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a fost oaspetele

unor întreprinderi bucureștene

Ieri, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Vizita de lucru întreprinsă de 
conducători de partid și de 
stat, se încadrează în dialo
gul permanent dintre partid 

și popor

Discuțiile directe cu muncito
rii, tehnicienii și inginerii 
conduc la apariția de noi ini

țiative valoroase
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VITICULTORI
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CHIPUL NOU
AL PATRIEI

• Să redăm circuitului agricol 30.000 hectare prin completarea golurilor existente în viile tării

• Să folosim la maximum mașinile.
• Să executăm la timp toate lucrările, astfel incit producțiile obținute să reflecte con

dițiile existente, tradiția.
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Era prea
Majoritatea oamenilor,
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La Odobești, 
doua consfătuire pe țară a 
nerilor viticultori s-a discutat 
mult, competent și responsabil 
— lucru firesc — despre vie. 
Sub „lupa analizei" au fost a- 
șezate soiurile și agrotehnica 
în condițiile diferitelor pod
gorii. tehnologiile de vinifica- 
ție și formele de tăiere de ma
ximă eficacitate, mecanizarea 
lucrărilor și agrochimia aplica
tă cu cel mai bun corespondent 
în producție, dar mai ales fac
torul om, Adică întregul evan
tai de factori de care depinde 
nivelul producției în acest im
portant sector al agriculturii. 
„Perioadele îndelungate și re
petate de secetă, înghețurile 
tîrzii din primăvară, apoi inun
dațiile de anul trecut, satisfa
cerea incompletă a unor factori 
determinant! pentru producție : 
lucrările de întreținere execu
tate cu întîrziere, fapt ce a con
dus la infestarea cu pir a unor 
suprafețe, la atacuri greu de 
stăvilit de boli și dăunători etc., 
se sublinia cu acest prilej, au 
făcut ca viticultura să traverse-

Intre partid și popor
UN DIALOG VIU, FRUCTUOS

• SUBSTRATURILE Șl SEMNIFICAȚIILE 
MIHUȚĂ

Zilele trecute am întîlnit 
culoarele C.N.E.F.S. un „terțet' 
cunoscut nouă, a cărui 
ne-a frapat și ne-a trezit, 
odată, curiozitatea așa că, 
resc, am dorit să aflăm 
sul". Din trio-ul amintit făceau 
parte cei doi directori ai Școlii 
Sportive 3 din Capitală (Con
stantin Nedelcu și Mioara Tro-

Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a fost din nou oaspetele colecti
velor de muncitori, tehnicieni și ingineri, cu prilejul vizitei de 
lucru făcute în mari întreprinderi bucureștene, unități repre
zentative pentru industria constructoare de mașini, pentru 
subramuri importante ale acesteia : Uzina de motoare și 
compresoare „Timpuri Noi", Uzina de mașini grele, Secția

de pereți membrană și țevi pentru cazane de aburi a Uzinei 
„Vulcan", Uzinele „Autobuzul", „Steaua roșie" și „Semănă
toarea".

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, precum și de ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram.

Ca și cu atîtea alte prilejuri, 
cînd a avut loc un con
tact nemijlocit al condu
cerii partidului -și statului cu • 
oamenii muncii din fabrici și 
uzine, de pe șantiere, din uni
tățile agriculturii socialiste, cu 
reprezentanți ai culturii si 
științei țării noastre, într-un 
cuvînt cu cetățeni de toate 
vîrstele și profesiile — români, 
maghiari, germani, și de alte 
naționalități — la început 
de an, de nou cincinal, 
și de data aceasta discu
țiile de lucru, cunoaște
rea concretă la fața locului 
a problemelor de viață și de 
muncă ale oamenilor, anali
zarea sarcinilor actuale și de 
perspectivă pentru ridicarea 
eficienței întregii activități, 
marchează pregnant o revela
torie realitate a societății noas
tre : indisolubila legătură din
tre partid și popor, temelie de 
granit a orânduirii socialiste a 
României.

Din realizările prezente la 
locurile de muncă vizitate, din 
cuvîntul oamenilor se des- 

fin), precum și tînărul antrenor 
de baschet Constantin Moldovan, 
toți veniți la Federația de spe
cialitate cu o „jalbă" !

...Fiind angajat, anul trecut, la 
catedra de
Sportive 3, proaspătul absolvent 
al I.E.F.Ș., C. Moldovan, a pre
luat echipa de băieți din divizia 
școlară, procedînd la o totală
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active în
viat;3

satului

prind nu numai succesele dar 
și idei apte să se concretize
ze in npi realizări, în noi fapte

Schimburi de opinii 
cuprinzătoare și rodnice 

la „Timpuri noi"
Programul de lucru al zilei 

începe cu Uzina de motoare și 
compresoare „Timpuri Noi“.

remaniere a ei. Lunile de cău
tări, de nesfîrșite selecții și de 
muncă asiduă, începuseră să-și 
arate roadele, noua echipă mar- 
cînd un vizibil progres, mate
rializat prin ocuparea unui me
ritoriu loc trei în clasamentul 
seriei la jumătatea campionatu
lui de juniori. Și acest lucru se 
datora, în mare măsură, unuia 

de viață menite șă ridice pa
tria noastră pe noi trepte ale 
progresului și. civilizației.

o
întreprinderea de pe

Denumirea simbol pe care 
poartă 
malul Dîmboviței este în strîns 

dintre noii jucători, descoperiți 
și crescuți de antrenorul Moldo
van : elevul Gheorghe Mihuță. 
Elev în clasa a X-a, Mihuță a 
fost selecționat pe ... stradă căci 
antrenorul, fiind impresionat de 

aicord nu cu virata — un secol 
de existență — ci cu preface
rile înnoitoare pe care ea le-a 
trăit în anii socialismului. în 
întîmpinarea secretarului ge
neral al partidului, a celor
lalți conducători de partid și 
de stat, vin cu bucurie și en
tuziasm și salută din inimă 
sute de salariați. Cei prezenți 
aclamă îndelung, ovaționează 
pentru partid și Comitetul său 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, pentru in
disolubila unitate dintre partid 
și popor. Este nota obișnuită, 
de căldură, de dragoste și 
respect în care se desfășoa

ră întilnirile conducătorilor 
partidului, ai țării, cu masele 
de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

Vechile ateliere „Lemaitre" 
— astăzi „Timpuri Noi“ —.au 
devenit în anii construcției so
cialiste o unitate modernă 
producătoare de motoare Die
sel cu puteri cuprinse între 12 
și 110 C.P., motoare cu benzi
nă de 9—18 C.P., compresoare 
de aer cu debite cuprinse în
tre 0,01 și 10 mc pe minut, a- 
gregate care echipează o gamă 
largă de instalații fabricate 
de întreprinderile constructoa
re de mașini, toate tipurile de 
locomotive moderne produse 
în țară. Sînt realizări de mare 
tehnicitate, care încorporează 
gîndire, inteligență fructifica
te în concepții și soluții origi
nale de mare valoare. Fapt, 
de altfel, subliniat în schimbul 
de păreri asupra gamei și ca
lității produselor. La „Tim
puri Noi“ nu a fost asimilată 
nici o licență, totul este pro
dus original. Și încă un amă
nunt semnificativ pus în evi
dență de directorul general al

Din Iași pînă la Răducăneni 
sînt două ceasuri bune, cu o 
mașină mai bună. Străbatem 
sate întregi pe drum de asfalt. 
Un indicator cit toate zilele ne 
arată că am ajuns. O primă 
impresie : întreaga comună e 
conectată la rețeaua de curent. 
A vorbi despre radiourile și 
televizoarele ale căror antene 
împînzesc acoperișurile — în
seamnă a debuta, în cazul de 
față, cu banalități. Pentru cîteva 
clipe poposim la sediul orga
nizației de bază. Ne primește 
Constantin Călărașu, secretarul 
comitetului comunal de partid. 
Dînsul îmi spune că trebuie să 
văd cele două spitale, unul uni
ficat și altul republican, de 
psihiatrie, că trebuie să trec pe 
la cele două C.A.P.-uri ale co
munei, că trebuie să nu ocolesc 
I.M.A., nici sediul Universității

INTELECTUALII
....

c'DIN

RĂDUCĂNENI

de coafură !). 
liceului, Cornelia 
din Răducăneni. 
după terminarea

populare, nici centrul de vin- 
aloool, nici centrul de legume 
și fructe Răducăneni, care ex
portă în U.R.S.S., Franța, Japo
nia, etc, că trebuie să vizitez 
liceul, căminul cultural. îi spun 
că vreau să scriu despre inte
lectualii comunei. „N-o să gă
siți aici intelectuali veniți din 
simplă obligație contractuală !“.

Firește că n-am ocolit nici 
una din aceste unități, drept 
pentru care înserez aici O 
nouă imagine. Răducănenii 
par a fi un micro-oraș conectat 
nu numai la rețeaua de cu
rent electric, ci și la altele, de 
prosperitate, de informații și 
de cultură. (Alături de toate ce
lelalte mai consemnăm un res
taurant modern, cantina liceu
lui, o unitate

Directoarea 
Huța, este 
Acum 12 ani, 
facultății de geografie, s-a re
întors și și-a durat aici fami
lie. îmi spune că n-a mai 
avut prilejul să acorde inter
viuri. Profesorul de matematici, 
Radu Valeriu, un tîrnăr abia 
ieșit de cîteva luni de pe por
țile facultății ieșene, e origi
nar din Drînceni. Să ne abatem, 
pentru cîteva momente, în acest sat de la ■ - — - ■
care este 
matici.

Un ceas printre pietre, hîrtoa- 
pe, noroi : șoseaua e încă în con
strucție. Prutul secătuit, firav, 
curge acum leneș. în locul celor 
270 de case ale satului au rămas 
numai doi pereți. „Casa noastră 
era lîngă șosea — îmi spunea 
profesorul de matematici. Nu-i 
mai știu locul. Poate aici. Eram 
la facultate cînd au înnebunit 
apele : Așa spune el: „au înne
bunit".. Cînd am reușit să 
ajung în sat cu bărcile grănice
rilor se mâi puteau vedea doar 
coșurile cîtorva case. Aș fi vrut 
s-o scap pe bunica. ~ 
tîrziu.

cotul Prutului, din 
profesorul de mate-

RA DE AUR"

MESERIEI



VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Discuțiile se leagă firesc pe tema realizărilor de piuă acum și a perspectivelor întreprinderii
(Urmare din pag. 1)

uzinei, Gheorghe Ionescu : 
toate produsele vechi ale uzi
nei, fabricate pînă în 1966. au 
fost înlocuite în anii urmă
tori cu altele noi, solicitate de 
industria noastră, și cu un 
grad superior de competitivi
tate pe piața internațională. 
De altfel, produsele întreprin
derii sînt cunoscute pînă în 
prezent în 26 de țări ale lumii, 
iar numărul partenerilor stră
ini, printre care firme presti
gioase, sînt în creștere.

— Aveți un colectiv bun. cu 
spirit creator, remarcă secreta
rul general al partidului.

— Sînt muncitori care lu
crează aici din tată-n fiu. u- 
nii se află în uzină la a treia 
generație.

în actualul plan cincinal, va- 
loareft producției uzinei va 
crește de la 215 milioane lei în 
acest an, la 420 milioane lei 
în 1975. în ceea ce privește 
folosirea rațională a mașinilor 
și a suprafețelor de producție, 
se relevă faptul că aproape 
90 de procente din acest spor 
se vor obține prin creșterea 
productivității muncii. Se des
fășoară o activitate asiduă in 
spiritul indicațiilor date de 
conducerea partidului pentru 
reducerea consumului de me
tal, pentru folosirea înlocuito
rilor ieftini și rezistenți, pentru 
înzestrarea cu utilaje de con
cepție proprie, pentru elimina
rea irrt porturilor costisitoarei 
sarcini de cea mai mare răs
pundere care stau în fața tu
turor colectivelor, in acest cin
cinal. Un exemplu elocvent 
care ilustrează preocupările 
colectivului de aici : biela care 
în vechea variantă cîntărea 
19 kg a ajuns, în urma unor 
reproiectări și calcule noi, să 
cîntărească 5 kg, fără ca prin 
aceasta să-i fie în vreun fel 
afectată rezistența ori gradul 
de funcționalitate. în secția de 
prelucrări mecanice se prezin
tă oaspeților o serie de piese și 
subansamble din componența 
motoarelor și compresoarelor 
care în urma reproieetării lor

U. M. G. B. —expresie 
politicii de dezvoltare 
industriei constructoare 

de mașini

a 
a

în zona Bereeni...
La intrarea în blocul-turn 

care adăpostește birourile cen
tralei industriale de utilaj 
termoenergetic și Institutul de 
cercetări și proiectări energe
tice și termoenergetice, de pe 
lingă Uzina de mașini grele 
— București, gigant al indus
triei noastre constructoare de 
mașini, conducătorii de partid 
și de stat sînt întîmpinați de 
ing. Nicolae Constantin, direc
tor general al Centralei in
dustriale, și de ing. Tibe- 
riu Grecu, director general 
al uzinei. care prezintă 
cîteva din realizările și pers
pectivele întreprinderii. Intra
tă în funcțiune în primul an 
al ultimului cincinal, uzina a 
înscris în palmaresul industriei 
românești cîteva performanțe 
de înalt nivel tehnic, turnînd 
piese de mare gabarit și com
plexitate destinate hidroagre- 
gatelor ce se construiesc' la Re
șița pentru hidrocentrala de la 
Porțile de Fier. Dezvoltîndu-se 
„din mers", atingînd în ulti
mii ani parametrii proiectați, 
oțelăria electrică produce a- 
nual pesto 122 000 tone de oțel, 
în această scurtă perioadă de 
timp au fost asimilate mai 
mult de 150 mărci de oțeluri 
aliate și speciale menite sS 
acopere cerințele calitative tot 
mai înalte ale uzinei.

— Ați pornit bine, apreciază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dar nu s-ar putea ca în acest 
cincinal, oțelăria să ajungă la 
o capacitate de 200 000 tone ?

— Am putea, într-adevăr, să 
amplasăm un nou cuptor elec
tric de volum mare, sau două 
de capacitate mai mică, răs
punde ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ioan A- 
yram, 

sînt fabricate astăzi cu gaba
rite mult mai mici. între aces
tea se află o gamă lar
gă de cilindri de motoa
re care datorită moder
nizării procesului de fabri
cație au în prezent o greutate 
eu 40 la sută mai mică, iar 
puterea motoarelor la care sînt 
folosiți, crește cu 10—15 C.P. 
în secția montaj motoare se 
dau alte explicații in legătură 
cu parametrii îmbunătățiți ai 
motorului D. 120, introdus re
cent în fabricație. La turnăto
rie. date fiind unele dificultăți 
de spațiu, apare necesară mu
tarea acestei secții și a între
gului sector de lucrări la cald 
în altă parte, iar spațiul ră
mas disponibil urmînd, să fie 
afectat exclusiv secțiilor de u- 
zinaj.

între oaspeți și factorii de 
răspundere ai uzinei are loc un 
schimb de opinii in legătură 
cu dezvoltarea în continuare 
a acestei întreprinderi și cu 
profilarea ei mai precisă. Pen
tru realizarea acestor obiective 
se dau indicații în vederea ex
tinderii unor suprafețe de pro
ducție, dotarea întreprinderii 
cu noi instalații și utilaje, fo
losirea la întreaga capacitate 
a mașinilor din dotarea între
prinderii. Se ajunge la conclu
zia că uzinele ..Timpuri noi“ 
iși pot spori eficiența printr-o 
mai bună profilare, printr-un 
grad mai înalt de tipizare a 
produselor. Se recomandă con
ducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, spe
cialiștilor uzinei, găsirea unor 
modalități de cooperare cu 
întreprinderi din apropiere 
pentru construirea și exploata
rea în comun a turnătoriei și 
forjei preconizate.

— întreprindeți cît mai cu- 
rînd studiile necesare și dați-le 
curs, spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, re- 
studiați toate posibilitățile de 
care dispun uzinele pentru 
dezvoltarea activității. Se cere 
să realizați un volum al pro
ducției mai mare și produse de 
și mai bună calitate.

— Și, totodată — continuă 
secretarul general al partidu
lui — să facem aici un lami
nor mic, proiectat și construit 
în țară. (

Din acest dialog direct, la 
obiect, se naște o inițiativă 
importantă, se conturează un 
nou obiectiv mobilizator pen
tru colectivul uzinei. Discuția 
de lucru continuă. De aseme
nea. exportul crește vertiginos: 
de la 6,1 milioane lei — valută 
în 1971, la 62.4 milioane lei — 
valută în 1975.

Realizări remarcabile a în
registrat în ultimii ani și Insti
tutul de cercetări și proiectări 
energetice și termoenergetice. 
Directorul acestuia, ing. Teofil 
Popovici, prezintă activitatea 
desfășurată de institut și cen
trală într-o frază concludentă: 
— Sîntem în măsură să livrăm 
centrale electrice „la cheie", 
dezvoltînd în felul acesta ca
pacitatea creatoare a munci
torilor, tehnicienilor și ingine
rilor.

Afirmația se întemeiază pe _ 
rezultatele concrete obținute 
in domeniul asimilării, proiec
tării și fabricației unor tipuri 
diverse de cazane de abur, tur
bine, pompe și ventilatoare 
speciale, filtre electrice și alte 
echipamente complexe necesa
re industriei energetice. în 
1972, va fi probată prima tur
bină de 330 MW, iar în 1974, 
turbina cu abur pentru termo- 
ficare de 150 MW, realizată 
după o concepție proprie.

Se vizitează secția de 
turboagregate. Dimensiunile 
neobișnuite ale utilajelor, vo
lumul enorm al pieselor pre
lucrate dau impresia că pă
trunzi într-o lume a gigan+i- 
?or. Dar aici, unde totul se 
înfățișează în dimensiuni im

presionante, se face remar
cată în egală măsură finețea 
ceasornicarului, piesele de 
zeci de tone sînt prelucrate cu 
o precizie de fracțiuni de mi
limetru în mașini cu coman- 
dă-program de cea mai 
înaltă tehnicitate. E un peisaj 
din care se degajă forța și 
maturitatea industriei noastre 
socialiste, este o imagine 
elocventă a capacității crea
toare a poporului nostru, 
care transpune în fapte, cu 
hotărire și abnegație, politica 
partidului de ridicare a eco
nomiei naționale la nivelul 
calitativ al tehnicii mon
diale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat se opresc în 
fața unei mașini complexe, 
o freză de copiat palete pen
tru turbine, la care lucrează 
concentrați doi oameni. un 
tinăr și un vîrstnic. Șef al 
atelierului de prelucrat pa
lete. Petre Găitănaru declară :

— Am învățat această me
serie în urmă cu douăzeci de 
ani la Reșița și am venit aici 
ca să împărtășesc experiența 
mea celor mai tineri ; dar e 
o uzină în care toți avem de. 
invățat. E o cinste pentru noi 
că muncîim aici dar și o mare 
obligație, și vă asigurăm, to-

0 secție a uzinelor Vulcan 
cu produse in premieră

Un alt obiectiv industrial de 
mare importanță pentru eco
nomia noastră națională am
plasat tot în zona industrială 
Bereeni și care constituie o- 
biectivul popasului următor 
este secția de pereți membra
nă și țevi pentru cazane cu 
aburi aparținînd Uzinei Vul
can' . aparținătoare, ca și U- 
zi^ia de mașini grele, centra
lei industriale de utilaje ener
getice. Secția de pereți mem
brane și țevile de aburi a in
trat parțial în funcțiune anul 
trecut, urmînd ca în cursul a- 
cestui an să intre în întregime 
în funcțiune cu o producție 
anuală de 13 714 tone utilaj.

Aici, a și început producția 
unor cazane cu debite între 
120—1 035 tone aburi pe oră, 
precum și a unor cazane de 
apă caldă de 25 și 100 gi- 
gacalorii pe oră. Directorul ge
neral al Uzinelor „Vulcan", 
ing. Lache Ene, care întîmpină 
pe oaspeți, prezintă mai întii 
cel mai important produs al 
întreprinderii, deocamdată a- 
flat în stadiul machetă. Este 
vorba de cazanul de 1 035 tone 
aburi pe oră. Este primul a- 
gregat de acest fel realizat de 
țara noastră și va avea impu
nătoarea înălțime de 108 m. 
Gazdele informează că gigan
tul acesta este destinat termo
centralei de la Rogojelu. Fac 
o impresie deosebită liniile au
tomate de fabricare a unor a- 
semenea agregate. Se sublinia
ză importanța pe care o are a- 
ceastă secție pentru dezvolta
rea în continuare a Uzinelor 
„Vulcan", permițând, totodată, 
realizarea unor produse de un 
înalt nivel tehnic, corespunză
toare cerințelor economiei noa
stre naționale, exigențelor teh
nicii moderne.

Tot aici, în această secție, 
directorul tehnic al Institutu
lui de proiectări pentru echi
pamente termo-energetiee, Si- 
mion Suciu, informează ne to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, asupra noilor pro
duse aflate în fază de studiu 
sau proiectare la acest institut. 
Este vorba de cazane de aburi 
industriale, recuperatoare, ca
zane de apă fierbinte pentru 
încălzire și termofieare, caza-

Constructorii de autovehicule 
raportează realizări 

insemnate
în drum spre o altă mare 

întreprindere bucureșteană — 
fabrica de autovehicule ..Au
tobuzul" — se străbate tînărul 
și modernul cartier de locuin- 

varășe secretar general, că 
vom munci continuu pentru 
a înfăptui indicațiile dum
neavoastră cu privire la ridi
carea pe o nouă treaptă ca
litativă a activității industri
ale în actualul cincinal.

•Se vizitează noua hală a- 
flată în construcție, destinată 
montajului și probelor viitoa
relor turbine, înălțată prin 
procedee moderne intr-un 
răgaz de timp foarte scurt ; 
apoi conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre sec
țiile „calde" : oțelăria, forja 
și turnătoria uzinei,

în confruntările de păreri se 
subliniază ideea necesității 
mai bunei folosiri a cadrelor 
de muncitori de înaltă califi
care ; de asemenea, a recrută
rii tehnicienilor și mai ales a 
maiștrilor din rîndul celor mai 
pricepuți și experimentați 
muncitori.

Vizitarea uzinei se încheie 
în secția meeano-sudură unde 
se construiesc marile ansamble 
sudate pentru turbinele de 
330 MW. Intrată parțial în 
funcțiune Ia jumătatea anului 
trecut, secția realizează carca
se, corpuri pentru condensatori 
— lucrări de mare tehnicitate 
al căror control se efectuează 
.cu raze Roentgen și ultrasu
nete.

ne de aburi energetic, instala
ții de electrofiltrare.

— Să faceți totul pentru a 
realiza utilaje la nivelul teh
nicii actuale, recomandă toya-. 
rășul Nicolae Ceaușescu con
ducerii institutului și celorlalți 
specialiști prezenți. De aseme
nea. a continuat secretarul 
general al partidului, trebuie 
să valorificați cît mai bine ex
periența muncitorilor și tehni
cienilor mai vârstnici, să-i aju
tați să transmită cunoștințele 
și priceperea lor celor tineri 
pentru ca și aceștia să devină 
în cel mai scurt timp munci
tori de nădejde ; să se asigure 
astfel o continuitate a muncii 
de înaltă calitate în uzină, in 
întreaga noastră industrie so
cialistă.

în încheierea vizitei, aici, pe 
platforma industrială a Berce- 
nilor. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită călduros pe 
constructori, pe toți cei care, 
cu pasiune și măiestrie, dau 
viață acestor mari obiective 
ale industriei noastre grele. 
Secretarul general al partidu
lui recomandă tuturor celor 
prezenți să se îngrijească ne
încetat de grăbirea lucrărilor 
de construcții pentru ca între
gul obiectiv industrial să fie 
terminat în termenul stabilit 
și să înceapă să producă la 
toți parametrii tehnico-eeo- 
nomici proiectați.

— Este necesar, arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca 
mașinile să fie folosite la în
treaga lor capacitate, să tre
ceți la perfecționarea progra
melor speciale așa fel încât la 
finele cincinalului volumul 
producției să fie cu mult mai 
mare decât cel prevăzut acum 
în cifrele de plan.

Adresîndu-se primarului 
municipiului, celorlalți edili ai 
Capitalei, secretarul general al 
partidului recomandă să se 
îngrijească de asigurarea unor 
condiții de viață mereu mai 
bune muncitorilor, să se pre
vadă construcții de locuințe, 
proprietatea uzinei, să se ridice 
edificii culturale, astfel ca 
muncitorii, cadrele de bază 
«le uzinei să aibă asigurate 
toate condițiile civilizate de 
viață.

țe Bereeni, unde numeroși ce
tățeni. salută cu deosebită în
suflețire pe conducătorii de 
partid și de stat.

Aici, la fabrica de autobuze 

și autoutilitare, vizita începe 
cu o discuție avînd ca temă 
realizările de pînă acum și 
perspectivele întreprinderii. 
Directorul tehnic, Gheorghe 
Pițulescu, înfățișează succese
le obținute în realizarea pla
nului cincinal recent încheiat, 
succese care certifică nu nu
mai potențialul ' material și 
uman ridicat al întreprinderii, 
dar și marile resurse pentru 
înfăptuirea sarcinilor care 
stau in fața colectivului în ac
tualul cincinal. Se subliniază, 
printre altele, că autobuzele 
fabricate'aici au fost neîncetat 
îmbunătățite, atît sub raport 
constructiv, cit și în ceea ce 
privește confortul.
Datorită reproiectării unor 
subansamble din componența 
lor, greutatea autobuzelor a 
scăzut în ultimii ani cu apro
ximativ 500 kg. viteza lor de 
circulație crescînd în același 
timp cu 10 la sută. Rezultate 
bune au fost obținute și în 
construcția autoutilitarelor.
— microbuze, camionete, au
tosanitare. Greutatea acestora, 
datorită modernizărilor, a fost 
redusă cu circa 100 de kg pe 
unitate de produs, iar puterea 
de tracțiune a sporit în ace
lași timp cu 250 kg. Și pro
ducția de troleibuze a benefi
ciat de îmbunătățiri. In între
prindere se fabrică opt tipuri 
de autoutilitare, trei tipuri de 
autobuze, urbane și rurale, și 
un tip îmbunătățit de trolei
buz. Zilnic de pe benzile de 
montaj ale întreprinderii ies 
28 de autoutilitare și 10 auto
buze. Autoutilitarele produse 
de „Autobuzul" sînt solicitate 
pe piața externă. In cinci
nalul actual sînt de rezol
vat sarcini și mai mari : 
întreprinderea se pregătește 
pentru însușirea fabricației 
a două tipuri de auto
buze după licența M.A.N., ur
mînd ca specialiștii uzinei să 
diversifice producția acestor 
autobuze. Se prevede ca pro
ducția marfă să crească în pe
rioada 1971—1975 de 2,13 oni, 
cu toate că suprafețele de pro
ducție nu vor spori în măre 
măsură, iar numărul salariăți- 
lof cu 30 la sută.

Se vizitează secțiile princi
pale ale întreprinderii, unde 
ritmul viu al muncii atestă 
hotărârea tuturor de a înde
plini exemplai’ și la un înalt 
nivel calitativ sarcinile de 
producție. Muncitorii, cei mai 
mulți dintre ei tineri. întâm
pină cu bucurie, cu aplauze 
tumultoase pe secretarul ge
neral al partidului, pe ceilalți 
conducători de partid și de 
stat, oferă. în semn de pre
țuire și afecțiune, garoafe 
roșii. La sculărie, se urmă
rește aceeași problemă impor
tantă luată în discuție și în 
celelalte întreprinderi vizitate
— autoutilarea. Sînt apre
ciate pozitiv rezultatele ob
ținute pînă acum și se 
recomandă intensificarea a- 
cestei acțiuni. O scurtă opri
re Ia locul de muncă a strun
garului Toma Costea, prileju
iește, de asemenea, aprecieri 
pozitive la adresa bunei orga

în dealul Filaretului, 
la „Steaua roșie"

Următoarea întreprindere 
înscrisă în itinerar este Uzina 
„Steaua roșie", unitate indus
trială profilată pe fabricarea 
utilajelor destinate activității 
din construcții. Și aici, ca pre
tutindeni. muncitorii, tehnicie
nii și inginerii întîmpină cu 
entuziasm și căldură pe con
ducătorii de partid și de stat, 
bucuroși de a-i avea in mijlo
cul lor, de a se sfătui îm
preună

Aici, se fabrică aproximativ 
45 de tipuri de utilaje întâlnite 
pe toate șantierele țării : be
toniere, de 250—500 litri, ma
carale „Pionier", ma.laxoare 
de mortar etc. Inginerul șef al 
întreprinderii, Ion Caraman, 
informează că toți lucrătorii a- 
cestei unități se străduiesc, 
depun tot efortul și energia 
lor creatoare în vederea dotă
rii șantierelor cu utilajele mo
derne cerute în tot mai mari 
proporții de impetuoasa dez

„Prezetifa tovarășului Nicolae Ceaușescu in mijlocul nostru este un imbold în activitatea pe care 
o desfășurăm"

nizări a muncii, a hărniciei 
oamenilor.

— Este pentru mine ca și 
pentru toți tovarășii mei o 
mare bucurie că astăzi tova
rășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează întreprinderea noastră, 
ne relata muncitorul Alexan
dru Dinu. Sîntem mîndri că 
putem raporta conducătorului 
partidului și statului realiză
rile noastre, că-i putem înfă
țișa preocupările pe care le 
avem pentru bunul mers al 
atcivității, în așa fel. îneît 
anul acesta, an de început al 
cincinalului, să-l încheiem cu 
succese și mai mari. Faptul 
că secretarul general al parti
dului vine permanent în mij
locul oamenilor, că stă de 
vorbă, de la suflet la suflet, 
se preocupă de problemele lor 
de viață și de muncă, arată 
cît de puternică e marea fa
milie a poporului nostru, cît 
de strinse sînt legăturile ce 
unesc partidul și poporul. Aș 
spune că asta înseamnă cu a- 
devărat democrație.

în secția acoperiri metalice, 
se urmărește procesul de ni- 
chelare și cromare a unor pie
se. iar gazdele informează că 
această secție a luat ființă cu 
utilaje și instalații fabricate în 
întregime în întreprindere. 
Vizita in secțiile de presaj, de 
construcții șasiu și caroserie, 
prilejuiește, de asemenea, 
schimburi de păreri rodnice 
pe tema modernizării produ
selor, a îmbunătățirii gradu
lui lor de confort. La montaj 
final se urmărește procesul de 
montare a autoutilitarelor și 
autobuzelor. Se relevă, cu 
acest prilej, mecanizarea unor 
operații de lucru care a făcut 
ca productivitatea muncii pe 
uzină să crească de la un an 
altul. Se subliniază, printre al
tele, că în actualul plan cinci
nal producția de autobuze va 
crește cu peste 2 000 de bu
căți, iar cea de autoutilitare în 
aceeași proporție. în 1975, 
producția de autoutilitare se 
va ridica la 8 500 unități, iar 
cea de autobuze la 3 200.

— Cît veți da la export din 
aceste produse ? se interesează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cifrele citate sînt revelato
rii : 7 000 de autoutilitare și 
1 800 de autobuze.

In incinta întreprinderii, 
oaspeților le sint prezentate 
ultimele tipuri de autovehicu
le, asimilate în producție. Se 
fac comparații între. produsele 
mai vechi și cele noi. eviden
țiind u-se îmbunătățirile aduse, 
îmbunătățiri care pot fi apre
ciate în mod concret chiar în 
timpul vizitei. Recomandările 
făcute insistă asupra îmbună
tățirii in continuare a calității, 
asupra ridicării gradului de 
finisaj al produselor. Autobu
zul cu nr. de fabricație 14 977 
ieșit cu cîteva secunde înainte 
de pe banda de montaj, pre
zintă caracteristici superioare 
celor anterioare.

Gazdele au ținut să arate și 
unele din realizările social- 
culturale ale unității. Se vizi
tează. astfel, noul club al în
treprinderii cu o sală modernă 
de festivități de 400 de locuri.

voltare a construcțiilor indus
triale și civile prevăzute în 
actualul cincinal. Reproiec- 
tarea unor agregate aflate în 
producție. în scopul ridicării 
performanțelor acestora, este 
una din preocupările con
structorilor de mașini de aici. 
O măsură importantă luată de 
conducerea tehnică a uzinei 
are ca obiectiv tipizarea unui 
însemnat număr de ansamble 
și repere, astfel îneît acestea 
să poată fi folosite la cit mai 
multe tipuri de utilaje. Paralel, 
s-a căutat să se lărgească coo
perarea cu alte întreprinderi 
specializate.

Se vizitează secțiile de ajus- 
taj și montaj și se relevă că 
în cincinalul care s-a încheiat 
recent, realizările uzinei s-au 
dublat, beneficiile s-au mărit 
de 6—7 ori, iar exportul repre
zintă în prezent 30 la sută din 
volumul utilajelor executate. 
Muncitorii raportează îndepli

nirea cu succes a sarcinilor de 
producție din primele zile ale 
acestui an.

Și la „Steaua Roșie" proble
ma economisirii metalului este 
în centrul discuțiilor dintre 
oaspeți și gazde. Se subliniază 
că rezultatele obținute în a- 
ceastă direcție au făcut ca 
producția obținută dintr-o 
tonă de metal să sporească în 
ultimii ani cu 80 la sută.

Referindu-se la satisfacerea 
necesităților șantierelor pa
triei noastre cu utilaje moder
ne de construcții, gazdele in
formează că în întreprindere 
s-au asimilat în ultimii ani nu
meroase produse originale 
executate pentru prima dată 
in țară, printre care maearale- 
fereastră, dispozitive de trac
țiune, palane cu reductoar»

La constructorii de mașini 
și utilaje agricole

...Se ajunge la Uzina ,.Semă
nătoarea", cea mai mare uni
tate constructoare de utilaje 
agricole din țara noastră. În
ființată pe baza hotărîrii Par
tidului și Guvernului, în anul 
în care agricultura țării făcea 
primii pași spre cooperativiza
re, această întreprindere a a- 
vut, alături de Uzina de trac
toare din Brașov, un rol prin- 

. cipal în crearea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii socia
liste. Impresionanta dezvoltare 
pe care a cunoscut-o uzina în 
anii construcției socialiste se 
datorează fondurilor. cte la un 
an la altul tot. mai mari, pe ca
re statul le-a investit în aceas
tă întreprindere modernă.

La sosirea în uzină, un mare 
număr de muncitori, tehnicieni 
și ingineri fac secretarului ge
neral al partidului, celorlalți 
conducători. die partid și de 
stat o primire sărbătorească.

La matrițărie, prima secție 
vizitată, directorul uzinei, ing. 
Ion Căpățînă, arată că produc
ția uzinei în cincinalul încheiat 
recent a crescut cu 150 mili
oane lei, iar în actualul cinci
nal ea va mai cunoaște un spor 
de încă 320 milioane lei. Tot 
aici, se relevă importanța pe 
care o acordă constructorii de 
mașini agricole reproiectării 
pe criterii noi, moderne, a u- 
nor utilaje. Se arată totodată 
că pentru economisirea prin
cipalei materii prime — me
talul, ițțzina folosește aproxi
mativ 110 repere Confecționate 
din material plastic, fapt care 
aduce uzinei anual o econo
mie de 150 tone de metal.

Vizitindu-se secția de turnă
torie. apoi cea mecanică, gaz
dele informează că uzina și-a 
realizat cu mijloace proprii o 
serie de Utilaje care au fost 
integrate în procesul de fabri
cație.

— Această acțiune de auto- 
dotare trebuie extinsă in toate 
secțiile întreprinderii, reco
mandă secretarul general al 
partidiului specialiștilor între
prinderii. Trebuie să vă stră- 
duiți să vă gospodăriți singuri, 
să vă creați o serie de utilaje 
și instalații de care aveți ne
voie, prin valorificarea tuturor 
resurselor interne.

Oprindu-se în numeroase 
locuri de muncă, dînd, mina cp 
muncitorii, eu tehnicienii și in
ginerii aflați în plină activita
te, secretarul general al parti
dului se interesează de modul 
în care își îndeplinesc planu
rile, de metodele de lucru fo
losite, de preocupările acesto
ra în modernizarea produselor, 
în creșterea eficienței mașini
lor și utilajelor.

— Este pentru noi prilej de 
bucurie, spUnea muncitorul 
Sergiu Oprescu, vizita condu
cătorilor de partid și de stat, 
prezența secretarului general 
al partidului. Prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 

planetare etc. De fapt una dfn 
preocupările colectivului uni
tății este accelerarea reinnoi- 
rii produselor, înlăturând la 
timp pe cele cu tendință de 
îmbătrânire. Astfel, betoniera 
de 500 de litri cu amestec for
țat, realizată în prezent, este 
cu mult superioară celorlalte 
tipuri realizate anterior. Para
metri ridicați de funcționare 
s-au obținut și la malaxorul 
pentru mortar. Prin moderni
zările ce i s-au adus în pro
cesul de producție, capacitatea 
acestui agregat a crescut cu 
100 de litri

Îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, creșterea 
randamentului muncii se afir
mă și aici, în discuția finală, 
qa deziderate majore ale co
lectivului uzinei.

mijlocul nostru este un im
bold în activitatea pe care o 
desfășurăm.

După vizitarea principalelor 
sectoare productive, în curtea 
întreprinderii oaspeților li se 
prezintă cele mai semnificati
ve produse ale întreprinderii. 
Un viu interes se manifestă 
față de combinele cerealiere 
autopropulsate care se înscriu 
ca o realizare, de mare valoa
re a industriei noastre cons
tructoare de mașini. O aseme
nea combină recoltează aproa
pe 36 de culturi — practic 
toată gama cerealelor păioase, 
mașina fiind deservită de un 
singur om — mecanic. Produce" 
tivitatea ei este de 15 heetai? 
pe zi. Toate reglajele se efec
tuează foarte ușor de la bord, 
printr-un sistem de comenzi 
hidraulice. Tot aici, sînt expu
se și o serie de alte ultilaje, 
fabricate la „Semănătoarea", 
și la o altă mare uzină con
structoare de mașini a țării. — 
..7 Noiembrie" din Craiova. 
Membri ai conducerii centrale 
industrială de mașini și utilaje 
agricole și a Institutului de 
proiectări pentru mașini șl 
instalații agricole dau explica
ții oaspeților în legătură cu ca
racteristicile acestor utilaje, și 
cu preocupările lor pentru îm
bunătățirea lor continuă. Spe
cialiștii Institutului de proiec
tări pentru mașini și utilaje 
agricole informează că în pre
zent se află în Curs de proiec
tare și de asirtȘilare alte ma
șini și utilaje.

In încheierea vizitei, are 
loc o discuție în legătură cu 
preocupările conducerii Uzi
nei „Semănătoarea" pentru 
perfecționarea cadrelor care 
lucrează în întreprindere și 
pentru formarea unor noi 
specialiști in acest domeniu. 
Se subliniază necesitatea lăr
girii grupului de școlarizare 
al întreprinderii. Secretarul 
general al partidului reco
mandă conducerii uzinei să 
pună în centrul activității 
perfecționarea procesului de 
producție, ridicarea calității 
pentru a se realiza mașini de 
mare randament, corespun
zătoare necesităților crescînde 
ale agriculturii, care solicită 
in actualul cincinal o gamă 
complexă de mașini.

♦
Vizita de lucru întreprinsă 

ieri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți condu
cători de partid și de stat în 
mari întreprinderi ale Capi
talei, se încadrează în dialo
gul permanent, dintre condu
cerea de partid și popor, dia
log care a început fructuos 
încă în primele zile ale pri
mului an al actualului plan 
cincinal.

Recentele vizite în între
prinderile industriei construc
țiilor de mașini, ale condu
cerii de partid și de stat, ale 
secretarului general al parti
dului, au relevat importan
tele realizări obținute de zeci 
de colective în crearea de 
noi mașini și utilaje, ceea ce 
conferă acestui sector al 
economiei naționale un rol 
preponderent în vastul pro
gram de activitate prevăzut 
pentru actualul plan cincinal. 
Discuțiile directe ale condu
cerii de partid și de stat eu 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii, cu specialiști din con
ducerea întreprinderilor și 
ministerelor conduc la desco
perirea a noi și noi resurse dă 
sporire a producției, la apari
ția a noi și noi inițiative va
loroase, menite să ridice acti
vitatea din industrie pe trepte 
superioare, Ia nivelul exi
gențelor mereu sporite ale 
progresului tehnic înregistrat 
în lumea contemporană, la 
nivelul cerințelor tot mai 
înalte ridicate de opera de 
desăvârșire a construcției so
cialiste în patria noastră.

Reportaj realizat de i
N. POPESCU - 
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„O importanța de prim ordin pentru 

realizarea marilor obiective de progres 

economic și social al țării noastre are 

asigurarea formării și calificării cadrelor 

de oameni ai muncii de toate categoriile, 

a noi contingente de specialiști și tehnici

eni. Corespunzător acestei cerințe, va 

fi orientată întreaga noastră politică de 

dezvoltare și diversificare a învățămîntu

lui".

1966 CHIPUL NOU AL PATRIEI
■ ASTAZI EXISTA ÎN ȚARĂ:

V

1970

• 226 licee de specialitate
• 410 școli profesionale

Numărul muncitorilor pregătiți prin școlile profesionale și tehnice a crescut în cincinal cu 40 la sută 
iar al cadrelor tehnice cu peste 60 la sută

7
NICOLAE CEAUSESCU

(Din Raportul prezentat la 
Congresul al X-lea al P.C.R.)

ÎNVĂȚĂMlNTUL

PROFESIONALc

517000
muncitori și
tehnicieni

Statul a cheltuit in acești ani:

• 3 263 200 000 LEI NUMAI PENTRU BURSE
o 40 701000 LEI PENTRU MANUALE

• CREȘTEREA NUMĂRULUI ELEVILOR ÎN 
ȘCOLILE PROFESIONALE Șl TEHNICE

Un act de naștere semnat in cincinal

LICEUL DE SPECIALITATE
în 1966 intră în circuitul învățămîntului de 

tip profesional liceul de specialitate — ca for
mă de pregătire a muncitorului cu înaltă califi
care. Ponderea pe care o capătă acest sistem 
de formare profesională a tinerei generații este 
ilustrată în graficul alăturat reprezentînd evo
luția acestei școli în cincinal.

60 la sută din numărul total al cadrelor 
pregătite în liceele de specialitate dobîndesc 
profesii industriale și agrare.

ÎN VARA LUI 1971 LICEELE DE SPECIALITATE 
TRIMIT PRODUCȚIEI PRIMA LOR PROMOȚIE, 
ÎNSUMÎND APROXIMATIV 35 000 TINERI.

Unul din liceele de specialitate cons truit în cincinal i Liceul agricol din Fundulea

PENTRU CERINȚELE TUTUROR RAMURILOR 
ECONOMIEI NAȚIONALE 

ELEVII SE PREGĂTESC ÎN :

• I 000 DE MESERII și fracțiuni de meserii, 
prin cursurile de calificare.

• 229 MESERII cu un grad mai mare de 
s complexitate, prin rețeaua școlilor profe- 
<► sionale.

• 57 DE MESERII sînt date de ucenicia 
n la locul de muncă, alături de meseriile in-

cluse în școala profesională.

• 93 DE MESERII, de o structură mai <► 
;► complexă, prin liceele de specialitate. s

<► S-a îmbunătățit repartizarea teritorială a ;
> învățămîntului de tip profesional, în funcție < 

de dezvoltarea economică, socială și cultu- < 
<► rală a județelor țării. <

Cîteva argumente: <
? • DOLJUL își formează constructori de ;

mașini unelte, mașini electrice, muncitori <1 
pentru centrale, stații și rețele electrice,

<; operatori chimiști, mecanici și electricieni 
<; de locomotive Diesel, mecanici agricoli, ? 
U lucrători pentru construcții. <►
<► • GALAȚIUL pregătește muncitori pentru

metalurgie, construcții navale, electricieni, 
industrie alimentară. «►

• IAȘUL formează cadre pentru indus- 
/ tria medicamentelor, prelucrarea materiale- 

lor plastice, fabricarea firelor și fibrelor sin- < 
!► tetice. < J

CONCURSURILE
anilor de ucenicie

• în anul 1970, 61 000 elevi au fost antre
nați în pasionante întreceri școlărești ; 
concursurile în cele 91 de meserii au im
pus pe primele locuri 285 elevi.

® în același an, la olimpiadele școlare au 
participat 7 500 elevi. Premianți— 33.

• Finaliștii concursurilor au beneficiat, în 
vacanță, de zile de odihnă, petrecute în 
tabăra de la Cozia, prin grija C.C. al 
U.T.C. și a Ministerului Învățămîntului.
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0 PÎRGHIE ESENȚIALĂ
In perfecționarea

• Organizația de ba
za — centrul de 
qreutate al activi
tății

In dezbatere, proiectul
DE STATUT AL U.T.C

nizațiilor de bază din întreprin
deri de a participa alături de 
conducerile tchnico-administra- 
tlve ale secțiilor și atelierelor, 
la luarea tuturor hotăririlor care 
privesc munca și viața tineri
lor".

CONCURSURI • FOILETOANE • ESEURI

CON VORBIRI • INTERVIURI • ARTICOLE • MESE

ACTIVITĂȚII

că

Ceea ce aș putea remarca de 
la bun început pentru a sublinia 
semnificația noului proiect de 
Statut al U.T.C. și pentru a-mi 
argumenta acoxdul deplin față 
de conținutul său, este faptul
el evidențiază la loc de frunte 
îndatorirea organizațiilor U.T.C. 
de a milita pentru formarea unei 
atitudini înaintate față de mun
că, pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor profesionale și 
obștești, pentru dezvoltarea la ti
neri a pasiunii de a învăța ne
contenit, de a fi participant! ac
tivi la creșterea continuă a avu
ției materiale și spirituale a pa
triei. ~ ' 
întreg sistemul de organizare a 
vieții 
condiții propice ca organizațiile 
U.T.C. să transpună în practică 
înaltele principii cuprinse în pro
iectul de Statut. In țara noastră, 
fiecărui tînăr îi este asigurat un 
loc de muncă pe măsura pregă
tirii de care dispune, există con
diții ca să-și desăvîrșească și îm
bogățească permanent cunoștin
țele de specialitate și de cultură 
generală. Consider astfel deosebit 
de semnificative acele prevederi 
din proiectul de Statut care arată 
că U.T.C. reprezintă tineretul în 
organele de stat, în organizațiile 
obștești și profesionale și con
lucrează cu toți acești factori în 
activitatea de educare a tinerei 
generații, în rezolvarea proble
melor de muncă și viată ale ti
neretului. Traducerea lor în viată 
incumbă însă răspunderi deosebi
te celor ce voi reprezenta orga
nizațiile U.T.C. în aceste foruri. 
Ținînd o strinsă legătură cu tine
rii, consultîndu-i permanent în

Prin grija partidului, prin

sociale, astăzi sînt create

diverse probleme, aceștia vor tre
bui să transmită opiniile, preo
cupările, dorințele și greutățile 
pe care le au tinerii, să propună 
măsuri utile, care să ducă la îm
bunătățirea permanentă a condi
țiilor de muncă și de viață ale 
tinerilor.

în legătură cu lărgirea atribu
țiilor organizațiilor de bază 
U.T.C., ale organizațiilor U.T.C., 
ca expresie a dezvoltării demo
cratismului în viața internă de 
organizație, proiectul noului Sta
tut dă dreptul adunărilor genera
le și conferințelor de a-și stabili 
candidași pentru organele su
perioare. Această urevedere co
respunde unei realități. își argu
mentează valabilitatea prin aceea 
că nimeni nu poate cunoaște și 
aprecia un tînăr mai bine decit 
cei în mijlocul cărora își desfă
șoară activitatea. In același timp, 
exercitarea acestui drept presu
pune răspunderi sporite din 
partea fiecărei organizații, din 
partea fiecărui utecist.

In proiectul noului Statut sînt 
precizate totodată cu deolină 
claritate sarcinile organizațiilor 
de bază în antrenarea tuturor ti
nerilor la viața de organizație. 
Prevederea ca în unitățile cu un 
număr mare de uteciști să se cre
eze organizații de bază ale 
U.T.C., pe secții, sectoare, schim
buri, dă posibilitatea urmăririi și 
îndrumării eficace a organizații
lor, încredințarea de sarcini con
crete fiecărui utecist, partici
parea activă a unui nrare număr 
de tineri la acțiunile de organiza
ție. Consider că succesul activi
tății noastre 
mare măsură

să atragem tinerii la activitatea 
organizațiilor de bază, de felul 
cum sînt îndrumate și controlate 
acestea. In acest sens, sarcini 
sporite vor reveni comitetelor ju
dețene, municipale, orășenești, 
comunale. Paralel cu activitatea 
care se desfășoară la nivelul ora
șului, a întreprinderii sau institu
ției. va trebui antrenat un larg 
activ de uteciști care să îndrume 
și să organizeze activitățile la 
nivelul
Antrenarea
viața 
marea 
priilor 
care 
condițiile creării unor organizații 
de bază puternice, cu o largă ca
pacitate de inițiativă proprie.

Am, așadar, convingerea că. 
prin conținutul lui, acest docu
ment, supus acum dezbaterii 
noastre, va reprezenta o pîrghie 
esențială în perfecționarea acti
vității organizațiilor U.T.C., în 
ridicarea ei pe noi trepte calita
tive, întrucît reflectă condițiile 
nou create în țara noastră, stadiul 
de dezvoltare în care ne aflăm.

STELIAN ENE, prim-secretar 
al Comitetului U.T.C. al secto
rului lV-București : ..Apreciez 
în mod deosebit faptul că atri
buțiile organizațiilor de bază 
sînt mai bine delimitate, că li 
se acordă un loc de prim plan 
in activitatea de educare a tine
retului. In același timp, cred că 
ar trebui mai bine precizate și 
îndatoririle birourilor organiza
țiilor de bază, despre care acum 
se vorbește doar in mod gene
ral. că conduc întreaga activitate 
a organizației între adunări. In
tr-o astfel de formulare poate 
incăpea și mult șl puțin".

• „Poate fi membru 
al Uniunii Tineretului 
Comunist..."

.A

„însuflețiți de
3 3

aceleași
3

idealuri

organizeze
organizațiilor de bază, 

tuturor tinerilor la 
de organizație, transfor- 
lor în organizatori ai pro- 

activități sînt deziderate 
devin posibile numai în

ILARIE MUNTEANU 
prim-secretar al Comitetului 

municipal Sibiu al U.T.C.

MARIN NEGRILA, Uzina 
„Electroputere“-Craiova : „în di
rectă legătură ctt activitatea or
ganizațiilor de bază este, fără 
îndoială, și cea a grupelor. Ca 
părți componente ale organiza
țiilor. grupele vor trebui să fie 
elementele cele mai mobile, 
care să acționeze operativ, iar 
organizatorii aceia care au da
toria să-i informeze pe tineri cu 
toate noutățile și măsurile luate 
la nivelul organizației de bază".

RADU EREMIA, activist 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. : „Cred că pre
vederea referitoare la vîrsta de 
14 ani ar trebui modificată. Ne 
aflăm intr-o perioadă in care tî- 
nărul se maturizează de timpu
riu. cînd și școala, pe care o 
încene acum la 6 ani. îl ajulă in 
acest proces. De aceea aș pro
pune ca și primirea în U.T.C. 
să coboare limita de vîrstă la 
13 ani".

că, în mod normal, nu poate 
exista nimeni care să nu do
rească acest lucru, o dată ce și 
primirea in U.T.C. s-a făcut tot 
ca urmare a dorinței lor firești. 
Iar o dovadă in acest sens este 
că marea majoritate a tinerilor 
râmin in continuare in organi
zație și activează mai departe".

Propunerile care s-au 
rat în urma acestor 
și la care s-au raliat multi alți 
activiști din întreaga 
acestea : Statutul ar 
prevadă prelungirea limitei 
vîrstâ pînă la care un I 
poate fi primit în U.T.C. even
tual pină la 28 de ani.

ROTUNDE ♦ ANCHETE INTERNAȚIONALE

EVOCĂRI « NOTE DE DRUM
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contu- 
observații.
țara. sînt 
trebui să 

i de 
tînăr

• Distincții, stimulente

publică lunar
noua serie a revistei

pentru tineret

TÎNARUL

de cultură social-politică
CC. al U.T.C.a

LENINIST

MARIA SPATARU. filatoare, 
întreprinderea „Textila"-Pitești: 
„Constituind temelia organiza
torică a U.T.C., organizațiile de 
bază realizează în fapt dezide
ratele esențiale implicate de ca
litatea de utecist. O dată ce 
organul superior al organizației 
de bază este adunarea generală, 
consider că este necesar să se 
specifice că și sarcina de a acor
da celor mai buni uteciști reco
mandarea de a fi primiți in rin- 
dul P.C.R. 
generale, 
mai firesc, 
organizația 
rîtă de același organ".

FLOREA DRAGHIA. matrițer. 
Fabrica dc motoare electrice Pi
tești : „Ca un drept, și în ace
lași 
mare răspundere, cred că tre
buie prevăzută in noul Statut 
obligația reprezentanților orga-

revine tot adunării 
Lucrul este cu atît 
cu cit și primirea în 
U.T.C. a fost hotă-

timp, ca o îndatorire de

IONIȚA PUȘCOI, locțiitorul 
secretarului U.T.C. al platfor
mei Combinatului mctalurric- 
Gnl.ili : „Conform noului proiect 
<le Statut se limitează și vîrsta 
superioară a unui membru al 
U.T.C. la 26 de ani, după eare 
el poate "amine in continuări' 
în organizație, dacă dorește. însă 
in jurul vîrstei de 
abia in-ene să 
procesul de 
a tînărului și mi 
organizația 
decit de cîștigat dacă ar h"nefi- 
cia și dc participarea activă a 
tinerilor mai maluri, eu o expe
riență mai bogată".

NICOLAE NEGRILA. mem
bru al biroului comitetului 
U.T.C. de la Uzina „Electropu- 
tere“-Craiova : „De altfel, mie 
nu mi se pare justificată însăși 
precizarea că cei ce depășesc 26 
de ani pot rămine uteciști „dacă 
doresc". Expresia cred că nu-și 
mai are rostul dacă ne gîndim

26 de ani 
se consolideze 

maturizare politică 
se pare că 

noastră nu ar avea

trunindu-se pentru dezbate- 
proiectului de Statut al 

U.T.C., membrii activului Comi
tetului municipal al U.T.C. Si
ghișoara, ai activului comitetu
lui U.T.C. de la Grupul școlar 
„Metalo-tehnica" din Tg. Mureș, 
uteciștii prezenți în adunarea 
generală de la întreprinderea in
dustrială de stat „Mureșul", nu
meroși tineri români, maghiari și 
germani din județul Mureș au 
relevat că însăși organizarea 
dezbaterilor pe marginea acestui 
document ale cărui principii fun
damentează profilul Uniunii Ti
neretului Comunist este o dova
dă a adîncirii și dezvoltării per
manente a democrației interne 
de organizație. Studierea, anali
za și aprecierea proiectului de 
Statut acum, în preajma Congre
sului al IX-lea al U.T.C., asigură 
prevederilor sale ancorarea în re
alitatea imediată a activității și, 
în același timp, îl plasează într-o 
perspectivă de durată.

Elevii grupului școlar „Meta
lo-tehnica" din Tg. Mureș, prin
tre care Veronica Roșea, Szabo 
Iosif, Șerban Ion, Ștefan Paladi, 
au supus analizei fiecare capi
tol și paragraf al proiectului de 
Statut, exprimîndu-și acordul de
plin cu prevederile sale, îmbună
tățite față de cele din vechiul 
Statut, care adaptează munca și 
viata organizației U.T.C. la rea
litățile actuale ale societății noas
tre socialiste. In documentul ce 
va fi supus adoptării celui mai 
înalt for al U.T.C. tinerii români, 
maghiari și germani din județul 
Mureș apreciază în mod deosebit 
consemnarea, încă din primul său 
capitol, a conviețuirii lor frățești. 
Sarkany Csaza, muncitor bobi
nator la Uzina de reparații auto 
din Tg. Mureș, remarca, pe 
bună dreptate, evoluția petrecută 
în dezvoltarea sentimentelor fră
țești stipulată în proiectul nou
lui Statut astfel : „Uniunea 
Tineretului Comunist își aduce 
contribuția la întărirea unițății 
întregului nostru popor în jurul 
partidului, dezvoltarea sentimen
tului frăției între tinerii români 
și de alte naționalități, strîns 
uniți — pe baza acelorași aspi
rații și idealuri — în lupta pen- 
ru fericirea și bunăstarea întregu
lui popor, pentru progresul și 
înflorirea continuă a patriei co
mune — Republica Socialistă 
România."

Intrunindu-se 
rea ]

Laszlo Ștefan, tehnician Ia în
treprinderea de industrie locală 
din Luduș. Pop Dorin, tehnician 
la Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș, Bakkai 
Erno, țăran cooperator din co
muna Acățari, apreciază unanim 
noul Statut ca fiind un document 
ce afirmă prestigiul organizații
lor U.T.C., al tuturor uteciștilor, 
indiferent de naționalitate, unita
tea lor de acțiune pentru trans
punerea în praotică a politicii 
partidului nostru.

C. POGACEANU

• • • •

viitoare depinde în 
de felul cum știm

Intr-un asemenea cadru de lucru activ au apărut numeroase propuneri utile

La dezbaterile privind proiec
tul de Statut al Uniunii Tinere
tului Comunist, numeroși parti
cipant! au făcut observația că 
în cadrul capitolului „Distincții, 
stimulente și măsuri disciplina
re" se distribuie prea mbit spa
țiu pentru precizările referitoare 
la sancțiuni. Pentru a institui 
un anumit echilibru, mulți ti
neri au făcut o seamă de pro
puneri concrete la capitolul dis
tincțiilor, dintre care consem
năm pe acelea apărute mai frec
vent in cadrul dezbaterilor de 
pină acum.

NICOLAE 1 
al comitetului 
„Elect roputere" 
să se precizeze 
„alte mijloace" 
corda tinerilor ca stimulente. De 
asemenea, propun ca diferitele 
distincții și stimulente să fie 
conferite tinerilor, de regulă, in 
adunările generale ale organiza
țiilor de bază".

TUDOR VASILE, prim- 
secretar al comitetului U.T.C. 
Constructii-București: „Consider 
util să se facă referiri mai pe 
larg atît în legătură cu acorda
rea stimulentelor morale, cit și 
desore gama acestora. în primul 
rind la nivelul organizațiilor pe 
întreprinderi, școli, comune".

EUGENIA BABOI, bobina
toare, secretara organizației de 
bază 2 B-ringuri, întreprinderea 
„ \rgeșana“-Pitești : „O dată cu 
diplomele de onoare ale comite
telor județene ale U.T.C.. pro
pun să fie acordate și insigne, 
cu emblema specifică a organi
zației fiecărui județ".

ION CIIIRIȚA. tehnician. 
Combinatul petrochimic Pitești : 
„Ar fi util ca și comitetele U.T.C. 
municipale să poată acorda di
plome de onoare celor mai buni 
tineri sau celor mai bune orga
nizații de bază"

TIBERIU DUMITRESCU, U- 
zina de autoturisme Pitești : 
„Trebuie găsită o modalitate și 
pentru păstrarea evidenței dis
tincțiilor acordate „ tînărului, 
poate, chiar print’r-o Țișă spe
cială anexată la carnetul de 
membru".

MARIN BADEA, membru al 
comitetului U.T.C. din secția 
sculărie piese auto, Uzina dc 
autoturisme din Pitești : „Dis
tincțiile și stimulentele acordate 
in cadrul organizațiilor să fie 
discutate în adunarea generală 
a organizației de bază".

CORBU VASILE, secția tur
nătorie, Uzina dc autoturisme 
Pitești : „Să se precizeze că fon
durile proprii ale organizațiilor 
se folosesc pentru stimulente și 
distincții proporțional cu contri
buția fiecărei organizații de bază 
la activitățile de organizație".

ANDREI BUNA. Liceul „Ni
colae Bălcescu" București : „Ca 
distincții propun să se prevadă 
și acordarea unor insigne și 
medalii jubiliare, evocind chi
puri dc uteciști sau momente 
semnificative din istoria orga
nizației de

Fiecare număr vâ o- 
feră :

(Urmare din pag. 1)

au-
pe 
au 

Ne-o

printre care și părinții mei, 
fost. salvați".

La dreapta șoselei, sus, 
dealuri, peste 180 de case 
răsărit ca din pămînt.
arată pe a părinților ajunsă la 
acoperiș și clădirea școlii.

— Nu rămîneți la Răducă
neni ? '

— Doar pînă se va isprăvi 
construcția școlii în satul meu. 
E nevoie de mine acolo, gîndi- 
ți-vă.

Ne întoarcem la Răducă
neni.

Ștefan Mîndru, directorul 
Universității populare din co
mună, e grăbit. Trebuie să sus
țină In fața cursanților tema, 
„Formarea poporului român și 
a limbii române". Are de mers 
pînă în satul Bazga. E de trei 
ani la Răducăneni.

— Veți rămîne în continuare 
aici ?

— Desigur 1 E singurul loc în 
care n-am putut să mă plicti
sesc !

La I.M.A. l-am întîlnit pe 
ing. Ștefan Moga, șeful secto
rului reparații tractoare. A ab
solvit facultatea tot acum trei 
ani. Nu e de prin părțile locu
lui.

— Veți rămîne în continuare 
ai oi ?

— Definitiv 1 Fetița mi s-a 
născut acum cîteva sâptă- 
mîni. E răducăneancă !

Nu întîmplător am luat aceste 
scurte interviuri. O primă con
cluzie e edificatoare, la Rădu
căneni, alături de oamenii bo- 
gați în vîrstă și experiență s-au 
stabilit tineri veniți cu ela
nul începutului de drum în pro
fesie. cu datele esențiale ale în
cadrării în mediul rural : sen
timentul datoriei, al responsa
bilității.

Intelectualii din Răducăneni 
sînt statornici. Nu numai pen
tru că acum unitățile economice 
din comuna lor le asigură con
fortul, existența — deși aces
tea sînt date esențiale — ci 
pentru că sînt continuatorii unei 
tradiții. Cei veniți aici, mai 
vîrstnici. au prins: rădăcini. în
vățătorul Nicolae Tomulescu 
punea în 1939 bazele unui teatru 
popular. Profesorul Ion Mar- 
dare. ale unui cor... Tinerii merg 
acum alături de ei continuîn- 
du-i, adăugind noi date activi
tății culturale. Și e explicabil, 
astfel, de ce la Răducăneni sînt

Buță, profesoara de franceză 
Elena Pînzaru, învățătorul Va- 
sile Arhir, notarul Nelu To- 
mescu. (n.n. Am văzut specta
colul. ~ 
pretat

Din 
punea 
tru a 
mai poate aminti numărul spec
tacolelor jucate ? „N-am înre
gistrat numărul lor, ci reacțiile 
oamenilor din sală, ale săteni
lor, și am convingerea că i-am 
cîștigat".

Vasile Mihăilă, directorul că
minului Cultural ne furnizează

E spumos, dozat, inter- 
cu talent).

1939, cînd N. Tomulescu 
bazele formației de tea- 
cadrelor didactice cine-și

mână Costache Culineu a în
ființat un taraf al cooperato
rilor, cîțiva tineri printre care 
și profesorul de matematici 
Radu Valeriu, iscusit interpret 
la vioară, au hotărît să înfiin
țeze o orchestră de muzică u- 
șoară și p.opulară a cadrelor di
dactice. (Ce se întîmplă însă ? 
Nu sînt instrumente ! Bani sint 
pentru că s-au dat zeci de spec
tacole pentru îndeplinirea aces
tui deziderat. „In prevederile 
bugetare, spune directoarea li
ceului — se arată că avem drep
tul să folosim acești bani și 
pentru instruments muzicale.

PREZENȚE ACTIVE
In viața satului

acum peste 30 de formații cul- 
tural-artistice : cor cu peste 120 
de membri, trei formații de 
teatru în raza comunei, brigadă 
artistică de agitație, un grup 
vocal, altul instrumental, un 
grup de povestitori (cine nu-și 
amintește de sfătosul Nicolae 
Irimia, laureat în 1962 la al 
IV-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori), o univer
sitate populară cu trei secții 
etc. etc.

Distribuția, de pildă, la spec
tacolul „Omul care a văzut 
moartea" programat pentru a- 
ceastă lună vine să întărească 
afirmația de mai sus. Actorii ? 
învățătorul N. Tomulescu, pro
fesoara de geografie Cornelia

alte cîteva date legate de re
pertoriu. Numai în 1970 s-au ju
cat cu sală plină „Cuiul lui Pe
pelea", „Nu mă-nsor“, „Titanic 
vals". „Mireasă cu mașină", 
„Comedie cu olteni". In ultimul 
spectacol citat actorii sînt 
membrii cooperatori : Melania 
Adochiței, Petru Bălteanu, Ilie 
Constantin, Aurel Marcoci, Elena 
Ganea. recent devenită asistent 
medical. Regizorii acestor spec
tacole ? Cornelia Buță și tatăl 
său N. Tomulescu. Scenograf ? 
Soțul Elenei, învățătorul ~ 
stantin Buță care, 
du-se“ din familie, 
roate un cor al
pentru că „molipsirea" de acest 
gen e generală la Răducăneni, 
după ce profesorul de limbă ro-

Con- 
„molipsin- 
a pus pe 

liceului. Și

Am obținut aprobările de 
învățămînt, de la consiliu, ... 
la județ. Banca nu e de acord ! 
O s-o rezolvăm noi și pe-asta“).

Există intr-adevăr o osmoză 
între tineri și vîrstnici, osmoză 
pe care cele cîteva fapte des
crise aici credem că au reușit 
în parte s-o demonstreze. A 
fost suficient, de pildă, ca pro
fesorul Stefan Mîndru să pro
pună înființarea unei Univer
sități populare ca gîndul său să 
aibă sorți de izbîndă. în comu
nă există acum 120 de cursanți 
ale căror întrebări privind is
toria, limba română, natura pa
triei, politica internă și externă 
a statului nostru își găsesc răs
puns în cuvîntul specialiștilor. 
Și nu mai miră pe nimeni că

la 
de

RRIÎAZU, membru 
U.T.C., Uzina 
„Este necesar 

care sînt acele 
care se pot a-

tineret".

tractoristul
I.M.A. de
„de ce Elveția și-a păstrat in
dependența" sau asistenta me
dicală Vasilica Ispir de la Spi
talul unificat vrea să știe „care 
este locul romanului românesc 
contemporan în contextul celui 
universal". Firește, temele sînt 
anunțate și pregătite din timp 
în funcție de interesul manifes
tat al cursanților.

Dacă vă veți întreba vreodată 
de ce profosoara Cornelia Buță, 
astăzi și deputată în Consiliul 
comunal, și-ar fi trădat profe
sia dacă nu s-ar fi întors aici 
și paradoxal, predînd geografia 
ar fi îmbrățișat teatrul, scrieți-i 
negreșit și o să vă răspundă 
că orice fugă de la datorie și 
vocație e o trădare. Și iarăși, 
dacă vă veți întreba unde e 
statornicia profesorului de ma
tematică Radu Valeriu care 
vrea să se întoarcă la Drînceni, 
mergeți acolo și vă veți con- 
vinge că „fuga" lui e de fapt o 
statornicire. Și dacă nu-1 credeți 
pe Ștefan Mîndru că nu se poate 
plicitisi la Răducăneni și pe in
ginerul Moga că va rămîne de
finitiv aici. însoțiți-i în sălile 
Universității populare în pos
tură de lectori sau ascultători, 
ca spectatori la Căminul cultu
ral unde-și dau concursul atîtea 
alte formații de profesioniști 
sau amatori din țară, la locurile 
lor de muncă, la biblioteca co
munală și neapărat la nunți. 
lntr-o duminică au fost aici 
patru nunți și toți intelectualii 
„s-au împărțit" să le onoreze 
pe toate. Nu neapărat la mese, 
ci după obiceiurile tradiționale, 
„la datul mîinii" cu mireasa și 
gospodarii, la urâturile vorni- 
ceilor cu zurgălăi. E și acesta un 
fel de a stabili un contact spi
ritual cu oamenii comunei, cu 
această nouă lume a satului de 
azi.

Petru feedan, de la 
pildă, se interesează
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Vii?

tinerilor viticultori
(Urmare din pag. 1)

o perioadă mai dificilă. Gaze o perioadă mai diticila. _ na 
urmare, podgorii cu tradiție — 
Drăgășani, Panciu, Cotnari, Te- 
remia Mare, Corcova. și nu nu
mai acestea — au obținut pro
ducții mici ; s-au pierdut prin 
uscare sau neprlndere un peste 
așteptări de mare număr de bu
tuci. Ce trebuie făcut pentru 
ridicarea producției în viticultu
ră ? Iată întrebarea căreia, cer
cetători cu impresionante cărți 
de vizită, specialiști din Mini
sterul Agriculturii și Silvicultu
rii, tinerii participanți la con
sfătuire au încercat să-i gă
sească răspunsul...

Măsurile recent adoptate în 
scopul organizării, conducerii și 
planificării agriculturii vizează 
direct și viticultura. Obiectivul 
major ce se cere înfăptuit de 
podgoreni este obținerea unor 
producții care să reflecte con
dițiile materiale create. Pentru 
aceasta, extinderea mecanizării, 
folosirea pe o scară mai largă 
a chimizării, adoptarea a noi 
tehnologii de cultivație, consti
tuirea, în fiecare unitate ce dis
pune de plantații viticole, a 
unor brigăzi și echipe speciali
zate. așezarea, prin materiali
zarea planului de învățămînt, a 
viticulturii ca meserie, stimula
rea activității printr-o retribu
ție adecvată, amplasarea știin- 
t’ljca a soiurilor, alegerea chib
zuită a terenurilor pentru în
ființarea noilor plantafii — 
se recomandă ca puncte-pro- 
g.ra.m. Pentru munca de perspec
tivă în acest domeniu. Producții 
dc struguri mai mari, sigure, 
eșalonate, adaptabile conservă
rii.. obținerea de vinuri com
petitive, corespunzătoare gus- 
tului consumatorilor — sînt im- 
perative ale activității în vi
ticultură. pe deplin înțelese 
Și de către participanții la 
consfătuirea de la Odobești. 
„De fapt, arată tovarășul Celti
că Stoica, 
Comitetului 
al U.T.C., 
treprinde 
în scopul transpunerii 
te 
ce 
ția unor 
îndeamnă să afirm că in ridi
carea producției viticole, noi, 
tinerii, putem aduce o contri
buție importantă. Și. pentru că 
ne aflăm in această consfătuire 
de lucru, să propunem lansarea 
chemării către toți tinerii sa
tului de a contribui la redarea 
circuitului agricol a 36 000 hec-

prim secretar al 
județean Vrancea 

tineretul poate in
acțiuni interesante 

în fap- 
majore 
Tradi- 

astfel de acțiuni mă

a acestor sarcini 
revin viticulturii.

tare prin completarea golurilor 
existente in viile țării ; la asi
milarea și exploatarea la în
treaga capacitate a mașinilor 
aflate în dotare : să contribuim 
la creșterea producțiilor. care 
să reflecție condițiile existente, 
tradiția, prin executarea la timp 
a tuturor lucrărilor".

„Sînt lucruri a căror 
zare ne stă în putință, a 
venit Maria Silion, șef de 
la Comitetul județean 
al U.T.C. La Băleni, în județul 
nostru, tinerii și-au dovedit ca
pacitatea de a rezolva prin 
forțele lor principalele dezide
rate ale viticulturii. De trei ani 
practic patronează acest sector 
— peste 80 la sută dintre cei ce 
lucrează în brigăzile viticole 
sînt tineri. De ce n-ar fi ge
neralizată această experiență 
dacă și-a dovedit viabilitatea ? 
Și nu numai la Băleni. ci. așa 
,cum am auzit in această ședin
ță, și in multe alte locuri din 
țară. Avantajele economice sint 
certe. Dacă numai un kilogram 
de struguri s-ar realiza de la 
fiecare butuc adus în cultură, 
producția realizată ar fi de 
peste 200 000 000 kilograme, a- 
dică, in medie, cite 10 kilogra
me struguri pentru fiecare lo
cuitor al țării. Adăugind aces
teia producțiile ce s-ar pute-’ 
obține prin mai buna intr 
nere a viei, prin exploatai ■« 
rațională a mașinilor în dotare, 
după părerea specialiștilor eva
luate la circa 1000 kilograme 
struguri la hectar, calculele ne 
conduc Ia obținerea unui venit 
suplimentar, anual, numai din 
viticultura, de peste un miliard lei".

Cifra este stimulatorie. Poate 
și aceasta a contribuit la fap
tul că participanții la consfă
tuirea tinerilor viticultori de la 
Odobești au sugerat căile me
nite să asigure sporirea contri
buției tinerei generații la reda
rea strălucirii vinurilor roma
nești. Organizarea școlilor de 
viță în fiecare județ, organiza
rea cursurilor de pregătire pro
fesională și a schimburilor de 
experiență, inițierea „albume
lor ștafetă" prin care să se pre
zinte experiența acumulată, 
sint doar o parte din ceea ce 
s-a considerat util, necesar de 
întreprins Încă din lunile aces
tei primăveri. Totodată, se im-, 
pune ca adunările generale ale 
cooperativelor agricole să fie 
folosite ca prilejuri fertile pen
tru formularea angajamentelor 
concrete in scopul revitalizării 
activității în viticultura țării.

reali- 
inter- 
sector 
Galați
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ÎN CURÎND PRIMUL FILM ROMANESC PE ECRAN PANORAMIC

MIHAI VITEAZUL
regia SERGIU NICOLAESCU scenariul TITUS POPOVICI
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Joi. 21 ianuarie ac.. Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, a primit pe Sa- 
degh Sadryeh în legătură cu 
apropiata prezentare a scriso
rilor de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Iranului în 
Republica Socialistă România.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis cancelaru
lui federal al Republicii Austria, BRUNO KREISKY, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul celei-de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a 
Excelenței Voastre îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
sincere felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate și 
fericire personală și de activitate rodnică în înalta funcție de 
cancelar federal al Republicii Austria.

îmi exprim convingerea că bunele rejații de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre 
in interesul popoarelor român 
păcii in Europa și in lume.

se vor dezvolta 
și austriac, al

in continuare 
înțelegerii și

Joi seara s-a înapoiat în 
țară, venind de la Paris, dele
gația română condusă de pre
ședintele Consiliului Economic. 
Manea Mănescu. care a parti
cipat la lucrările celei de .a 
treia sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-fran- 
ceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică.

Datorită condițiilor atmosfe
rice nefavorabile din Bucu
rești. avionul in care călăto
rea delegația a aterizat pe ae
roportul din 
Intîmpinată 
ai organelor 
și de stat.

Arad, unde a fost 
de reprezentanți 
locale de partid

La plecarea 
aeroportul Le 
gația română a fost condusă 
de Jean Chapelde, șeful depar
tamentului Relații externe din 
Ministerul Economiei și Fi
nanțelor al Franței, Pierre 
Pelen. ambasadorul Franței la 
București și membrii delega- 
gației franceze la lucrările Co
misiei mixte.

Au fost prezenți Constantin 
Flitan. ambasadorul României 
la Paris și membri ai amba
sadei române din Franța.

din Paris. pe 
Bourget, dele-

în urma tratativelor desfășura
te la București a fost semnat joi 
Protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1971 dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală a Germaniei.

România va exporta în R. F. 
a Germaniei : produse ale indus
triei constructoare de mașini, in
dustriei chimice și petroliere, in
dustriei lemnului, un sortiment 
variat de bunuri de larg consum 
etc. La rîndul său, R. F. a Ger
maniei va livra instalații, mașini 
și utilaje diverse, laminate și alte 
produse siderurgice, chimicale, 
produse ale industriei optice și 
de mecanică fină

NUMIREA 
DORULUI 
SOCIALISTE 
MIA ÎN

BURUNDI

CS

etc.

AMBASA- 
REPUBLICII 

ROMÂ- 
REPUBLICA

Prin decret al Consiliului de 
Stat. Alexandru Tujon a fost 
acreditat în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Bu
rundi.

COMUNICAT COMUN

privind a treia sesiune a Comisiei mixte
guvernamentale româno-franceze

A treia sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale româ
no-franceze de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică a 
avut loc la Paris de la 14 la 18 
ianuarie 1971. Delegația ro
mână a fost condusă de Ma
nea Mănescu. președintele 
Consiliului Economic, iar de
legația franceză de Valery 
Giscard d’Estaing. ministrul 
economiei și finanțelor.

Cele două părți au situat 
desfășurarea lucrărilor comi
siei sub semnul vizitei în 
Franța a președintelui Copșj- 
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceajișescu, vizită, caje, 
a constituit o "etapă remarca-' 
bilă in evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre cele două 
țări.

Convorbirile care au avut loc 
cu această ocazie între șeful 
statului român și președinte
le Republicii Franceze. Geor
ges Pompidou, au evidențiat 
existența unor largi perspec
tive de cooperare pe care le 
oferă cele două țări în toate 
domeniile, au permis găsirea 
de noi posibilități pentru lăr
girea schimburilor lor comer
ciale șl au oferit prilejul re
afirmării principiilor politicii 
externe a celor două țări, ba
zate pe respectarea indepen
denței, suveranității, egalității, 
neamestecului în treburile in
terne, integrității teritoriale 
și colaborării reciproc a- 
vantajoase.

Lucrările celei de-a treia se- 
siuni a comisiei s-au desfășu
rat în spiritul declarației ro
mâno-franceze din iunie 1970.

Comisia a remarcat cu sa
tisfacție că de la a doua se
siune au fost realizate noi și 
importante acțiuni de coope
rare între cele două părți, în
deosebi în domeniile industriei 
de automobile, aeronauticii, 

•ansporturilor. mașinilor-u- 
ru-lte și chimiei. Ea a relevat, 
de asemenea, sporirea schim
burilor comerciale, care se des
fășoară conform acordului de 
lungă durată pe perioada 
1970—1974, al cărui protocol 
de aplicare pe anul 1971 a fost 
încheiat recent, precum și 
continuarea negocierilor pri
vind crearea unui organism 
bancar româno-francez.

A fost, de asemenea, subli
niată importanța lucrărilor e- 
fectuate și a rezultatelor obți
nute de comitetele mixte spe
cializate pentru industria me
canică și elebtrică, pentru in
dustria chimică, pentru coope
rarea în terte tari.

favorabil creat 
economică a

a recomandat, de aseme- 
punerea în aplicare a 

forme de cooperare în 
țări, îndeosebi în dome- 

geo-

în contextul 
de dezvoltarea 
celor două țări și de perspec
tivele pe care le oferă acestea 
pentru lărgirea relațiilor eco
nomice și a cooperării, comisia 
a recomandat promovarea de 
noi acțiuni de cooperare în 
sectoarele industriei mecanice 
și electrice, al mașinilor-unel- 
te. al aeronauticii, al indus
triei de automobile, al fabri
cării de echipamente pentru 
diferite instalații, îndeosebi în 
ceea ce privește industria chi
mică, . jndustria siderurgică. 
telecoAiunicațiile, precum și 
în construcții navale.

Ea 
nea, 
unor 
terțe
niul petrolului, minelor, 
logiei, inclusiv fabricarea și 
livrarea de echipament și 
instalații necesare.

în ceea ce privește coopera
rea științifică și tehnică, co
misia mixtă a scos în relief 
progresele înregistrate în prin
cipal în domeniile chimiei, uti
lizării energiei nucleare în 
scopuri pașnice, agriculturii, 
medicinii, matematicii și cal
culului automatic etc.

în cursul sesiunii s-a pro
cedat la un amplu schimb de 
vederi privind mijloacele de 
aprofundare și diversificare a 
cooperării 
fice între 
organisme 
cele două 
propuneri 
domeniilor și promovării de 
noi forme de cooperare de in
teres reciproc, ea de exemplu : 
cercetări și proiecte în co
mun pentru obținerea de noi 
materiale. introducerea de 
procedee tehnologice modeme, 
reducerea consumului de com
bustibil și înlocuirea combusti
bililor clasici, dezvoltarea au
tomaticii.

în timpul lucrărilor sesiunii, 
cele două părți au evocat pro
blema creării unui Comitet 
mixt pentru cooperare știin
țifică si tehnică și au hotărît 
să studieze această propunere 
înainte de viitoarea sesiune, 
in lumina precizărilor care 
vor fi făcute de partea ro
mână.

în vederea asigurării unei 
cît mai mari stabilități în do
meniul intensificării schimbu
rilor comerciale șl a cooperă
rii economice, științifice și 
tehnice, părțile au convenit 
să încurajeze întreprinderile 
și organismele din tarile lor,

tehnice și știitiți- 
diferite instituții și 
de cercetare din 

țări. Au fost făcute 
în scopul lărgirii

să încheie contracte pe ter
men lung. Ele au Căzut de a- 
corti, de asemenea, să favori
zeze crearea de noi societăți 
mixte în interesul reciproc, 
atît în domeniul comercial, cît 
și al producției, exprimînd, 
totodată, dorința ca societățile 
mixte 
și să 
lor.

în
Franța, președintele Consiliu
lui Economic. Manea Mănescu, 
a fost primit de către președin
tele Republicii Franceze, Geor
ges Pompidou. Convorbirea, 
desfășurată într-o atmosferă 
cordială, a permis un schimb 
rodnic de vederi în legătură 
cu evoluția relațiilor româno- 
franceze. rezultatele și pers
pectivele favorabile ale dez
voltării cooperării economice, 
științifice și tehnice dintre 
România și Franța.

Președintele Consiliului 
con om ic. Manea 
avut o 
nistrul
Maurice Schumann. în cursul 
căreia au fost abordate posi
bilitățile de lărgire a coope
rării româno-franceze în dife
rite domenii, precum și unele 
aspecte ale Vieții internațio
nale. îndeosebi problemele 
securității în Europa.

De asemenea, s-a întîlnit cu 
ministrul de stat pe lingă pri
miți ministru însărcinat, cu 
planul și amenajarea terito
riului. Andre Bettencourt, 
precum și cu alte personali
tăți ale vieții politice și eco
nomice franceze.

Comisia 
programul 
anul 1971. 
tetelor și 
de lucru care 
lingă aceasta.

A patra sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale româ
no-franceze de cooperare eco
nomică. științifică și 
va avea loc 
trimestrul al 
lui 1971.

Lucrările 
guvernamentale româno-fran
ceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică s-au des
fășurat intr-un climat de cor
dialitate. cele două părți ma- 
nifestîndu-și dorința de a in
tensifica și diversifica prin e- 
forturi comune cooperarea 
între România și Franța. în 
interesul celor două popoare, 
al progresului și al păcii.

Arareori bucuria cuvintelor 
alăturate exprimă adevărul 
fără umbra metaforei lui. 
Fiindcă in fiecare adevăr este 
posibilă așezarea seminței u- 
nei metafore. Vn asemenea 
adevăr simplu — biruitor de 
inimi — il exprimă ji cîntecul 
popular, sublimtnd cu distinc
ție și puritate, marea istorie 
lirică a acestui neam. Com
pus din stări definitorii și su
preme rirfiifi, cîntecul popu
lar desface deasupra eveni
mentelor vieții, asemenea u- 
nei flori de lotus deasupra 
răsucitoarelor ape, o scinteie 
sublimă de adevăr, lansîndu-i 
semnalele fascinante. Nu m-aș 
fi încumetat niciodată să-mi 
așez pecetea simțirii peste a- 
ceste rînduri, dacă dovada ei 
n-ar fi fost întreagă. Sînt 
rosturi ale cîntecului față de 
care, înțelegîndu-le. te simți 
dator să le mărturisești. Fiind
că, fără îndoială, cîntecul pu
rifică gîndirea — viața.

Așadar, în fața ochilor un 
disc se rotește — maree me
lodică și din spiralele lui ne
văzute aerul respiră, ascultă 
și primește propria lui naște
re. Opt melodii, asemenea a 
opt stări esențiale, refac nim
bul întreg al unui singur 
cîntec, a cărui povară o duc 
două voci îmbrățișate — ga
ranție definitivă ! — IRINA 
LlXîHIN și BENONE SINV- 
LESGU

Numele lor de mult s-au 
așezat în memoria adevărați- 
lor ascultători ai muzicii 
populare. Impuși fără culise 
și artificiozitate, cei doi am
basadori ai cîntecului popu
lar, dăruiți de aceeași zonă 
folclorică — Irina s-a născut 
in Gura Vitioarei ■— Vălenii 
de Munte, iar Benone în gura 
Siriului de Buzău — nu și-au 
spus niciodată cîntăreți, defi
niție orgolioasă și riscată, cl 
numai interpreți — ceea ce 
în rostul graiului lor înseam
nă. cu mare modestie, împli
nirea unui mesaj necesar, 
transmis de pămîntenii care 
le-au dat acest mandat.

Lauda artei lor n-o poate 
face, suficient, acest cuvânt, 

INSCRIPȚII 
PE UN DISC

Șaisprezecimile „Cupei 

României" la fotbal

Aseară s-au tras la sorți 
„șaisprezecimile" de finală ale 
Cupei României la fotbal. Iată 
ordinea meciunilor ce se vor 
disputa Ia 7 martie : Aurora 
Urziceni—Dinamo București; 
Fulgerul Dorohoi—C.F.R. Ti
mișoara; Minerul Comănești— 
Sport Club Bacău; Imu Med
gidia—Farul Constanța; IRA 
Cîmpina—Rapid București;
Steagul Roșu Plenița—U.T. A- 
rad; Unirea Dej—Universitatea 
Cluj; Oltul Sfîntu Gheorghe—- 
Petrolul Ploiești; Chimia Făgă
raș—C.F.R Cluj; Metalul
București—Universitatea Cra
iova: Progresul Brăila—Țiul
Petroșeni; Politehnica Timișoa
ra—Steagul Roșu Brașov ; 
C.F.R. Arad—F.C. Argeș; Cor- 
vinul Hunedoara Steaua Bucu
rești; CSM Sibiu—Progresul 
București; Crișul Oradea—Po
litehnica Iași.

existente să diversifice 
intensifice activitățile

cursul șederii sale în

E-
Mănescu, a 

întrevedere cil mi- 
afacerilor externe,

stabilit 
lucru pe 

și cel al comi- 
grupelor mixte 
funcționează pe

mixtă a 
său de 

cit 
al

tehnică 
la București în 
patrulea al anu-

Comisiei mixte

ci audiția atentă a ultimului 
lor disc, unindu-le vocile în 
duete populare de dragoste și 
militărie — aceasta din urmă 
fiind- o temă de mare extinc
ție tradițională, de multă vre
me neglijată din repertoriul 
nostru de muzică, populară.

Duetul folcloric — modali
tate preluată mecanic și fără’ 
justificare etnografică și de 
alți interprets — lată un spe
cific local studiat cu atenție 
și reprezentat de cei doi ar
tiști. Acuratețea lor interpre
tativă impunînd sintezele li
rice ale unor cîntece-docu- 
ment, evocă prospețimea și 
tăria neîntreruptă a tradiției 
noastre folclorice, puterea ei 
de racordare la noile respirații 
lirice, precum și gingășia, pu
ritatea și naturalețea senti
mentului care poate să nască 
o astfel de melodie. Sincroni
zarea perfectă a vocilor celor 
doi rapsozi — caz rar și cu 
atît mai demn de evidențiat 
— intr-un timbru doinit, re
verberat și de acută distincție 
și oralitate populară, impune 
cu gravitate concepția matură 
și responsabilă a artiștilor.

Melodiile: Pe dramul că
ruțelor, Azi e nor mîine-i se
nin, Bună ziua și bun lucru, 
Mi-a scris măicuța de-acasă 
etc., acoperă fețele unui disc, 
din primele zile aproape epui
zat, purtat asemenea unei 
cărți dragi, întotdeauna, lingă 
inimă, Era, deci, și firesc să 
aflăm că, printre cei șapte so
liști populari recent premiați 
pe anul 1970 de Casa de 
discuri „Electrecord", pentru 
excepționala calitate a reperto
riului, precum și pentru auten
ticitatea și distincția stilistică a 
interpretării, se află și cei doi 
artiști — Irina Loghin și Be
none Sinulescu.

GHEORGHE ISTRATE

P.S. —- Nedumerit, ochiul 
nostru distinge editarea aces
tui excepțional disc în haine 
modeste și zgrumțuroase, pe 
cînd majorității cântecelor de 
muzică ușoară — nu rareori 
vulgară și hibridă — i se des
tină un veșmînt cel puțin mă
gulitor...

Ce ne oferă tenisul
De cîfiva ani tenisul românesc s-a înscris în circuitul marilor 

vaiori internaționale, aducînd în același timp, prin succesele 
sale, numeroase satisfacții iubitorilor sportului din țara noastră, 
în dorința de a informa cititorii noștri despre succesele tenis- 
menilor noștri în anul care a trecut, despre obiectivele anului 
1971, în general despre perspectivele acestui sport, am solicitat 
un interviu tov. Alex. Lăzărescu, secretar general al F.R.T.

— Dacă ar fi să prezentați 
un bilanț a| tenisului româ
nesc pentru 1970, la ce v-ați 
opri ?

— Activitatea competițională 
internă s-a îmbunătățit de la 
an la an. dar ea nu răspunde 
incă cerințelor pregătirii mari
lor performeri. Deficiențele 
rezidă pe plan local și în ceea 
ce se face la nivelul clubu-> 
rilor. La aceste nivele nu se 
organizează competiții sufi
ciente in special pentru jucă
tori de categorii superioare, 
pentru copii și juniori. Clu
buri ca Steagul roșu Brașov. 
Steaua. Dinamo București etc. 
nu au organizat în cursul anu
lui 1970, nici o competiție I 
Comentariile sînt de prisos.

Pentru opinia publică, anul 
1970 a însemnat anul eșecului 
nostru în Cupa Davis, impre
sie care a lăsat o amprentă cu 
nuanță negativă asupra apre
cierii rezultatelor internațio
nale ale sportivilor noștri. Pa
radoxal. dar noi afirmăm că 
anul 1970 a însemnat pentru 
tenisul românesc, anul celor 
mai bune rezultate interna
ționale, superioare chiar cali
ficării in finala Cupid Davis 
1969. Poate a surprins pe 
mulți, desemnarea maestru
lui emerit al sportului. Ilie 
Năstase. drept cel mai bun 
sportiv român. Privind în 
urmă vom vedea că locul I 
la Salisbury. Roma, locul 
la Hamburg. Bruxelles 
proba de simplu, locul I 
Philadelphia. Roma. Paris, 
dublu bărbați, 
Wimbledon la 
ca să le cităm 
semnificative performanțe ob
ținute în veritabile cam
pionate mondiale, din păcate 
neoficiale (în lipsa celor ofi-

ciale). sînt performanțe exce
lente. Considerăm edificator 
faptul că. în anul calificării în' 
finala Cupei Davis. Tlie Năsta- 
se era clasat pe locul 24 in 
lume în vreme ce în anul 1970 
el ocupă locul 6.

— Ce ne promiteți pentru 
1971 ?

— Dacă anul 1960 a fost a- 
nul celei mai bune performan
țe românești in Cupa Davis, 
anul 1970. anul celor mai bune 
performanțe individuale, spe
răm ca anul 1971 să le îmbine 
pe cel ' două.

— Și dacă ar fi să privim și 
mai departe. în perspectivă ?

— Asigurarea continuității 
performanțelor actuale, prin 
creșterea unor jucători tineri, 
de valoare, reprezintă preocu
parea de căpătii a federației 
noastre. în acest scop sînt 
analizate eforturile materiale 
și metodice ale noastre. Ac
tualii componenți ai loturi
lor republicane de juniori, 
junioare, de tineret, au acu
mulat cunoștințe atingînd 
o valoare care ne permite să 
sperăm în noi progrese. Deo
camdată. însă nu putem afir
ma despre D. Harădfiu. Dan 
Nemeș, Traian Marcu, G. 
Neacșu și ceilalți tineri 
'■ă ar reprezenta ..schimbul” 
lui Ion Țiriac și Ilie Năsta-

in 1971 ?

ALEX. LĂZĂRESCU
secretar general al F.R.T.

se. E prematur. în rîndtil 
junioarelor sînt, de aseme
nea, sportive care poartă 
girul unor aptitudini care ne 
întăresc speranța într-o ridi
care a valorii tenisului femi
nin : Virginia Ruzici. Mariana 
Simionescu. Florența 
Elena Tacacs, Adriana 
Anca 
Dumitriu 
care ne 
țele.

Acestea 
nume, și dorim ca alături de 
ele să se adauge încă multe 
altele, lucru posibil, sîntem 
conștienți, numai prin lărgirea 
caracterului de masă al teni
sului. prin introducerea și 
practicarea lui în școli și fa
cultăți. Dat*, pentru atingerea 
ipestui obiectiv trebuie lărgi
tă, mai întîi baza materială, 
prin amenajarea unui număr 
cît mal mare de terenuri, pro
blemă care ar trebui să preo
cupe in primul rind organiza* 
țiile de tineret, cadrele didac
tice din școli și facultăți, aso
ciațiile sportive și cluburile, 
și, bineînțeles, organele spor
tive lcralc.

Ft. GHEORGHIU

Mihai, 
Clina, 

Floreșteanu. Mihaela 
evoluează la valori 

îndreptățesc speran-

sînt doar cîteva

2 
în 
la 
la 
lalocul 1

dublu mixt, 
pe cele mai

START IN RALIUL MONTE CARLO
Cea de-a 40-a ediție a Ra

liului Monte Carlo va fi inau
gurată astăzi la ora 9.30, o da
tă cu startul din capitala Nor
vegiei. la care se vor alinia 28 
de concurenți. In aceeași zi, al
te grupe de automobiliști vor

In așteptarea unor asemenea dispute oferite „pe viu", ne consolăm cu aducerile aminte

pleca din Glasgow (10 concu
renți), Frankfurt pe Main (42 
concurenți), Almeria (10 con
curenți) șl Varșovia (37 concu
renți). Sîmbâtă vor fi date ple
cările din Marrakech (49 con
curenți), Reims (33 concurenți), 
Monte Carlo (36 concurenți) și 
Atena (34 concurenți). în ace
eași zi, la ora 0,46. patru echi
paje alcătuite din „II Pilota" — 
Bepy Zanchetti (Italia) — nr. 
49 pe „Pârsche", Ilia Clubri- 
kov—Kolia Clubrikov (Bulga
ria) — nr. 65 pe „Alpine Re
nault", Dino Pizzinato—Jean 
Frantz (Luxemburg) — nr. 120 
pe „Alfa Romeo" și Florin 
Hainăroșie—Mihai Pop (Româ
nia) — nr. 218 pe. „Alfa Romeo" 
vor porni din Piața Palatului 
Republioii din București. Con- 
curențij vor străbate prin Ro
mânia un traseu In lungime de 
1 123 km, trecind prin Pitești 
(ora 2,49). Craiova (5,03), Tur- 
nu Severin (7,01), Caransebeș 
(9,09), Simeria (11,01), Sebeș 
(12,05), Cluj (14,07). Oradea 
(16,56), Arad (19,03), Timișoara 
(19,59). părăsind teritoriul țării 
prin punctul de frontieră Mo- 
raViță Ia ora 21,07. In continua
re, ei vor trece 
Sarajevo, Split, 
Padova, Torino, 
sosi la Monaco 
rie. la ora 15.05.
curenții clasați pe parcursurile 
de coheentrare vor alerga pe 
un trăseti comun prin Alpil 
Maritimi, in lungime de 1 52(1 
kni, care cuprinde 20 de etape 
foarte rapide, presărate cu 9 
probe speciale (curse de coas
tă). Joi seara, primii 60 clasați 
vor lua plecarea in probă com
plimentară Monaco—Monaco,
in lungime de 670 km. ce se 
parcurge în timpul nopții.

prin Belgrad, 
Rijeka, Triest. 
Rouaine și vor 
luni, 25 ianua- 
Marți, toți con-

• ÎN MECIUL de haltere Ro
mânia—Franța care a avut loc 
miercuri seara la Ploiești la un 
moment dat scorul era de 4 0 
în favoarea sportivilor români 
care la categoriile mici demon
straseră o superioritate eviden
tă. în continuare, (gala s-a în
cheiat după miezul nopții), oas
peții au reușit să termine vic
torioși la categoriile superioa
re și să cîștige în final cu sco
rul de 5—4.

PRONOSTICUL
NOSTRU PENTRC CON-

CURSUL PRONOSPORT
Nr. 4

(etapa din 24 ianuarie
1. Fiorentina — Ju-

1971)

ventus 1 X
2. Foggia — Varesc
3. Lazio — Interna-

1

zionale 2 X
4. Milan — Roma 1
5 Napoli — Catania
6. Sampdoria —

1

Lanerossi 1
7. Torino — Bologna X 1
8. Verona — Cagliari X
9. Brescia — Catanzaro 1

10. Livorno — Bari 1 X
11. Mantova — Ternana 1
12. Novara — Cesena 1
13. Perugia — Atalanta 1 2 X

„Joci la noi—scapi
de eorigențe !“

(UtUtflte din pag. 1)

l-agabaritul tînărului (2.01 
oprit si l-a întrebat dacă vrea 
să joace baschet. Mihută a fost 
de acord și a început să vină 
la antrenamente iar după nu
mai o jumătate de an de activi
tate comnetițională a fost selec
ționat în lotul republican de 
juniori ! Și iată că, amintind a- 
ceste amănunte, am ajuns la 
„păsul" celor trei profesori de 
la Șc. Sp. 3 întîlniți de noi la 
C.N.E.F.S. Fiind trimis, în a- 
ceastă iarnă, în tabăra de pre
gătire de la Bușteni. împreună

. ..............      imfwwwumiiPE LUCIUL GHEȚII: rulează la 
Patria (orele 9; 11,30: 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9 ; 11,15 :
13.30: 16,30; 18,45; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11;
13.30: 16: 18,30; 21), Victoria (orele
9: 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13,30: 
16; 18,30; 20.45).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17; 20,15), Capitol (Orele 8,30; 11;
13.30: 16; 18,30; 21).

ȘARADA • rulează la Flamura 
(orele 9: 11,15; 16: 18,15; 20,30,
Gloria (orele 9: 11.15; 13.30: 16; 
18.30: 20,30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Favorit (orele 9,15; 11,30: 
13,45. 16: 18.15: 20,30). Feroviar (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30:
20,45), Melodia (orele 9: 11.15: 
13,30: 16: 18.30; 20.45).

B. D. INTRA tN ACȚIUNE : 
rulează ta Central (orele 8.30; 11: 
13,30: 16: 18.30: 21). Grivltâ (orele 
9,30' 12: 15: 17.30: 20). Aurora (o- 
rele 9.30: 12; 15.15. 17.45: 20.15).
Tomis (orele 9: 11.45: 14.30: 17.15:
20.15) .

OROLOGIUL KREMLINULUI 
rulează la Lumina (orele 18.15 
20.30)

MAYKRLING ; rulează la Lu
mina (orele 9,30—15 în continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).

URSUL SI PĂPUȘA : rulează 
la Excelsior (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16: 18,15; 20.30). Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la în
frățirea (orele 9—12.15 în continua
re: 15,30: 19). Progresul (orele 9.15: 
12,30; 16; 19,30), Arta (orele 9: 
12.30: 16: 19,30).

FABLIO MAGICIANUL : rulea. 
ză la Buzești (ora 15.30).

ULTIMA VACANTĂ • rulează lă 
Buzești (orele 18; 20,30).

OMUL DIN SIERRA ■ rulează la 
Dacia (orele 8.45—20 în conti
nuare).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulează 
la Btlcegi (orele 15,30; 18: 20,30), 
Floreasca (orele 15: 17.15) Miorița 
(orele 10: 12.30: 15; 17.30: 20).

CRIMA ȘT PEDEAPSA • rulea
ză la Floreasca (ora 19.30).

călugărita din monza 
rulează la Unirea (orele 15.30: 16: 
20.15).

SEMNALE PE DRUM . rulează 
la Lira (orele 15,30: 18: 20,15).

„Z“ rulează la Drumul Sării 
(orele 15 30: 18: 20.30).

RĂZBUNAREA SFtNTULUI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30;

(orele
17,45: 201. Vitan (orele 11: 13.30: 18:
20.15) .

IN GHEARELE
ALE DOCTORULUI 
rulează la Ciulești 
18: 20,30).

BÂTALIA PENTRU 
lează la Cotroceni (ora 18,45).

UNCHIUL DE--------
ză la Cotroceni

CAPCANA : 
(orele 18. 20).

POVEȘTILE PITICULUI 
EO ; rulează la Pacea (ora

ȘOIMTT *
(ora 20).

HIBERNATUS rulează Ia Vii
torul (orele 10: 18).

CĂPITANUL FLORIAN: rulează 
la Crîngaji (orele 15.30: 18: 20.15).

JOCUL CARE UCtDE rulează 
la NToșilâr (orele 15 45: 18).

PRIMUL CURIER rulează 
Moșilor (oră 20 15).

CADA VRUT. VIU rulează 
Popular (ora 10.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA 
lează la Popular (orele 15:

DF ȘAPTE ORT ȘAPTE : 
lează la 
20,18).

KTNG 
lea?ă la
20.15) .

INVIZIBILE
MABUSE; 

(orele 15,30:

ROMA : ru-

CĂDERE : rulea- 
(ora 15,30).

rulează la Pacea

B1M-
________ .... 18).
rulează la Viitorul

Munca (orele 15,30:

la

la

ru-
17.15).

ru-
18:

KONG EVADEAZĂ : 
Cosmos (orele 15,30;

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 17,45: 
20).

FEMEIA SA SE TEAMĂ 
BĂRBAT : rulează la Rahova 
rele 15,30; 18: 20,15).

IN DRUM SPRE MAROC : 
lează la Cinemateca 
(ora 9).

CAUT O NEVASTA : 
la Cinemateca — Union 
10.30; 12,30; 14,30).

FARMECUL MUZICII : 
Ia Cinemateca — Union 
16.30; 18,45).

DE CE ALEARGĂ DOMNUL 
R. AMOK : rulează la Cinemate
ca — Union (ora 21).

DE
(o-

ru- 
union

rulează 
(orele

rulează 
(oțele
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Opera Română : FAUST — ora 
19.30: Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19.30; Teatrul 
National „I. L. Caragiale" (Sala 
Comertial • COANA CHT”ITA — 
ora 20; (Sala Studio) : CUI I-E

FRICA DE VIRGINIA
— ora 20; Teatrul de

wooi.f ? 
Comedie ; 

NICNIC —• ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : MOARTEA LUI DANTON
— ora 20; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20; 
Teatrul ..C. Tănase” (Sala Savov) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Calea Victoriei) : SONA- 
TUL LUNII — ora 19,30; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30: 
(Sala Studio) ; ClND LUNA E 
ALBASTRA — ora 20; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă": ROATA MORII — ora 16: 
Studioul I.A.T.C. : COMODIILE
VREMII — ora 20; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei) : GULI- 
VER IN TARA PĂPUȘILOR — 
ora 17; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOARE DE 
CACTUS — ora 19.30; Circul „Glo
bus" : ARENA TINEREȚII — ora 
19,30.

VINERI, 22 IANUARIE 1971

• 10,00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură, or
ganizat de Televiziune în colabo
rare cu Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. Creșterea păsărilor 
pentru producția de carne. Pre
zintă ing. Stan Tîrlea • 17,00 Des
chiderea emisiunii. Teleșcoală — 
emisiune în colaborare cu Minis
terul învfițămîntului. Fizică — cl. 
a XII-a ! Măsuri electrice (II). E- 
misiune destinată metodelor 
măsurare a rezistențelor.
- cl. a VIH-a—XII-a :
Principatelor Române.
că -r- cl. a 
Zintă acad. 
Căminul •
— județul
seri — emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seâră • 
20.00 Tragerea Loto • 20,15 Film 
artistic : „Un cuib de nobili" — 
producție a studiourilor Mosfilm 
« 22,00 Panoramic științific • 
22.40 Te’emrnalul de noapte • 
22,50 închiderea emisiunii.

de
Istorie 
Unirea 

Matemati-
Xll-a : Integrala. Pre- 
prof. Caius Iacob • 18 
18,50 România ’71. Azi 

Bacău • 19,20 1001 de

cu alți sportivi ai școlii, Mihută 
a anunțat, la întoarcerea în 
București, că vrea, să se trans
fere la l iceul 35 (eu program 
special de educație fizică). Ce 
se întîmplase ? Fiind corijent, 
după primul trimestru, la limba 
franceză și avînd în general o 
situație slabă la învățătură, ele
vul a fost, normal, tentat de o- 
ferta antrenorului de baschet de 
la Liceul 35 (prof. George Chi- 
raleu) care, văzîndu-1 în tabără 
și apreciindii-i calitățile de ju
cător, i-a promis că, odată tran
sferat la Liceul 35, promovarea 
îi va fi facilitată, că va fi titula
rizat în lotul republican și că 
ta face numeroase deplasări 
peste hotare! I se promisese, 
deci, ..marea cu sarea" și bine
înțeles că adolescentul, fascinat 
de aceste perspective (nu știm 
cît de realizabile, de adevărate 
și, mai ales, de pedagogice !) a 
acceptat, iar părinții săi, iubin- 
du-și odrasla, au fost repede de 
acord cu transferul ! Toate a- 
ceste lucruri ni le povestea an
trenorul Moldovan, căci el, an
trenorul, nu știuse nimic despre 
„tranzacțiile" aranjate în culise, 
complet neloiale, sau. în 
caz. în afara spiritului 
și detunitătii. Degeaba 
cat tînărul profesor să 
cu tatăl lui Mihută, 
soția antrenorului (care „ 
fesoară de franceză) s-a oferit 
să-l mediteze pe elev, degeaba 
au încercat cei doi directori ai 
școlii să intervină pe lingă co
legii lor de la Liceul ^. lucru
rile au rămas, deocamdată, nes
chimbate iar perioada de tran
sfer este îp curs. T,a Federație 
nti a apărut încă dosarul de 
transferare, dar pe de altă par
te, transferul de la Liceul G. 
Coșbue. la Liceul 35, s-a efec
tuat. Actualele reglementări pre
văd că transferul sportiv se

orice 
echității 
a încer

ci i seu te 
degeaba 
e nro-
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î-i
tu 

să

poate 
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face nnniâi pîdă 
dor Mihtițl’. erfe 
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Soare riu-i d-iu d:eptul 
fără aprobarea clubului de ori
gine. respectiv Școala Sportivă 
3 I

Cineva susținea, și avea per
fectă dreptate, că elementele 
bune ar trebui concentrate —■ 
atunci cînd e vorba de juniori 
— hi un singur club care oferă 
condițiile cele mai hune de pre
gătire. Clear și regulamentul di
viziei școlare prevede, pe unde
va, jntr-un paragraf al său, că 
elevii care vor să se transfere 
la un liceu cu Program special 
de educație fizică vor primi, o- 
bligatoriu. dezlegarea de la clu
burile de baștină, Dar cum ră- 
mine atunci cu pretențiile pe 
care conducerile acestor cluburi 
le au de la antrenorii lor, cutii 
rămîne cu etica sportivă, eu spi
ritul de fair-nlay, eu întrecerea 
sportivă cinstită și dreaptă dar, 
mai ales, cum rămîne cu munca 
antrenorului, ce se vede spul
berată dintr-o dală ? Sînt lu
cruri pe care etica sportivă și 
reșbectul dintre antrenori n-âr 
trebui să le acceufe. Apoi Unde 
mai pui că meritele pentru do- 
hlndirea performanței .wortive 
nu trebuie să însemne 
rea obținerii promovării etape
lor pregătirii profesionale fără 
merite 1 Ceea ce ni se nare, 
însă, cel mai grav p faptul că 
în loc ca tinerele talente sporti
ve să fie ferite de astfel de 
dispute, dimpotrii-6, contrar ori
căror reguli sociale și snortive, 
ele sînt atrase uneori în împre
jurări care dezorientează un tî- 
năr. le derutează asniratfil». Ie 
impl'eă în conflicte oare favori
zează viciul, interesele meschi
ne, compromisul at’t de pericu
los cînd e vorba de oameni în 
formare.



ORIENTUL APROPIAT
Memorandumul R.A.U. privind 

reglementarea conflictului I a

Din însărcinarea guvernului Republicii Arabe Unite, re
prezentantul permanent al R.A.U. Ia O.N.U., Mohammed EI 
Zayyat, a înmînat președintelui Consiliului de Securitate un 
memorandum privind reglementarea pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat.

r a

Memorandumul fusese remis, 
la 15 ianuarie a.c., reprezentan
tului special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul A- 
propiat, Gunnar Jarring.

După cum se arată în memo
randum, guvernul R.A.U. a de
clarat, de la bun început, că este 
de acord cu rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967 și este gata să o îndepli
nească în întregime. După pă
rerea guvernului R.A.U., relevă 
memorandumul, orice reglemen
tare avînd ca scop obținerea pă
cii în Orientul Apropiat trebuie 
să corespundă țelurilor și princi
piilor Cartei O.N.U. și să respec
te cu scrupulozitate prevederile 
rezoluției Consiliului de Securi
tate și ale altor rezoluții ale 
O.N.U. în această problemă.

Potrivit poziției R.A.U., în ve
derea reglementării situației din 
Orientul Apropiat în conformita
te cu rezoluția Consiliului de 
Securitate sînt necesare o serie 
de condiții, printre care retra
gerea trupelor israeliene în spa
tele liniilor existente la 5 iunie 
1967 ; adoptarea de către Israel 
a unei declarații de renunțare la 
expansiuni teritoriale ; reglemen
tarea justă a problemei refugiați- 
lor palestinieni, în conformitate 
cu rezoluțiile O.N.U. ; încetarea 
stării de beligeranță, renunțarea 
la orice pretenții și garantarea li
bertății de navigație ; respectarea 
și recunoașterea suveranității, in
tegrității teritoriale și indepen
denței politice ale fiecărui stat 
din această zonă, recunoașterea 
drepturilor acestor țări de a trăi 
în pace, în cadrul unor frontiere 
sigure și recunoscute ; garantarea 
păcii, inviolabilității teritoriale și 
independenței politice ale fiecă
rui stat.

Republica Arabă Unită, men
ționează documentul, își reafirmă

hotărîrea de a îndeplini toate 
obligațiile ce îi revin din rezo
luția Consiliului de Securitate. 
Este necesar ca și Israelul, să 
îndeplinească, de asemenea, toate 
obligațiile ce îi revin potrivit 
prevederilor acestei rezoluții.

După părerea R.A.U., Consiliul 
de Securitate trebuie să faciliteze 
îndeplinirea misiunii pe care a 
primit-o reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U., 
Gunnar Jarring.

• AUTORITĂȚILE IORDA- 
NIENE au eliberat miercuri alți 
69 de palestinieni, a anunțat un 
purtător de cuvint al Comitetu
lui Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Elibe
rarea a avut Ioc în baza preve
derilor acordului intervenit săp- 
Jămîna trecută intre guvernul 
iordanian și comandourile pa
lestiniene.

• NUMAI 22 LA SUTĂ 
dintre cetățenii britanici spri
jină intențiile guvernului con
servator privind aderarea An
gliei la Comunitatea Econo
mică Europeană, se mențio
nează într-un sondaj apărut 
joi în cotidianul „Daily Tele
graph". Potrivit sondajului 
Gallup, 58 la sută dintre cei 
interogați dezaprobă aderarea 
la Piața comună, 
sută nu se pronunță 
tă problemă.

Publicarea acestor 
a intervenit imediat 
în Parlament 108 deputați la
buriști au protestat împotriva 
acțiunilor întreprinse de gu
vernului conservator în favoa
rea aderării la C.E.E.

economică

O anchetă in U. S. NEWS AND WORLD REPORT
despre costul ridicat al studiilor universitare în S. U. A

„SPIRALA TAXELOR"

Melvin Laird oferă

Implicarea
în luptele din

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — După purtătorii de 
cuvînt ai Casei Albe și Penta
gonului, ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a recunos
cut explicit participarea forțelor 
aeriene americane la luptele din 
Cambodgia. El a afirmat 
miercuri, în cadrul unei confe
rințe de presă, că „așa 
spus în repetate rânduri 
președintele a enunțat 
Nixon, în Insula Guam,

cum s-a 
de cînd 
doctrina

S.U.A.

iar 20 la 
în aceas-

rezultate 
după ce

precizări privind

S.U.A
Cambodgia

România-S.U.A.

PARIS 21 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc joi cea de-a 100-a 
ședință plenară a conferinței 
cvadripartite în problema Vietna
mului. Luînd cuvîntul, Nguyen 
Thi Binh, conducătoarea delega
ției Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a arătat că S.U.A. trebuie 
să poarte răspunderea pentru im
pasul în care se află conferința. 
Ea a subliniat că soluția justă a 
problemei vietnameze rezidă în

• „CAPSULA TIMPULUI"
— pregătită de organizatorii 
Expoziției Mondiale de la O- 
saka „Expo ’70", în cooperare 
cu ziarul „Mainichi" — a fost 
îngropată la o adîncime de 15 
metri, la 20 ianuarie a.c., în 
centrul orașului Osaka. Ea con
stituie un dar oferit pămînte- 
nilor anului 6971 și conține 2 980 
de obiecte reprezentative pentru 
actualul nivel al activității o- 
mului pe Terra.

O altă capsulă asemănătoare 
urmează să fie îngropată în a- 
celași loc la 28 ianuarie a.c. Ea 
va fi deschisă din 100 în 100 de 
ani, începînd cu anul 2000.

propunerile prezentate de R.D.V. 
și de guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Conducătorul delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a relevat 
că ultimele declarații ale ministru
lui american al apărării, Melvin 
Laird, demonstrează că partea a- 
mericană „nu dorește să negocie
ze în mod serios, ci caută o vic
torie militară". în același timp, el 
și-a exprimat protestul față de 
bombardamentele întreprinse re
cent de aviația americană asupra 
unor localități din Republica De
mocrată Vietnam.

în intervențiile lor, reprezen
tanții S.U.A. și ai administrației 
de la Saigon și-au reafirmat po
zițiile cunoscute.

vor fi și sînt dispuse să acorde 
sprijin material, ajutor aerian și 
naval aliaților lor din Asia" ; 
Laird a afirmat că „tocmai acest 
lucru se petrece astăzi în Cam
bodgia . Potrivit declarațiilor 
sale, Statele Unite acordă „spri
jin aerian și logistic" trupelor 
saigoneze aflate în Cambodgia și 
celor ale regimului de la Pnom 
Penh pe care îl califică drept „o 
folosire importantă a forței aerie
ne a S.U.A." Laird a susținut că 
eforturile aeriene ale S.U.A. ur
măresc cîștigarea de timp pentru 
ca trupele regimului Lon Noi 
„să-și echipeze și să-și antrene
ze forțele".

întrebat dacă interpretarea 
„doctrinei de la Guam" este lăr
gită spre a include ajutor mate
rial, aerian și naval pentru tru
pele regimului de la Pnom Penii 
ș£ cele saigoneze, Laird a afirmat 
că doctrina a inclus întotdeauna 
acest ajutor, susținînd, însă, că 
în Cambodgia „nu vor fi folosite 
trupe terestre sau consilieri ai 
S.U.A. în actualele operațiuni sau 
în oricare operațiuni viitoare".

De menționat că implicarea a- 
mericană în Cambodgia este de
nunțată de un număr mare de 
Congresmeni, ca William Ful
bright, George Mc Govern, Frank 
Church, John Cooper, care au 
luat și inițiative legislative împo
triva angajării militare a S.U.A. 
în această țară și pentru retra
gerea trupelor americane din 
Asia de sud-est.

NEW YORK 21. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Cu 
ocazia prezenței în Statele Unite 
a delegațiilor Ministerului Con
strucțiilor de Mașini din Româ
nia, condusă de adjunctul minis
trului, Cornel Mihulecea, și între
prinderii Metal-Import, la New 
York a avut loc o întîlnire cu 
oameni de afaceri și ziariști a- 
mericani la care a luat parte și 
ambasadorul României la Wa
shington, Comeliu Bogdan. Cu 
acest prilej, s-a făcut un schimb 
de păreri privind dezvoltarea re
lațiilor comerciale româno-ameri- 
cane. Răspunzînd la o serie de 
întrebări puse de oamenii de afa
ceri și ziariștii americani pre- 
zenți la această întîlnire, ambasa
dorul român a vorbit despre po
sibilitățile existente de cooperare 
economică între România și 
S.U.A. pe bazele avantajului re
ciproc și egalității în drepturi. El 
s-a referit, totodată, la poziția 
țării noastre față de unele aspec
te ale comerțului internațional, 
subliniind că România se pro
nunță împotriva barierelor vama
le și tarifare și a oricăror discri
minări, oare constituie piedici 
serioase în dezvoltarea circuitului 
mondial de valori materiale.

Ordin bulgar conferit 
tovarășului 

Ștefan Voitec
• PREZIDIUL Adunării Popu

lare a R. P. Bulgaria a emis un 
decret prin care se conferă Or
dinul „Madarski Konnik" clasa I 
tovarășului Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a ~ 
România, pentru merite deose
bite în 
româno-bulgare și pentru con
tribuția sa la întărirea priete
niei și colaborării dintre cele 
două țări.

Republicii Socialiste
dezvoltarea relațiilor

V. Gliga la Tirana
• LA TIRANA, a sosit o de

legație română, condusă de Va- 
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Delegația 
va purta convorbiri și va sem
na planul de colaborare cultu
rală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Albania pe anul 1971.

„Costul educației în
tr-un colegiu se apropie 
tot mai mult de 5 000 de 
dolari pe an și aceasta 
pentru un singur copil — 
scrie sâptămînalul ame
rican U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT. Fami
lia în care se află trei 
sau patru copii trebuie 
să plătească pentru edu
cația lor universitară, 
pînă la obținerea unei li
cențe, între 60 000 și 
80 000 dolari I"

s a 
în

pirala taxelor 
urcat necontenit 
ultimul deceniu. 
Numai în actualul 
an uni"" “sitar s-au 
înregL.rat creșteri

de 400—600 dolari la aproape 
toate universități.e și colegiile. 
După cum a declarat reporte
rilor revistei profesorul Hetgins, 
rectorul colegiului Rippon din 
Wisconsin, taxele universitare 
„acționează ucigător asupra 
bugetului familiilor obișnuite a- 
mericane... Bursele sînt în nu
măr ridicol de mic și acordate, 
în majoritatea lor, unor spor
tivi faimoși aleși pentru a face 
reclamă institutului de învăță- 
mînt care-i cooptează, sau u- 
nui procent extrem de redus de 
studenți proveniți dintre famij 
liile șomerilor. Restul trebuie să 
se descurce cum pot".

Felului cum „reușesc să se 
descurce" majoritatea famiilor 
americane care au un copil sau 
doi într-o școală superioară i-a 
fost consacrată o anchetă a lui 
U.S. NEWS WORLD REPORT, 
efectuată la sfîrșitul anului tre
cut. „Oamenii care trebuie să 
facă față cheltuielilor pentru 
frecventarea unei universități 
trebuie neapărat să fi făcut 
ceva economii pentru ca să 
poată rezista pînă la capăt. Și 
chiar cu economii puse de-o- 
parte dinainte, aceste cheltuieli 
îngreunează, cel mai adesea, 
sufocant bugetul familiilor". Tre
buie spus că reporterii revistei

în strînsă legătură cu datele

• PESTE 60 DE PERSO
NALITĂȚI politice șud-viet- 
nameze aflate în exil au dat 
publicității la Paris o decla
rație în care subliniază „ne
cesitatea creării condițiilor 
pentru ca poporul sud-viet- 
namez să-și poată exercita 
pe deplin dreptul la autode
terminare, pe calea unor ale
geri libere și democratice, 
fără amestec din afară". De
clarația conține un apel că
tre guvernul Statelor Unite 
„de a accepta principiul re
tragerii tuturor trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud 
și de a curma orice sprijin 
pentru actualul guvern de la 
Saigon", ceea ce ar crea con
dițiile favorabile „unei solu
ționări juste și trainice a 
problemei sud-vietnameze". ANGLIA. — Stînga : Protest împotriva intenției guvernului de a relua livrările de arme 

către Africa de sud. Dreapta : obiectul protestului public.

la C.E.E., deci prin intro- 
acestui organism. Dis- 
probleme a aderării bri-

s-au adresat, în majoritatea ca
zurilor, unor persoane aparți- 
nînd așa-zisei „clase mijlocii" 
americane : ingineri, ziariști, 
comercianți, funcționari guver
namentali, ale căror venituri 
sînt, oricum, superioare celor 
ale muncitorilor. Și chiar în a- 
ceste medii, dificultățile sînt 
redutabile, cum o atestă răs
punsurile primite.

Un ziarist din Texas, de pildă, 
care a declarat că întregul sa
lariu al soției sale merge pen
tru plata taxelor universitare 
ale fiului mai mare, a ținut să 
precizeze că va trebui să facă 
un împrumut la bancă pentru 
al doilea fiu, care va intra la 
toamnă în universitate. Un 
funcționar superior al munici-

la capăt cu cheltuielile studiu
lui copiilor. Datorită creșterii 
taxelor, polița încheiată în 
urmă cu 18 ani a servit numai 
la plata taxelor primului an de 
studiu al fiului cel mai mare, 
care a intrat deja într-un cole
giu.

Cu mențiunea „povestea unui 
american de mijloc" revista pu
blică detaliat răspunsul lui 
Harry Gerrick, inginer construc
tor din Old Greenwich : „Cu 
ani în urmă am început să 
string bani pentru educația ce
lor doi băieți. în momentul 
cînd băiatul cel mare a intrat 
în colegiu, cu doi ani în urmă, 
aveam ceva pus de o parte și 
venitul meu este de 20 000 do
lari pe an. Dar anul acesta

• „AM HOTĂRÎT SĂ VINDEM CASA PEN
TRU A PLĂTI TAXELE BĂIEȚILOR..." • SLUJ
BE SUPLIMENTARE SI ÎMPRUMUTURI ÎMPO
VĂRĂTOARE
IMPAS • COSTUL ÎN CREȘTERE AL EDU
CAȚIEI UNIVERSITARE.

ÎNCERCĂRI DE A IEȘI DIN

palității din Riverside (Connec
ticut) a arătat că pentru a ține 
cele două fete ale sale într-un 
colegiu, mama lor muncește ca 
bibliotecară într-o școală iar 
fetele, în perioada cît au fost 
în liceu, au lucrat după-amiezi- 
le ca telefoniste pentru a putea 
strînge o sumă de bani în ve
derea acoperirii taxelor univer
sitare. Unul din directorii unei 
firme de aparataj electric din 
Los Angeles a ținut să mențio
neze că pentru cei doi copii ai 
săi a încheiat cîte o poliță de 
asiqurare încă de la naștere, 
polite care intră în vigoare la 
împlinirea vîrstei de 18 ani. A- 
ceste polițe trebuie să asigure 
plata taxelor universitare dar, 
chiar și în aceste condiții, după 
un atît de îndelungat efort de 
economisire, soția sa și-a luat 
serviciu pentru a o putea scoate

în strânsă legătură cu datele anchetei din U. S. News and 
World Report, ni se pare interesant să reproducem cîteva frag
mente dintr-un articol publicat în alt număr al acestei re
viste americane de mare tiraj, artiool intitulat, semnificativ. 
„Inflația în universitățile americane".

„Experții în educație pun în gardă împotriva unui pericol 
real și foarte serios pentru sistemul de învățămînt superior pu
blic din S.U.A. — pericolul înăbușirii prin costuri insuporta
bile. Ei observă că dacă actuala evoluție cu creșteri anuale de 
taxe continuă, atunci singurele școli superioare relativ accesi
bile vor deveni și ele din ce în ce mai inabordabile, aproape 
un lux... Autoritățile universitare se plîng de urmările inflației 
asupra vieții universităților, de creșterea masivă și continuă a 
costului general al învățămîntului, de sporurile care trebuie 
acordate corpului didactic din cauza creșterii generale a cos
tului vieții, de prețurile sporite ale echipamentului laboratoa
relor... Se constată că poverile materiale suplimentare care a- 
pasă în ultimii ani asupra universităților și colegiilor sînt mai 
mari decît creșterea costului general al vieții. Preocupările le
gate de războiul din Vietnam și bugetul militar masiv aduc 
tendințe de a reduce alocațiile pentru programele sociale, in
clusiv pentru învățămînt, privind universitățile de o serioasă 
parte a fondurilor necesare acoperirii costului sporit al învăță
mîntului. Consecința directă este că studenții și părinții lor au 
de acoperit o parte mai mare decît în trecut din costul gene
ral al studiilor în instituțiile publice de învățămînt superior. A- 
ceastă parte a crescut după cum comunică Biroul de Cercetări 
Instituționale a colegiilor, de la 12—15 la sută în anii 1960—- 
1965, la o medie de 40 la sută în anul universitar 1969—1970 
(în unele state — Dakota de Sud, Oklahoma și Tennessee ea 
atinge 50 la sută). Cîteva dintre universitățile publice mari, 
cum e cea din Los Angeles, au anunțat micșorarea numărului 
locurilor din cauza insuficienței alocațiilor de stat... Inflația 
galopantă a cheltuielilor de studiu este un fenomen foarte în
grijorător întrucît privează de posibilitatea frecventării univer
sităților un număr impresionant de tineri dotați".

vînd casa familială și mă mut 
într-un mic apartament pentru 
a o putea scoate la capăt. Bă
iatul cel mare a intrat într-o 
universitate de stat unde taxele 
se ridică la cel puțin 3 200 do
lari anul acesta. Cel de-al doi
lea fiu este cu totul strălucit și 
a fost acceptat într-un colegiu 
cu mare faimă al Ligii Ivy. Mai 
înainte de a se înscrie, taxele 
la acest colegiu erau apreciate 
la aproximativ 3 900 dolari 
minimum. Cînd s-a dat accepta
rea taxele crescuseră cu 800 
dolari, ridieîndu-se la 4 700 do
lari. Aceasta înseamnă o cheltu
ială totală pentru acest an uni
versitar de 7 900 dolari, adică 
mult peste o treime din venitul 
meu total înainte de plata im
pozitelor. Ambii băieți muncesc 
și cîștigă bani în timpul verii 
dar aceasta nu echilibrează lu
crurile prea mult. Am cerut un 
împrumut sprijinit de guvernul 
federal și mi s-a spus că Banca 
nu dă asemenea împrumuturi 
pentru studii decît persoanelor 
care au conturi acolo. De a- 
ceea noi ne-am împrumutat ini
țial de la prieteni și am depus 
o sumă pentru a fi trecuți pe 
lista de solicitanți la Bancă. 
Dar, în preziua deschiderii uni
versităților, Banca ne-a comu
nicat că nu poate să ne acor
de împrumutul. De aceea am 
hotărît să ne vindem casa spre 
a ne putea descurca în următo
rii doi ani în timp ce băieții vor 
progresa la studii".

E cazul să remarcăm, din 
nou, că U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT vehiculează 
cu răspunsurile unor oameni 
care au venituri consistente pe 
scara societății americane. Re
vista a evitat chestionarea u- 
nor familii de muncitori sau 
mici fermieri. Cu toate acestea, 
sau poate tocmai de aceea, 
concluzia autorilor anchetei 
este semnificativă : „PENTRU 
MAJORITATEA PĂRINȚILOR 
PROBLEMA SE PREZINTĂ IDEN
TIC : ECONOMII, LUPTĂ,
STRÎMTORĂRI, ÎMPRUMUTURI 
SAU SLUJBE SUPLIMENTARE 
PENTRU A FACE FATĂ COSTU
LUI ÎN CREȘTERE PERMANEN
TĂ AL EDUCAȚIEI UNIVERSI
TARE".

P. N.

a Conferința Commonwealth- 
ului, premierul britanic Heath 
a încercat să obțină în proble
ma vinzării de arme către 
Africa de Sud un compromis 
artificial, necesar în vederea

stăvilirii procesului de eroziune a Common
wealth-ului. Compromisul constă în a în
cheia tranzacția de vînzare de nave de răz
boi și eventual de avioane de luptă către A- 
frica de Sud, după Conferință, dar de a o 
numi „tranzacție limitată", deoarece ea ar 
implica, chipurile, arme care nu ar putea fi 
folosite pentru reprimarea internă. Reacția 
violentă împotriva vînzărilor de arme către 
regimul rasist sud-african din partea a cel 
puțin 12 state din cele 31 reprezentate la 
Conferință prin primii miniștri, a fost 
materializată în declarația prezentată dc 
președintele Zambiei. Kenneth Kaunda, 
care prevede că membrii Commonwealth- 
ului se angajează să nu livreze nici un fel 
de ajutor regimurilor rasiste. In caz con
trar, Zambia. Tanzania, Kenya, Uganda, ar 
părăsi comunitatea, ceea ce evident, ar a- 
trage reacția in lanț a țărilor africane și 
asiatice.

Nu este prima dată cind divergențele pu
ternice dintre membrii acestei „Instituții 
ciudat de derutante" cum o numea „DAILY 
TELEGRAPH" au creat o criză care se 
menține deosebit de gravă. In 1969 pro
blema rhodesiană a ocazionat controversele 
cele mai aprinse și de atunci s-au acumu
lat constant elemente care pun sub sem
nul întrebării existența comunității. Primul 
ministru australian, John Gorton, caracte
riza succint situația cind declara că 
„Commonwealth-ul traversează în prezent 
o perioadă de tensiune". Fără să mai fie 
o uniune militară sau un bloc ideologic, 
din momentul destrămării imperiului brita
nic, Commonwealth-ul, privit mai mult ca 
o uniune monetară și o zonă comercială 
preferențială riscă să-și piardă și ultimele 
puncte de sprijin prin consumarea actului

aderării britanice 
ducerea tarifelor 
cutarea spinoasei 
tanice, cu consecințe nefavorabile asupra 
comerțului intercomunitar, a fost umbrită 
în cadrul Conferinței de abordarea contra
dictorie a livrării de arme, ca și de anumite 
aspecte militare ridicate de Marea Britanie.

Conservatorii britanici par să fi descope
rit „funcții vitale noi" de îndeplinit de 
către Commonwealth în cadrul stabilirii 
unor „relații moderne". Ele ar fi subordo-

COMENTARIUL ZILEI

„UN CLUB
ÎNVECHIT6

nate intenției guvernului conservator de a 
reasuma pentru Marea Britanie un rol 
militar global. In acest sens, Heath declara 
la Conferință că „trebuie să se acorde 
prioritate intereselor de apărare ale Angliei. 
Membrii Commonwealth-ului trebuie să se 
gindească la avantajul de a avea ca parte
ner o Anglie puternică". Astfel, conserva
torii manifestă interes pentru menținerea 
în continuare a bazei navale sud-africane 
de la Simonstown și a efectivelor militare 
din zona Malayezia—Singapore, pentru con-

struirea in colaborare cu S.U.A. a unei 
baze dotate cu o stație de detectare elec
tronică în insula Diego-Garcia. „Anglia 
plătește încă Malayeziei și Singaporelui 
75 milioane lire sterline compensație pen
tru reducerea efectelor retragerii forțelor 
britanice care acum nu se mai retrag — 
scria „GUARDIAN". Se poate spune că 
plătirea celor 75 milioane lire sterline în
seamnă că Malayezia și Singapore au un 
motiv pentru a păstra calmul în ce pri
vește armele pentru Africa de Sud... Dacă 
in cele din urmă Anglia va vinde arme Afri
cii de Sud. ciștigul nu va fi net... Câștigul 
real va fi format din banii primiți din 
vinzarea armelor, minus cei plătiți Singa
porelui și Malayeziei". India și Ceylon și-au 
exprimat neliniștea și nemulțumirea în 
cadrul Conferinței de la Singapore față de 
militarizarea Oceanului Indian : „Noi sîn- 
teni împotriva faptului ca vreo țară să 
aibă o bază aici" — declara Indira Gandhi. 
Premierul ceylonez propunea transformarea 
Oceanului Indian într-o „zonă a păcii".

La Conferință nu s-a înregistrat în nici 
un fel vreun semn de mlădiere în poziția 
Angliei, apelul la „înțelepciune" lansat de 
secretarul general al organismului, liderilor 
prezenți, răminînd fără ecou. Adevărul este 
că pozițiile țărilor membre în toate proble
mele abordate sint atit de îndepărtate incit 
aminarea discuțiilor asupra vinzării 
arme către R.S.A. (o soluție la care s-a 
recurs și cu prilejul discutării problemei 
rhodesiene) pare singura salvatoare pentru 
integritatea precară a comunității britanice. 
Deși la Singapore „unii membri s-au con
sacrat evitării a ceea ce ei consideră drept 
ultima catastrofă — distrugerea Common
wealth-ului, totuși — scria „DAILY TELE
GRAPH" —în perspectivă, aceasta ar fi mai 
bună decît cacofonia zgomotului discordant 
de la Singapore. Acesta (Commonwealth-ul) 
devine un «club» învechit"...

• PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Georges Pompidou, a 
prezidat miercuri la pala
tul Elysee o reuniune re- 
strînsă a cabinetului fran
cez, în cursul căreia au fost 
examinate problemele pe 
care șeful statului francez 
urmează să le abordeze în 
cursul întrevederilor cu 
Willy Brandt, cancelarul 
R. F. a Germaniei, prevă
zute pentru zilele de 25 și 
26 ianuarie.

La reuniune au participat 
Jacques Chaban-Delmas, 
primul ministru al Franței, 
Maurice Schumann, minis
trul de externe, Valery Gis- 
card d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, și 
alți membri ai guvernului 
francez.

Conferința de presă 
a președintelui Franței

PARIS 21 (Agerpres). — în- 
tr-un larg tur de orizont asupra 
unor probleme internaționale și 
interne prilejuit de conferința sa 
de presă de joi, președintele 
Franței, Georges Pompidou, a 
apreciat că ar fi cel mai bine ca 
organizarea unei conferințe pen
tru securitatea europeană să aibă 
loc cît mai curînd și. că este de 
dorit ca politica de destindere a 
guvernului vest-german și nego
cierile asupra Berlinului occiden
tal să realizeze unele progrese.

Președintele Franței a declarat 
că actualele tratative dintre 
Franța și Algeria, care se poartă

DOINA TOPOR

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR ANGOLEZI
ALGER 21 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de 

presă care a avut Ioc la Alger, Iko Carreira, membru în 
Comitetul director al Mișcării populare de eliberare din An
gola, s-a referit la unele aspecte ale luptei patrioților angolezi 
Împotriva dominației coloniale portugheze. în prezent, a 
spus el, patrioții angolezi, sub conducerea M.P.L.A., acțio
nează pe cinci fronturi politico-militare, în zece districte ale 
țării, care au o suprafață de 400 000 km pătrați și o popu
lație de 500 000 de locuitori. „O dată cu intensificarea mișcă
rii de eliberare, a adăugat Carreira, în aceste zone este in
staurată puterea populară, e creată o miliție de autoapărare. 
Sînt înființate centre sanitare, școli și magazine, pentru pri
ma dată în istoria regiunilor respective".

Cu aceeași ocazie, Carreira a condamnat utilizarea de că
tre trupele portugheze din Angola a defoliantelor chimice și 
a napalmului.

asupra ansamblului politicii de 
cooperare a celor două țări și nu 
numai în problema petrolului, 
nu sînt legate de negocierile oare 
se desfășoară la Teheran între 
reprezentanții țărilor producătoa
re de petrol, membre ale organi
zației O.P.E.C., și companiile pe
troliere internaționale.

Abordînd, în continuare, situa
ția din Orientul Apropiat, Geor
ges Pompidou a opinat că a fost 
realizat un pas înainte prin re
luarea misiunii Jarring. In ceea 
ce privește poziția țării sale, „ea 
continuă să rămînă neschimbată", 
a afirmat președintele, reamin
tind că Franța „a menținut tot
deauna pe același plan dreptul 
statului Israel de a exista în in
teriorul unor frontiere sigure și 
recunoscute, ca și obligația pen
tru Israel de a se retrage din 
toate teritoriile ocupate în urma 
războiului de șase zile".

Președintele a evocat apoi pe 
larg relațiile interoccidentale in
sistând asupra situației din Piața 
comună. El a reafirmat obligati
vitatea principiului unanimității, 
care trebuie să stea la baza a- 
doptării hotărârilor importante de 
către statele membre. „Este 
vorba de o realitate politică evi
dentă și, dacă nu o recunoaștem, 
vom distruge totul", a adăugat 
Georges Pompidou.

Noi incidente la 
Belfast

C IN CAPITALA IRLANDEI 
DE NORD au fost semnalate 
noi incidente. Un grup de ti
neri s-au ciocnit, în cartierul 
catolic „White Rock Road", cu 
soldați ai trupelor britanice 
dislocate la Ulster. în timpul 
incidentelor au fost operate mai 
multe arestări.

înrăutățirea situației din Ir
landa de Nord, survenită în ul
timele zile, ca urmare a con
damnării la 6 luni închisoare 
a lui Franc McManus, singurul 
reprezentant al mișcării de 
stingă „Unity" în Camera Co
munelor, preocupă din ce în ce 
mai mult oficialitățile.

Max Jakobson succe
sorul lui U Thant ?

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL FINLAN
DEI a anunțat că a propus can
didatura ambasadorului finlan
dez la O.N.U., Max Jakobson, ca 
succesor posibil al Iui U Thant, 
în urma declarațiilor acestuia 
că nu va accepta un nou man
dat de secretar general al 
O.N.U. Comunicatul, publicat la 
Helsinki, menționează că Fin
landa s-a consultat asupra pro
punerii sale cu guvernele ce
lorlalte țări nordice și că in
tenționează să aibă consultări și 
cu guvernele altor țări membre 
ale O.N.U.

Experiențele nucleare 
și cancerul

• ÎNTR-UN ARTICOL publi
cat în „Atlantic Magazine", 
Paul Jacobs arâtă că doi dintre 
piloții americani care au parti
cipat la experiențele cu arme 
nucleare din anul 1953, execu
tate în Nevada, au murit de 
leucemie, iar alți doi s-au îm
bolnăvit de cancer.

întrevederile lui 
R. Barzel în Polonia
• JOI, în cea de-a doua zi a 

vizitei sale în Polonia, Reiner 
Barzel, președintele grupului 
parlamentar U.C.D./U.C.S. din 
Bundestagul vest-german, a fost 
primit de Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și a avut con
vorbiri cu W. Trampczynski, 
prim-adjunct al președintelui 
comisiei de planificare, și cu 
alte persoane oficiale poloneze.

Pirați aerieni 
condamnați la 

Munchen
• TRIBUNALUL DIN MUN

CHEN a pronunțat miercuri sen
tința in procesul intentat celor 
patru pasageri unguri care, la 14 
septembrie 1970, au deturnat un 
avion al companiei aeriene ro
mâne TAROM, silind echipajul, 
sub amenințarea armelor, să 
aterizeze la Munchen. Trei acu
zați — Mamusits Janos, Karac- 
sony Geza și Biro Miklos — au 
fost condamnați la cîte doi ani 
și jumătate închisoare. Biro Pi- 
roska, soția lui Biro Miklos, a 
fost achitată.

Japonia pentru relații 
normale cu R.P. 

Chineză
• VORBIND, în cadrul unei 

conferințe de presă, despre 
unele aspecte ale politicii exter
ne a țării sale, ministrul japo
nez al afacerilor externe, Kiichi 
Aichi, a declarat că „Japonia 
nu va merge pe calea remilita- 
rizării și va acționa pentru rea
lizarea unei înțelegeri reciproce, 
profunde, în cadrul comunității 
internaționale".

Abordînd problema relațiilor 
cu Republica Populară Chine
ză, ministrul nipon de externe 
a afirmat,: „Guvernul nostru 
dorește să îmbunătățească rela
țiile sale cu R.P. Chineză și 
speră în oportunitatea convor • 
birilor cu guvernul acestei ță V 
pentru a stabili relații norma
le, bazate pe respectarea pozi
ției fiecărei părți și a princi
piului neintervenției în treburi
le interne".

Film româno-iugoslav 
dedicat Porților de 

Fier’
• MIERCURI a avut loc la 

Belgrad premiera filmului „A- 
cordurile Porților de Fier", rea
lizat sub auspiciile întreprin
derii hidro-electrice iugoslave 
„Djerdap" și ale Ministerului 
Turismului din România.

Filmul „Acordurile- Porților 
de Fier", prezintă într-un lim
baj cinematografic sugestiv, 
imagini de pe șantierul marii 
hidrocentrale construite în co
mun de România și Iugoslavia 
Po4upect5 Poprești din zona Porților de Fier.

• UN GRUP DE PESTE 
100 DE JURIȘTI din Madrid 
au cerut miercuri guvernului 
spaniol să anuleze măsurile 
de urgență instituite luna 
trecută cu ocazia puternicelor 
manifestații de protest față 
de înscenarea judiciară de Ia Burgos.

La 4 decembrie, guvernul 
de la Madrid a declarat sta
rea de urgență pentru o peri
oadă de trei luni în provincia 
bască Guipuzcoa, iar la 21 
decembrie, un alt decret gu
vernamental anunța suspen
darea unor drepturi civile 
elementare, permițînd poliției 
să procedeze la arestarea și 
deținerea unor „persoane 
suspecte" pentru o perioadă 
nelimitată. Grație acestor 
„înlesniri", poliția a arestat 
în acest interval un număr 
de peste 400 de persoane, 
deținindu-le fără judecată.
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