărît deci, 
să acordăm o atenție mai mare 
economisirii materialelor încă 
din faza de pregătire a produc
ției. S-a propus, ca de la ma
gazie să nu se mai scoată decît 
strictul necesar de materiale, e- 
liminînd din capul locului acele 
scăzăminte normate care, la 
unele repere ajungeau să repre
zinte peste 2 la sută. Așa s-a 
ajuns ca în acest an, după 9 
luni, economia de materiale rea
lizată de cei peste 400 de tineri 
ai șantierului nostru să fie de 
aproape un milion lei".

Ceea ce înseamnă că, zilnic, 
fiecare dintre ei realizează o 
economie de 10 lei. 

perare și specializare în produc
ție, îndeosebi in domeniile con
strucțiilor de mașini, metalur
giei, electronicii și electrotehni
cii, chimiei și industriei extrac
tive.

în cadrul convorbirilor s-a 
stabilit programul de lucru pen
tru definitivarea Acordului co
mercial de lungă durată între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

La primire au participat tova
rășii Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Ion St. Ion, secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri.

A luat parte dr. Hans Voss, 
ambasadorul R..D. Germane la 
București.

fășurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate 
probleme ale colaborării in do
meniul sănătății și asistenței 
sociale între cele două țări.

La primire, au participat Ra
du Păun, ministrul sănătății. 
Ion Șt. Ion. secretar general al 
Consiliului de Miniștri, precum 
și Petar Dodik. ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

muncii din agricultură, media 
producției globale agricole din 
perioada 1971—1974 a fost cu 
35,8 la sută mai mare decît în 
cincinalul 1966—1970.

în anii acestui cincinal — se 
arată în telegramă — au fost 
construite și date în folosință 
peste 10 400 apartamente, mai 
mult de 7 300 locuințe individua
le, 202 săli de clasă, 2 680 locuri 
în creșe, grădinițe și ca;»e de co
pii, aproape 4 500 locuri in că
mine pentru nefamiliști, precum 
și alte obiective social-culturale 
în municipiul Oradea și în ce
lelalte localități din județ. Ve
niturile bănești ale populației au 
crescut cu aproape 50 Ia sută, 
iar volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul prin comer
țul socialist este cu 36 la sută 
mai mare decît în 1970.

în numele celor peste 67 mii 
de comuniști, al tuturor locuito
rilor acestor străvechi plaiuri 
românești, asigurăm Comitetul 
Central că, alături de întregul 
nostru popor, strîns uniți în ju
rul partidului, al dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom consacra întrea
ga noastră putere de muncă și 
de creație înfăptuirii neabătute 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a 
istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XI-Iea al Partidu
lui Comunist Român.

...Șl DE LA 7 LA 240
Inițiativa de Ia întreprinderea 

de mașini-unelte din Bacău 
este de dată mai recentă și ex
primă o altă creștere, la fel de 
importantă, în alt domeniu însă, 
și anume cel al creației tehnice 
și promovării noului. în luna 
martie a acestui an, cînd a luat 
ființă, cercul de creație tehni- 
co-științifică a tineretului nu
măra 7 membri : 3 ingineri, un 
strungar, un frezor, un ascuțitor 
și un rectificator. După o pe
rioadă scurtă, după cum ne spu
nea președintele cercului, ingi
nerul Dumitru Bontaș, aceștui 
nucleu, ce își propune o impli
care mai directă a organizației 
U.T.C. în procesul de moderni
zare a producției, i s-au alătu
rat din ce în ce mai mulți ti
neri. După o expoziție organi
zată în luna august, împreună 
cu comisia inginerilor și tehni
cienilor care prezenta piesele 
pe care le importă întreprinde
rea, cu caracteristicile lor, nu; 
mărul celor care s-au angajat să 
rezolve cîte o problemă tehnică 
ridicată de fabricareea acestora 
în atelierele proprii, a ajuns la 
80, din care jumătate tineri. 
Pentru îndeplinirea angajamen
telor ei au atras la rîndul lor 
alții și așa s-a ajuns ca, în pre
zent, numărul tinerilor care 
și-au Înscris numele printre cei 
care au determinat reducerea 
importului de piese cu 20 la 
sută, a sculelor cu 40 la sută și 
au realizat una dintre cele mși 
moderne mașini de alezat și 
frezat — AFD-100 — să fie de 
240.

Pentru a da o și mai mare în
cărcătură de fapte cuvîntului 
luat in cinstea Congresului, ti-

CONCURS -
..... 

„Congresul al Xl-lea 
al P.C.R. — Congresul 
devenirii comuniste 
a patriei"

în aceste zile, sub auspiciile 
Comitetului municipal al U.T.C. 
în colaborare cu Cabinetul ju
dețean de științe sociale Galați, 
se desfășoară faza pe între
prinderi, instituții, școli, facul
tăți și comune a concursului pe 
teme politice : „Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. — Congresul 
devenirii comuniste a patriei4'.

Acțiunea care angrenează pes
te 32 mii de tineri, urmărește 
printre altele : cunoașterea a- 
profundată și aplicarea în viață 
a documentelor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., a realizărilor 
obținute de oamenii muncii, de 
tineri, în transpunerea lor în 
viață, educarea tinerilor în spi
ritul Codului principiilor și nor
melor muncii și vieții comu
niste. creșterea responsabilității 
elevilor și studenților față de 
temeinica pregătire profesiona
lă pentru dobîndirea cunoștințe
lor teoretice și practice, nece
sare încadrării rapide într-o ac
tivitate social utilă etc.

VASILE CABURGAN,
Subredacția județeană Galați

TEHNIuMîntre numeroasele acțiuni po
litico-educative întreprinse de 
Comitetul județean Buzău al 
U.T.C. în ultimele zile, amin
tim dezbaterile : „Programul 
P.C.R. — programul tinerei ge
nerații4', „Sarcinile tineretului 
în campania de toamnă", „Mun
ca — principalul factor de for
mare și educare a tinerei gene
rații", „Cum pregătim din 
punct de vedere social-moral 
tinăra generație", „România — 
militană activă pentru instaura
rea unei ordini economice in
ternaționale", „Să discutăm des
pre tinerețe, răspunderi, idea
luri", „Județul Buzău — trecut, 
prezent, viitor" ; concursul „Ti
neretul — puternică forță socia
lă, viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste". Asemenea 
manifestări susținute cu con
cursul unor cadre de partid și 
U.T.C. cu largă experiență, sînt 

neiii județului Bacău depun în 
continuare eforturi susținute. Cu 
ce se va întregi raportul lor în 
această lună, ne-a relatat tova
rășul Gheorghe Căutișanu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
al U.T.C.

— Adunările generale și con
ferințele din întreprinderi, o- 
rașe și municipii au relevat încă 
o dată că principala preocupare 
a organizațiilor U.T.C. este în
dreptată, in primul rînd, în con
tinuare, spre îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție. 
Iar ca o primă acțiune în spri
jinul producției, specifică or
ganizației U.T.C., care a că
pătat o largă extindere în 
această perioadă se înscrie 
organizarea de schimburi de 
onoare în toate unitățile eco
nomice. La aceasta se adaugă 
angajamentul de a efectua încă 
peste 200 000 ore muncă patrio
tică în sprijinul producției care 
se vor finaliza la 31 octombrie 
într-o producție suplimentară 
de peste un milion lei. Conti
nuăm în același timp cu un e- 
fectiv sporit de tineri munca pe 
cele două șantiere județene, la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice și la Complexul comer
cial din municipiul Bacău. O 
mai mare atenție acordăm și 
sprijinirii campaniei agricole la 
care sînt mobilizați peste 10 000 
de tineri. Pentru ca la Congres 
să putem raporta îndeplinirea 
integrală a angajamentului a- 
sumat la începutul anului, în 
mod deosebit ne preocupă rea
lizarea planului la acțiunile fi
nanțate ale muncii patriotice. 
Mai avem de realizat aproape 
300 000 lei și sîntem siguri că șl 
la acest capitol ne vom res
pecta angajamentul. 

tot mal frecvente fu organizați
ile U.T.C.

*

Continuă în ritm susținut 
restaurarea celui mai gran
dios monument de pe terito
riul traco-dacic și al lumii 
romane. în diametru de 40 
de metri, egal cu înălțimea, 
monumentul de la Adamcli
si, dominat de statuia zeu
lui Marte, va fi, fără îndoia
lă, un punct de mare atracție 
turistică. în fază avansată se 
găsește și restaurarea cetății 
din apropiere, care, in urmă 
cu două milenii, era port la 
unul din brațele Dunării.

I. CONSTANTIN

„TINERETUL - FACTOR ACTIV IN 
AFIRMAREA REVOLUȚIEI TEH- 
NICO-ȘTIINȚIFICE CONTEMPO

RANE**
Sub acest titlu, la Institutul 

pedagogic din Oradea, s-a des
fășurat, din inițiativa Comitetu
lui municipal U.T.C. și a C.A.S.C. 
din Institutul pedagogic, un vast 
program de manifestări educa
tive, științifice și culturale la 
care participă tineri specialiști,

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Duminică, pe aleile Circului de Stat din Capitală, Comitetul U.T.C. al sectorului 2 a organizat între
ceri de cros la care au participat peste 2 000 de elevi, fete ti băieți

Foto : GH. CUCU

• Circuitul olandez de tenis 
a fost cîștigat de românul Ilie 
Năstase, cu 5 victorii (setaveraj 
9—3), urmat de suedezul Bjbrn 
Borg — 5 victorii (8—4), ameri
canul Marty Riessen — 1 victo
rie (3—6) și Ion Țiriac — 1 vic
torie (3—8).

In ultima rundă (a 6-a), des
fășurată la Utrecht, Borg l-a 
întrecut cu 8—2, 5—7, 7—5 pe 
Năstase, iar Riessen a cîștigat 
cu 6—3, 6—2 la Țiriac.

• Turneul internațional mas
culin de baschet de la Wroclaw 
a fost cîștigat de formația lo
cală Gwardia, care în ultimul 
meci a întrecut cu scorul de 
82—68 echipa poloneză Gomik 
Walbrzych.

Echipa Universitatea Cluj- 
Napoca, care a pierdut cu scorul 
de 67—87 jocul susținut cu for
mația cehoslovacă Tesla Par
dubice, s-a clasat pe locul șase.

• In orașul iugoslav Pola a 
început unul dintre turneele zo- 

etudenți și elevi din patru ju
dețe ale țării: Cluj, Timișoara, 
Bihor și Sibiu.

Făcind parte din ciclul activi-] 
tăților organizate în cinstea ce-( 
lui de-al X-lea Congres al U.T.C. \ 
și a Conferinței U.A.S.Q.R., ma- \ 
nifestarea a cuprins o sesiune i 
de comunicări tehnico-științifi- \ 
ce, avînd ca temă tehnica de cal- I 
cui, informatica, matematica, fi-/ 
zică, chimia și tehnologiile noi/ 
simpozioane, consfătuiri și expu
neri pe teme ale activității teh- 
nico-științifice, întilniri cu oa
meni de știință. Tot aici au fost 
incluse și spectacolele celei de-a 
Vl-a ediții a Festivalului-con- 
curs de muzică ușoară pentru 
elevi „Floarea de lotus".

DAN MIHAIL CINCA 
subredacția județeană Bihor

î CADRAN | 
..... ii'»» drtiiiiinmW'wiE

„Săptămînile tineretului"
Desfășurată în cinstea celui 

de-al X-lea Congres al U.T.C. și 
celei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., sub egida Comitetu
lui de cultură și educație socia
listă al municipiului București și 
a Comitetului municipal U.T.C., 
suita manifestărilor intitulate 
Săptămînile tineretului, pe lingă 
promovarea unor programe cu 
un pronunțat caracter educativ, 
în deplin consens cu opțiunile 
tineretului, și-a propus, deopo
trivă, inițierea unor modalități 
de expresie culturală care să se 
bucure de audiența publicului 
tînăr. Consemnăm reușita unor 
acțiuni cu ecou în conștiința 
auditoriului., cum ar fi, de pildă, 
simpozionul Tineretul în fața 
sarcinilor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice și Clubul vi
itoarei familii — Ia Casa de 
cultură a sectorului 6, ciclul te
matic Orele tinereții și clubul 
cu profil ateist Cosmos 2000 
la Casa de cultură a sec
torului 1, o interesantă sea
ră de portrete intitulată Oa
meni între oameni Ia vîrs- 
ta majoratului și inițierea 
Clubului Femina pgntru tinerele 
fete, la Casa de cultură a sec
torului 3.

In zilele următoare, alte două 

nale ale Campionatului mondial 
feminin de șah. în prima rundă, 
ma est rele românce Margareta 
Teodorescu și Suzana Makal au 
încheiat remiză partida disputa
tă între ele.

• Campionatul european 
fotbal programează în această 
săptămână trei partide. Sîmbătă, 
11 octombrie, se va disputa la 
Diisseldorf întîlnirea dintre se
lecționatele R.F. Germania și 
Greciei (grupa a 8-a), iar du
minica se vor desfășura meciu
rile R.D. Germană — Franța (la 
Leipzig : grupa a 7-a) și Elve
ția — U.R.S.S. (la Basel : grupa 
a 6-a).

Marți, 7 octombrie, reprezen
tativa Franței va susține la 
Strasbourg un joc de verificare 
în compania formației vest-ger- 
mane S.V. Hamburg. 

case de cultură propun nof ac
țiuni. Este vorba de Casa de cul
tură „Petofi Sandor" a cărei 
săptămînă este înscrisă sub ge
nericul Tineretul — viitorul de 
aur al țării și care programează 
între altele : masa rotundă cu 
tema Pagini glorioase din trecu- 
rutul de luptă al tineretului din 
România (marți 7, ora 16), ver
nisajul unei expoziții de artă 
plastică dedicată celor două e- 
venimente din viața tineretului 
(miercuri 8. ora 19), dezbaterea 
Tineretul și contemporaneitatea 
(joi 9. ora 19,30). simpozionul 
Tinerii — în filmul românesc 
(vineri 10, ora 19,30). serile cui*  
tural-distractive sub genericul 
Tinerețe, vise, împliniri (sîmbă
tă și duminică de la ora 17) și 
Casa de cultură a sectorului 8 
care ne propune un ciclu te
matic Tineretul și condiția sa 
(miercuri 8. ora 17), dezbaterea 
Valențele educative ale muzicii 
moderne (joi 9, ora 18). o gală a 
filmelor de amatori (vineri 10, 
ora 18) și colocviile despre edu
cație și divertisment intitulate 
1 000 despre tinerețe (sîmbătă 11 
și duminică 12, orele 16—22).

GABRIEL MORARESCU

în următoarele două zile vre
mea va fi răcoroasă, Îndeosebi 
noaptea și dimineața, cu cer va
riabil. înnourări mai accentua
te se vor produce în nordul și 
estul tării și în regiunile de 
munte, unde se vor semnala 
ploi locale și sub formă de a- 
versă. în celelalte regiuni, ploi 
izolate. Vîntul va sufla potrivit, 
cu unele intensificări din secto
rul nordic.

Temperaturile minime vor os
cila între 2 și 10 grade, local 
mai scăzute, iar cele maxime 
între 12 și 20 grade, izolat mai 
ridicate în sud-vestul țării. Pe 
alocuri, in zonele de deal și 
depresionare se va forma bru
mă. La munte, la altitudinea de 
peste 2 000 m vremea este favo
rabilă lapoviței și ninsorii.

Rubrică realizată de 
VASILE RĂVESCU

în continuarea turneului pe 
eare-1 întreprinde în Europa, e- 
chipa braziliană Flamengo Rio 
de Janeiro va evolua în Franța 
jucând cu formațiile St. Germain 
Paris (miercuri) și S.G. Marsilia 
(vineri).

• La Varșovia s-a disputat în- 
tîlnirea internațională amicală 
de volei dintre selecționatele 
masculine ale Poloniei și Româ
niei. Voleibaliștii polonezi, care 
dețin titlul mondial, au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (7—15, 
15—7, 17—15, 15—3).

• Peste 100 000 de spectatori 
au urmărit luni Ja Kiev al doilea 
meci dintre echipele de fotbal 
Dinamo Kiev, câștigătoarea „Cu
pei Cupelor", și Bayern Mun- 
chen. deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni**.  Fotbaliștii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
punctele marcate de Blohln. în 
prima întîlnire, disputată la 
Miinchen, echipa Dinamo Kiev 
obținuse victoria cu scorul 
de 1—0.

IMPORTANT PENTRU AUTOMOBILIȘTI!

Ministerul Comerțului Interior pune în vîn- 
zare prin I.D.M.S. (întreprinderea de desfa- 
cere a materialelor sportive) autoturismul de 
teren „ARO-240", ia prețul de lei 83 600.

Principalele caracteristici tehnice ale auto
turismului „ARO-240" sînt :

• motor în 4 timpi de 80 C.P.
• sarcina utila — 700 kg

• sarcina remorcabilâ admisa — 1 000 kg 
număr de locuri - 8 (inclusiv scaunul con
ducătorului).

în vederea cumpârârii, cei interesați pot 
depune la unitățile C.E.C. contravaloarea 
autoturismului.

RECOM

Cu prilejul „Săptămmii economiei" 
AVANTAJE SUPLIMENTARE 
PENTRU CETĂȚENII CARE 

• ECONOMISESC
PE OBLIGAȚIUNI C.E.C.

La tragerea la sorți pentru luna octombrie a 
obligațiunilor C.E.C., care va avea loc la 31 
OCTOMBRIE, ultima zi a „Săptăminii econo
miei", Casa de Economii și Consemnațiuni va 
acorda, în afara cîștigurilor obișnuite, 
410 C1ȘTIGURI SUPLIMENTARE în sumă de 
545000 lei. Tn total, la această tragere la sorți 
se vor acorda 6327 eștiguri in valoare de 
6 294000 lei.

Printre acțiunile prilejuite de Săptămînă eco
nomiei se numără și vînzarea obligațiunilor 
C.E.C. la valoarea lor nominală, în tot cursul 
lunii octombrie a.c.

Cetățenii care doresc să economisească pe 
acest instrument, vor putea să și le cumpere 
de la oricare unitate C.E.C. și unitate poștală 
din țară.

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 

CASA DE CULTURA 
A SECTORULUI I, 

str. Slătineanu nr. 16 
București

ANUNȚA DESCHIDEREA 
URMĂTOARELOR CURSURI :

• Dactilografie-secretariat 
tehnic (15 zile, o lunâ și două 
luni) (încep la data înscrie
rii)

• Cosmetică, croitorie, 
depanare radio T.V.

• Autoapărare
• Balet copii
• Discotecă
• Acordeon, chitară, ba

terie
• Limbi străine : engle

za, germana, franceza (a- 
dulți-copii)

• Regie film (regizori L. 
Bratu și Gh. Turcu)

• Operatorie și tehnica 
cinematografică

• Foto și diapozitive 
alb-negru și color.

Informații la Casa de 
cultură sect. I, Tel. 11 98 68.

România^film prezintă 

un film de KRZYSZTOF ZANUSSI

RĂTĂCIRE
producție a studiourilor poloneze

In rolul principal: MAJA KOMOROWSKA


