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DEVIZA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI REȘIȚENI

MUNCĂ, ORDINE, 
DISCIPLINĂ

S-a materializat intr-o interesanta inițiativa declanșată in cinstea

semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist
Proletari din toate țările, uniți-vă !

UN TELEFON

în redacție se consumau ul
timele ore de muncă pe 1971. 
Aplecați asupra numărului fes
tiv de Anul Nou, ne amînam cu 
bună știință întîlnirea cu noile 
probleme, cu eroii reportajelor 
noastre din anul următor. Un 
telefon, unul din numeroasele 
telefoane care ne caută zilnic 
la redacție.
- — La mulți ani 1

— La mulți ani I
— Vă invităm pe la noi, la 

Reșița. Băieții de la U.C.M.R. 
au hotărît astăzi, la plenara ac
tivului pe uzină, să pornească 
„tare“ in noul an. Și-au propus 
un plan de măsuri interesant și 
vor să demonstreze că pot mult 
mai mult decît pînă acum.

O inițiativă deci. Primul se
cretar al comitetului municipal 
al U.T.C., Valentin Man, ne-a 
furnizat la telefon și primele 
detalii, care conturau deja una 
din întîlnirile de început ale 
noului an. Restul le-am cules 
singuri, Ia fața locului.
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ECONOMIST MODERN ?
I

PREGĂTEȘTE LICEUL 
ECONOMIC UN

Răspunzînd apelului lansat 
de Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, pen
tru constituirea Fondului de 
solidaritate internațională, zil
nic, în întreaga țară, se înre
gistrează noi și noi inițiative 
care urmăresc obținerea unor 
sume destinate contului 45, 
special deschis la toate filia
lele Băncii Naționale.

Angajamentelor luate de 
organizațiile sindicale din în
treprinderi și instituții, uniu
nile cooperației meșteșugă
rești; ale-ișrtișidor plastici sau 
ale altor organizații obștești, li 
se adaugă și inițiativele or
ganizațiilor de tineret. Numai 
în Capitală, pînă la sfîrșitul 
anului, prin acțiuni proprii,

APUCAREA ACORDULUI GLOBAL PRESUPUNE

Consecvență in muncă,
de la semănat
pină la cules

Cooperativa agricolă din 
Traianu își are terenurile am
plasate în mănoasa cîmpie a 
Brăilei. Tocmai de aceea și 
sarcinile pe care țăranii coope
ratori și le-au prevăzut 
în planurile de producție 
sint destul de însemnate. La 
cultura de porumb de exem
plu, atît în 1970 cit și în 1971 
producția medie planificată la 
hectar a fost de 4 600 kilogra
me. Pentru fiecare hectar cul
tivat cu sfeclă de zahăr s-a 
prevăzut a se recolta nu mai 
puțin de 35 tone. In ambii ani 
deci aceleași cifre de plan, a- 
celeași pămînturi, aceiași me
canizatori, condiții de produc
ție aproximativ asemănătoare. 
Realizările — total deosebite. 
In 1970, de pe un hectar s-au 
recoltat în medie doar 3 493 
kilograme porumb și respectiv 
31 210 kilograme sfeclă de za
hăr. Bilanțul anului următor 
arată astfel: 5 352 kilograme 
porumb și 53 000 kilograme 
sfeclă. Care este secretul a- 
cestor diferențe, cum au reușit 
cooperatorii de aci ca în 1971 
să recolteze de pe fiecare hec
tar din cele 485 cultivate, un 
plus de 752 kilograme porumb, 
cum au reușit să adune de pe 
un hectar atîta sfeclă cit au 
adunat unii vecini de pe două? 
„Explicația e simplă și ea 
constă în faptul că in 1971 noul 
a însemnat retribuirea coope
ratorilor pe bază de acord glo
bal — ne mărturisește tovară
șul Oprișan Dunjitrașcu, 
inginerul șef al unității. Sin
cer să fiu, nu ne așteptam ca 
aplicarea acestui sistem să dea

roade așa de bogate. Majorita
tea cooperatorilor au muncit 
insă cu multă tragere de ini
mă, au prestat absolut toate lu-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a IV-a)

In contextul tnvățămlntulul liceal de specialitate, liceele 
economice ocupă un loc distinct, ele fiind și bine reprezentate 
numeric ; de înțeles dacă avem în vedere marea cerere de eco
nomiști în producția modernă. Liceul economic, azi, la noi, 
nu are nevoie de prea multă popularitate ; tinerii îl preferă 
întrucît le dă certitudinea unor profesii de perspectivă. Avînd 
aceste date favorabile e normal să discutăm despre liceul eco
nomic ca despre o instituție școlară supusă unui barem înalt 
de cerințe. De la această premisă am pornit în ancheta de față 
la care au răspuns mai mulți directori de licee economice din 
țară.

In ce stadiu se află liceul eco
nomic pe linia asigurării unui 
învățămînt modern ?

Prof. Aurelia Stroe, directoa
rea Liceului economic nr. 1 
București ; Pot să spun că pe 
linia aceasta liceul nostru în
treprinde lucruri îndrăznețe, 
încă de la Congresul al X-lea 
al partidului ne-am propus să 
formăm la elevi deprinderea de 
a mînui echipamentul modern 
utilizat astăzi în economie. Mai 
mult, să formăm un tînăr cu o 
mare capacitate de adaptare la 
nou, spirit deschis pentru con
tinue acumulări intelectuale și 
practice.

Acum doi ani ne temeam de 
una din propriile noastre ini
țiative : aceea de a forma ele
vii ca programatori la mașini-

le de calcul. Astăzi, Inițiativa 
a devenit parte integrantă a 
procesului de învățămînt. Cred 
că ea este perfect realizabilă 
în orifce liceu, indiferent în ce 
județ se află. Pentru că a-i for
ma pe elevi ca programatori 
nu presupune neapărat să a- 
duci un calculator 
Este suficient ca In 
In oraș să existe un 
calcul, sau o uzină 
calculator, să
din partea conducerii școlii. A- 
tunci se poate obține accesul

în școală, 
județ sau 
centru de 
dotată cu

existe interes

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a IV-a)

„Mi-a fost frică, 

dar n-am fost lașă... "

Dialogul nostru cu tovarășa Ecaterina Lazăr, 
care la vîrsta de 18 ani a fost condamnată 

la moarte pentru activitate în organizația U.T.C.

Eroismul și înaltul patriotism, profunda 
încredere în triumful idealurilor comuniste 
au încununat viața și lupta Uniunii Tinere
tului Comunist. Pe acest drum udat cu sîn- 
gele celor mai buni, temerarii uteciști au 
ținut tot timpul capul sus, fără a se teme 
de suferințe, de primejdii și de moarte. 
Condusă și îndrumată de partid, organiza
ția U.T.C. a format tineri dominați de con
știința limpede și bărbătească a unui 
mare adevar — acela că lumea poate fi

schimbată și că această schimbare o fac 
oamenii înșiși, cu forța, cu stăruința și cu 
voința lor.

De la acest adevăr pornește rubrica de 
convorbiri despre luptele purtate de 
tineret, de Uniunea Tineretului Comunist, 
sub conducerea partidului, pe care o inau
gurăm în acest număr al ziarului și care 
dorim să devină un vibrant dialog între 
generații.
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au pro- 
consti

tuirea fondului cu 105 000 lei, 
realizați prin organizarea u- 
nor manifestări cultural-artis- 
tice și sportive, a unor ex
poziții cu vînzare sau prin co
lectarea metalelor vechi. Din 
ansamblul manifestărilor pre
conizate în acest sens, sînt de 
notat spectacolul muzical- 
coregrafic intitulat „Tinerețe 
ești la tine acasă“ de la Casa 
de cultură a studenților, spec
tacolul liric muzical „Rapsodii 
de toamnă" de la Ateneul ti
neretului, spectacolul de es
tradă „Rebus în cheia de sol" 
de la Universal club și spec-

MIRCEA NICOLAE

(Continuare In pag. a U-a)
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Anul trecut Editura „Albatros“ 
a publicat o zguduitoare carte- 
document : „Aveam optsprezece 
ani“, de Ecaterina Lazăr. O 
carte scrisă cu sînge, a cărei 
lectură e capabilă să răscolească 
conștiințe, ale cărei pagini se 
parcurg cu încordare. Repro
ducem aici cîteva din rîndurile 
înscrise pe ultima copertă : „La 
optsprezece ani o tînără aș
teaptă, într-o celulă de închi
soare, plutonul de execuție. Un 
complet de judecată al Tribuna
lului Militar a pronunțat asupra 
ei sentința condamnării Ia moar
te"... Acea tînără trăiește totuși,

ELENA NESTOR 
studentă

(Continuare în pag. a V-a)

DELEGAȚIA Dl PARTID
Șl GUVERNAMENTALĂ 

A DIPDBIICII SOCIALISn RUMANIA.
CONDUSĂ Dl TOVARÂSML 

NICOLAE CEAUSESCU. 
s a Întors di la piiaga

Miercuri seara s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Praga, 
delegația de partid și guverna
mentală, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care a participat la 
Consfătuirea ordinară a Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu-

tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Radulescu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Popa,

Dumitru Popespu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosifr-B^pe, 
Miron Constantine6cu, ' 'Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, de membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului do 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești.

Erau de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovaca 
la București, și membri al am
basadei.

Plecarea de la Praga
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Socia
liste România a părăsit Praga 
miercuri după-amiazăi-

La plecare, pe aeroportul Ru- 
zyne, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele R.S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului R.S. Ce
hoslovace, Vasil Bilak, Peter 
Colotka, Karel Hoffmann, Alois 
Indra, Antonin Kapek, Josef Le- 
nart, membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C.C., și Miroslav Hruskovic, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., Jan Fojtik, Fran
tisek Ondrich, Oldrich Svestka 
și Vaclav Svoboda, secretari ai

C.C. al P.C.C., Bohuslav Chnou- Erau prezențl ambasadorul 
pek, membru al C.C. al P.C.C., României la Praga, Teodor Haș, 
ministrul afacerilor externe. și membri ai ambasadei.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășilor GUSTAV HUSAK, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, LUDVIK SVOBODA, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, și LUBOMIR STROUGAL, președintele 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, următoarea 
telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, vă adre
săm un salut tovărășesc și mulțumiri cordiale pentru ospitali
tatea de care ne-am bucurat tot timpul cît ne-am aflat în țara 
dumneavoastră. ,

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, 
popoarelor ceh și slovac, urările noastre de noi succese pe calea 
edificării socialiste, a înfloririi patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu 
spre binele celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii.

COMUNICATUL
consfătuirii Comitetului Politic

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

în zilele de 25 șl 28 Ianuarie 
1972, a avut loc la Praga con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

La consfătuire au participat i 
Din partea Republicii Populare 
Bulgaria: Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, conducă
torul delegației, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Petăr Mladenov, membru 
al C.G. al P.C.B., ministrul afa
cerilor externe, Konstantin Tel- 
lalov, membru al C.C. al P.C.B., 
șeful secției de politică externă 
și probleme internaționale a 
C.C. al P.C.B. ! din partea Re
publicii Socialiste Cehoslovace: 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al Partidujui Comunist 
din Cehoslovacia, conducătorul 
delegației, Ludvik Svoboda, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele R.S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace, Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.C., Bohuslav 
Chnoupek, membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace ; din 
partea Republicii Democrate 
Germane : Erich Honecker,
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, conducătorul delegației, 
Hermann Axen, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Wolfgang Rauchfuss, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Otto Winzer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., mi
nistrul afacerilor externe, Paul 
Markowski, membru al C.C. al 
P.S.U.G., șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.S.U.G., Oskar 
Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., adjunct al ministrului

afacerilor externe, Werner Eber- 
lein, membru al comisiei de re
vizie a P.S.U.G., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.S.U.G. ; 
din partea Republicii Populare 
Polone : Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, con
ducătorul delegației, Piotr Ja- 
roszewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, Stefan Ols- 
zowski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., minis
trul afacerilor externe, Jozef 
Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al. 
P.M.U.P., Ryszard Frelek, mem
bru al Secretariatului, șeful sec
ției externe a C.C. al P.M.U.P., 
Stanislaw Trepczynski, membru 
al C.C. al P.M.U.P., adjunct al 
ministrului afacerilor externe ; 
din partea Republicii Socialiste 
România : Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, conducăto
rul delegației. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe ; din par-

tea Republicii Populare Ungare: 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, conducătorul 
delegației, Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Janos Peter, 
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul afacerilor externe ; din 
partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste : Leonid Iii ci 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., conducătorul delega
ției, Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Konstantin Feodorovici 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Konstantin Viktorovlci 
Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., Vasili Vasilievici 
Kuznețov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ a examinat 
problemele actuale ale păcii, 
securității și colaborării în Eu
ropa și ale pregătirii conferin
ței general-europene. A fost a- 
doptată o declarație privind pa

rcea, securitatea și colaborarea 
în Europa.

Participanții la consfătuire au 
condamnat noile acte de agre-

, (Continuare în pag. a Vl-a)

CITIȚI ÎN PAG. A VI-A

• Declarație privind pacea, securi
tatea și colaborarea în Europa

• Declarație în legătură cu conti
nuarea agresiunii S.I.A. in Indochina
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• TOVARĂȘUL DUMITRU 
POPESCU, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Național al Radioteleviziunii 
Române, a primit miercuri la 
C.C. al P.C.R. delegația Comi
tetului Central de Radiodifuziu
ne al R. P. D. Coreene, condusă 
de Zang Bong Zun, prim-vice- 
președinte al Comitetului.

La primire a participat Tra- 
ian Pușcașu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Radiote
leviziunii române.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

• VICEPREȘEDINTELE Con
siliului de Miniștri, Janos Faze- 
kas, a primit miercuri la amia
ză pe președinții organizațiilor 
cooperatiste meșteșugărești din 
Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Populară Mongo
lă, Republica Populară Polonă 
și Republica Populară Ungară 
care participă la consfătuirea 
ce se desfășoară în aceste zile 
la București.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost prezenți Ilie Alexe, pre
ședintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, 
și Gheorghe Bădulescu, consi
lier la Consiliul de Miniștri.

• IN ZIUA DE 26 IANUARIE 
a avut loc ședința Consiliului de 
Comerț Exterior, în cadrul că
reia s-a analizat modul de trans
punere in practică a programu
lui de promovare a comerțului 
exterior și a cooperării, elaborat 
de Ministerul Comerțului Exteri
or, în colaborare cu celelalte 
ministere și organe centrale cu 
activitate de export.

Au participat Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Comei Burtică, ministrul 
comerțului exterior, președintele 
Consiliului de Comerț Exterior.

(Urmare din pag. I)

tacolul folcloric „Patrie lea
găn de cîntec“ ce se va pre
zenta la clubul P-4. Comite
tul municipal al U.T.C. a în
scris în agenda sa, în același 
timp, organizarea altor două 
manifestări artistice: specta
colul de varietăți intitulat 
„Sport și muzică“ de la Sala 
sporturilor Floreasca, precum 
și un spectacol susținut de cei 
mai apreciați artiști profesio-

Din întreaga țară sosesc vești 
despre acțiunile întreprinse pe 
plan local pentru constituirea 
Fondului de solidaritate inter
națională.

Din suita manifestărilor ini
țiate în acest scop în județul 
Prahova rețin atenția cele în
treprinse de sindicate, care și-au 
propus organizarea unor specta
cole cultural-educative, de pe 
urma cărora se vor încasa pes- 
e 500 000 lei. La rîndul lor, așe-

■ mintele culturale din același 
tdeț și-au înscris în program 
-ezentarea suplimentară a unor 
lme și manifestări sportive, iar 

Jniunile județene ale coopera
ției meșteșugărești și de consum 
vor organiza în orașe expoziții 
cu vînzare, cuprinzînd obiecte 

i La cinematografele
i LUCEAFĂRUL și FESTIVAL I 
i din Capitală
| o coproducție Franco London Film — O.R.T.F. — DEROPA | 

cu participarea studioului Cinematografic București 
după romanul lui Fenimore Cooperdupă romanul lui Fenîmore Cooper

I \ventTxri,

nema

I
a

Regia : SERGIU NICOLAESCU — Muzica : GEORGE GRI- 
GÖRIU — Imaginea : ANDRE ZARRA, GEORGE CORNEA 

— Decoruri : arh. MARCEL BOGOS
Cu : HELLMUTH LANGE, PIERRE MASSINI, 

SIMONA BONDOC.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai conducerii unor mi
nistere și organe centrale eco
nomice.

Consiliul a analizat acțiunile în
treprinse în cursul anului 1971 și 
masurile care urmează să fie lua
te în 1972 pentru dezvoltarea în 
continuare a activității de comerț 
exterior.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Pățan.

• MIERCURI A AVUT LOC 
ședința Consiliului Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România, la care au participat 
Ion Pațan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Cornel Burti
că, ministrul comerțului exterior. 
Cu acest prilej, au fost dezbătute 
măsuri privind îmbunătățirea or
ganizării Camerei de Comerț.

Consiliul Camerei de Comerț a 
eliberat din funcția de președinte 
pe Victor Ionescu, iar din cea de 
vicepreședinte pe Marcel Popescu.

Președinte al Camerei de Co
merț a fost ales prof. dr. do
cent Roman Moldovan, vicepre
ședinte — Pretor 
cerone Gorunescu 
neral.

Popa, iar 
— secretar

Ci- 
ge-

daAcademiei 
și Politice, 

inaugurat în
• SUB EGIDA 

Științe Sociale 
miercuri a fost 
aula Bibliotecii oentrale a Uni
versității din București un ciclu 
de conferințe științifice.

Expunerile care vor fi susți
nute de membri ai Academiei, 
de cadre didactice, cercetători, 
specialiști de înaltă calificare, 
reiau în lumina cuceririlor gîn- 
dirii marxist-leniniste, a prin
cipiilor politicii Partidului Co
munist Român, o valoroasă tra
diție a științei și culturii româ
nești. Tematica lor îmbrățișează 
o largă arie de probleme din 
domeniile conducerii societății 
și planificării, politicii externe, 
educației, economiei mondiale, 
filozofiei, sociologiei, psihologiei, 
eticii, istoriei naționale și teo
riei istoriei. La ședința de des
chidere a luat cuvîntul prof. 
univ. Mirffn Constantinescu, 
președintele Academiei de Știin
țe Sociale și politice.

Pentru contul 45
niști din instituțiile culturale 
ale Capitalei. De asemenea, 
expoziția cu vînzare a obiec
telor executate în cercurile 
din cluburile tineretului con
stituie un alt obiectiv situat 
în atenția organizației muni
cipale de tineret. Aceste ini
țiative sînt completate de o 
acțiune aflată acum în plină 
desfășurare — difuzarea a 
S0 000 de timbre prin care 
se va realiza suma de 
150 000 lei.

donate de «none-de artizanat 
ratori.

în orașele
Brașov, încă . __
a început acțiunea de difuzare 
a celor 150 000 timbre speciale, 
în valoare de 750 000 lei, mii de 
oameni ai muncii din fabrici și 
uzine, din instituții și din sa
tele județului au depus sume în
semnate în acest scop. Comite
tul de femei din Brașov a or
ganizat două spectacole și o 
tombolă, iar banii încasați cu 
acest prilej au fost donați fon
dului de solidaritate internațio
nală, De 
treprinse 
județene 
consum 
suma de

și satele județului 
din prima zi cînrt

asemenea, acțiunile in- 
de lucrătorii Uniunii 
a cooperativelor de 
s-au materializat in 

12 000 lei, care a și fost

I

I

SPECTACOLE 
TEATRALE CONSACRA 
TE SEMICENTENARU
LUI U.T.C.

Colectivele teatrelor din Capi
tală pregătesc mai multe specta
cole, pe care le dedică celei de-a 
50-a aniversări a creării Uniunii 
Tineretului Comunist.

Teatrul Giulești oferă, astfel, 
tineretului un recital de poezie 
românească contemporană, cu 
titlul sugestiv: „De viață, de 
dragoste", la care își dau con
cursul cunoscuți actori, precum și 
orchestra „sincron“, condusă de 
•Cornel Fugaru, și formația „Ve- 
nus", care susțin partea muzica
lă a spectacolului. La același tea
tru se află în repetiție un spec
tacol de poezie și muzică patrio
tică pe un text dramatic inspirat 
din „Cîntare României“ de Al. 
Russo.

Tot pentru tineret, Teatrul Mic 
programează un spectacol de poe
zie românească, cu tema „dra
gă-mi este dragostea“.

Un spectacol de același gen. cp 
titlul „Poezie și muzică“, a fost 
realizat și la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“.

„Dialog" este denumirea spec
tacolului montat la Teatrul „C. I. 
Nottara“, în regia lui Al. Ci- 
prian, spectacol cu un pronunțat 
caracter educativ, care evocă fi
guri de seamă ale literaturii ro
mâne. În pregătire, la același 
teatru, se află și spectacolul 
„Conștiința“, care redă momente 
din lupta și activitatea revoluțio
nară a tineretului din țara noas
tră.

Aceste spectacole vor fi pre
zentate atît la sediul teatrelor, 
cît și la casele de cultură ale ti
neretului din Capitală.

depusă în Contul 45, Consiliul 
județean Brașov al sindicatelor 
a anunțat că va sprijini acest 
fond cu suma de 264 000 lei. Și 
tinerii uteciști din județ și-au 
înscris în planul lor numeroase 
acțiuni menite să contribuie la 
constituirea Fondului de solida
ritate internațională.

în județul Mureș, principalele 
instituții artistice — Teatrul de 
stat, Filarmonica, Ansamblul de 
cîntece și .jocuri „Mureșul“, Tea
trul de păouși — și-au propus 
să dedice Fondului de solidari
tate internațională veniturile 
realizate din 15 spectacole, pe 
care le vor prezenta suplimen
tar.

De la Consiliul județean-Ma- 
ramureș al sindicatelor am fost 
informați că numeroase forma
ții artistice de amatori au în
ceput să prezinte spectacole la 
casele de cultură din Sighetu 
Marmației, Vișeul de Sus. ftor- 
șa, Cavnic și Baia Mare, iar su
mele încasate sînt denuse în 
Contul 45. Filiala din Baia Mare 
a Uniunii Artiștilor Plastici pre
gătește în același scop o expo
ziție cu vînzare.

Sucursala Constanța a Băncii 
Naționale a anunțat că înregis
trează zilnic noi sume denuse în 
Contul fondului de solidaritate 
internațională. Printre primii 
depunători sînt cadrele didacti
ce și elevii Școlii generale nr. 
5 din Constanța și Casa jude
țeană a creației populare. Co
lectivele teatrelor constănțene, 
ansamblul „Brîulețul“, casele de 
cultură și Căminele culturaip din 
județ și-au anunțat contribu
ția la formarea acestui fond cu 
aproape 100 000 Iei, ce vor fi rea
lizați din încasările făcute la u- 
nele spectacole. Din sumele pro
venite prin organizarea unor 
manifestări cultural-artistlce și 
sportive de către elevi șl pio
nieri se va depune, de aseme
nea. în Contul 45 suma de 
55 000 lei, iar prin donațiile u- 
niunilor județene ale coopera
tivelor agricole de producție, 
meșteșugărești și de consum — 
500 000 lei.
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ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Patria (orele 10; 12.30; 16; 18,30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19: 21).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modem (ore 
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), — premieră.

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (ora 9), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14: 16,15; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18,30:
20,45).

copacii 
rulează la 
11,30; 13,45; 
rora (orele 
18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Fla
căra (orele 10,30; 15,30; 19).

DECOLAREA : rulează Ia Bu- 
zeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

WATERLOO : rulează la Lumi
na (orele 9—18 în continuare), În
frățirea (orele 15,30; 19), Lira (o- 
rele 15,30: 19).

ABEL FRATELE TAU s rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

MOR ÎN PICIOARE . 
Favorit (orele 9,15; 

16; 18,15; 20,30), Au- 
9; 11,15; 13,45; 15,45;

MASURI MENITE 
SA DUCĂ LA REDUCE 
REA POLUĂRII
SI EFECTELOR El

Consiliul de Miniștri a apro
bat un cuprinzător program de 
măsuri pentru reducerea poluă
rii atmosferei și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în unitățile 
economice din bazinul industrial 
Copșa Mică. Se prevede reali
zarea eșalonată a unor impor
tante lucrări de investiții la cele 
două întreprinderi de pe această 
platformă — Uzina metalurgică 
și de metale neferoase și Uzina 
chimică Carbosin — menite să 
contribuie la captarea prafului, 
a gazelor reziduale, la perfec
ționarea unor tehnologii, elimi
narea altora neeconomice, care 
să asigure celor care lucrează 
aici condiții mai bune de acti
vitate.

în vederea menținerii și îm
bunătățirii stării de sănătate a 
salariaților și populației din a- 
cest bazin industrial, s-a stabi- 
bilit și un program de măsuri 
cu caracter social-sanitar. Prin
tre măsurile adoptate se înscrie 
reducerea programului de lu
cru la 6 ore pe zi, începînd cu 
data de 1 februarie 1972, pentru 
salariații ce deservesc anum'te

Foto : O. PLECANNoua fi moderna clădire a Institutului de petrol din Ploier':

„INIMI FIERBINȚI 
ÎN ȚARA DE PIATRĂ

Apusenii, „țara“ cu piatră 
fierbinte și tare ca oțelul, evo
cată în rîndurile lui Bogza, 
șl-a trimis la Abrud solii tol- 
clorului. Sute de artiști ama
tori s-au întrecut în cadrul 
Festivalului folcloric „Inimi 
fierbinți în țara de piatră“, 
festival care nu s-a oprit doar 
la folclor. „Utecistul de ieri, 
azi și mîine" — tema unui 
simpozion — a relevat coor
donatele morale și spiritua
le ale tinerilor; concursul 
„Cine știe, cîștigă“ pe tema 
„Munții Apuseni — legendă si 
istorie“ — a readus în memorie 
fapte ne care tinerii le cunosc 
doar din cărți. La spectacolul 
folcloric și-au dat concursul 
formațiile artistice de amatori 
din Abrud, Mogoș, Bucium, Ciu- 
ruleasa și Roșia Montană ; spec
tacolul coral de cîntece patrioti
ce a fast susținut de formația 
corală a liceului „Horia, Cloș
ca și Crișan" din Abrud.

în acest cadru tineresc a avut 
loc și sărbătoarea majoratului. 
200 de tineri au fost felicitați, 
îmbrățișați... Actorii au prezen
tat piesa „Oameni care tac" de 
Alexandru Voitin.

„Inimi fierbinți în țara de 
piatră" este un omagiu adus a- 
niversării a 50 de ani de la crea
rea U.T.C. (L. P.).

(orele 15,30; 17,45; 20). 
rulează la Floreasca 

18; 20,30). Arta (orele

ROȘU : rulează la

ANNA CELOR O MIE DE ZILE, 
rulează la Popular (orele 15,30; 
19), Central (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . Unirea (orele 18; 19).

SA CUMPĂRAM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare) ; 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Bucegl (orele 10; 15,45, 
18; 20,15, Miorița (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30) Gluleștl (o- 
rele 15,30, 17,45 ; 20).

CEA MAI FRUMOASA' SOȚIE : 
rulează la Grivlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPA s rulează 
la Moșilor ‘

TRENUL: 
(orele 15,30;
10.30) . .

SORGUL _____
Munca (orele 15,30; 18; 20,18).

AEROPORTUL î rulează la 
cea (orele 15.45; 19),

NEÎNFRICATUL GHYULA î ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16, 18.30; 20,45).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Ferentari (orele 10; 15,30; 19), Arta 
(orele 16; 19), Lumina (orele 9—12 
in continuare; 15,15; 18,30).

DUEL STRANIU : rulează 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MARELE PREMIU : rulează 
Crîngași (orele 15,30; 19).

GARA BIELORUSA : rulează 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Viitorul (orele 15,45; 18;
20,15).

PADUREA DE MESTECENI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15)

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

Pa

ra

la

la

la

instalații de la cele două uzine 
de pe platfo'rmă. în același 
timp, se prevede ca Ministerul 
Industriei Metalurgice să ana
lizeze posibilitatea adoptării 
unor măsuri organizatorice, 
care să permită extinderea re
gimului de muncă redus, înce
pînd cu data de 1 aprilie 1972, 
și la personalul din alte secții 
ale Uzinei metalurgice.

Sînt stabilite, de asemenea, o 
serie de sarcini unor organe 
centrale și locale privind efec
tuarea de studii în vederea sta
bilirii culturilor ce se pot dez
volta în aceste locuri, care să 
asigure producții corespunză
toare și stimulative pentru 
membrii cooperativelor agrico
le de producție; definitivarea 
schiței de sistematizare și a pla
nului de dezvoltare urbanistică 
a zonei Copșa Mică. De aseme
nea, se recomandă să se acorde 
credite cu prioritate populației 
din acest centru industrial și 
din localitățile învecinate pen
tru construcția de locuințe pro
prietate personală, pe terenuri 
cunoscute ca nefiind afectate de 
poluare. în același context, se 
prevede realizarea unor lucrări 
destinate îmbunătățirii alimen
tării cu apă potabilă atît a 
locurilor de muncă, cît și a 
populației orașului, a asistenței 
medicale preventive și de ur
gență și a transportului sala
riaților navetiști ai celor două 
unități.

După cum »-a subliniat și în 
telegrama adresată Comitetului

Un sport
în plina ascensiune

Apropiatele campionate inter
naționale de judo ale României 
(tineret) au prilejuit federației 
de specialitate o retrospectivă a 
evoluției acestui sport în țara 
noastră. Retrospectivă utilă pen
tru că, după abia patru ani de 
existență „oficială“, judo-ul ro
mânesc a ajuns să se afirme cu 
destulă autoritate pe plan inter
național. Ca o recunoaștere a

Echilibru aparent de forțe
Foto : CĂLIN CREȚU

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Doina (orele 
11,30; 16; 19,30).

OLIVER : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 18,30).

^tealre
JOI, 27 IANUARIE 1972

Opera Română : BAL MAS
CAT — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : TACHE, IANKE ȘI CADIR
— ora 20; (Sala Studio) : CINE
EȘTI TU ? — ora 20; Teatrul „C.I. 
Nottara’- (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : GAIȚELE — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) : MINCINOSUL — ora 20; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul Mic: 
ZADARNICE JOCURI DE IUBIRE
— ora 19,30; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : BIMBIRICA
— ora 19,30; (Cal. Victoriei) : 
VOX BOEMA — ora 19,30; (la 
Sala Palatului) : ȘI FETELE 
JOACA FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu” : FLOA
REA DE CACTUS — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei): 
BU ALI — ora 17; (Str. Acade
mie!) : CARTEA CU APOLODOR
— ora 17; Teatrul Evreiesc : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" ! PINOC- 
CHIO — ora 16; Circul Globus t 
73 CIRC 72 — orele 16 șl 19,30.

Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către activul 
de partid din orașul Copșa 
Mică, măsurile adoptate ilu
strează din nou grija deosebi
tă a partidului și statului 
nostru față de îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara 
noastră.

CAPITALELE LUMII
în Editura enciclopedică a a- 

părut volumul „Capitalele lu
mii“. Lucrarea prezintă mono
grafic toate cele 132 de capitale 
ale statelor independente de pe 
glob. Alcătuită de un colectiv de 
specialiști sub conducerea prof. 
univ. dr. docent Victor Tufescu, 
„Capitalele lumii“ constituie o 
lectură interesantă și instructivă 
pentru cele mai diverse catego
rii de cititori, fiind totodată și un 
instrument prețios de informare. 
Sînt înfățișate aspecte ale siste
matizării și arhitecturii, ale vieții 
culturale, momente cruciale -și 
semnificative din trecutul istoric, 
particularitățile și insolitul fiecă
rui oraș-capitală. Cartea este ilus
trată cu numeroase fotografii 

succeselor obținute în această ra
mură sportivă, a prestigiului său 
pe plan internațional trebuie 
considerată și unanimitatea de 
voturi cu care a fost acceptată 
cererea de afiliere la Federația 
internațională de judo, eveni
ment cu multiple semnificații pe
trecut în anul 1971. Și faptul im
plică el însuși noi sarcini, noi o- 
biective. Dar rezultatul cel mai
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PROGRAMUL I

16,00—17,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. Igiena șl 
profilaxia veterinară in fermele de 
creștere a animalelor. 17,30 Emi
siune în limba maghiară. 18,30 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18,50 Confruntări. E- 
fortul propriu. Capacitatea indi
catorilor economico-financlari de 
a exprima valorificarea resurselor 
interne ale întreprinderii. 19,10 
Pentru sănătatea dv. Bolile erup
tive ale copilăriei — infecții mino
re ? 19,20 1001 de seri ; „Băiețelul 
de pe afiș. Cum și-a apărat Lu- 
kas prietenul de... ploaie. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 20,00 Reflec
tor. 20,15 Tinerii despre ei înșiși. 
21,05 Pagini de umor. Comici ves
tiți ai ecranului șl... încurcăturile 
lor. Secvențe antologice cu Lupi- 
no Lane, Clide Cook, Larry Se- 
mon, Harold LIoyd. 21,50 Univers. 
XX. Dacă am reușit să elucidăm 
măcar parțial misterele traficului 
aerian în ultima noastră emisiune, 
rămîne deschisă problema spinoasă 
a adaptării aeroporturilor la noile 
exigențe. 22,20 Cîntă Sylvie Var- 
tan. 22,35 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II 

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor 
Mircea Cristescu. Solistă Liana 
Șerbeșcu. în program Wilhelm 
Berger — Simfonia a VIII-a (pri
mă audiție). Fr. Chopln : Concer
tul pentru pian și orchestră nr. 1. 
21,20 Buletin de știri. 21,25 Biblio
teca pentru toți : Ion Creangă (I). 
Prezintă Constantin Ciopraga. Ion 
Creangă și lumea Humuleștllor. 
21,50 Film serial „Patru tanchiștl 
și un cîlne”. 

(multe dintre ele publicate pentru 
prima dată în țara noastră) și cu 
planurile marilor capitale.

H. LEREA

în preajma primei sesiuni de.e- 
xamene a anului 1971/1972 în în- 
vățămintul superior au apărut 
în Editura didactică și pedago
gică :

DOUĂ NOI CURSURI 
UNIVERSITARE

STRUCTURA POLIMERILOR
în lucrarea prof. Ion C. Pe- 

trea, de la Unlv. București, sînt 
abordate probleme importante 
ale fizicii structurilor macro- 
moleculare: caracteristicile fun
damentale ale macromolecule- 
lor, morfologia structurilor ma- 

•. Motelul „Dumbrava Sibiului” ți-a primit primii oaspeți. Con
strucția modernă are un hotel cu 80 de locuri, restaurant, bar, 
sală de recepție, spații de parcare • La Timișoara a fost Inaugu
rat, la parterul căminului nr. 1 din Bd. M. Viteazul, clubul stu
denților institutului politehnic, realizat după proiectul studentului 
arh. Călin Popa a Recent magazinul nr. î C.L.F. din 
Petroșani a fost încredințat tineretului. • Angajamentul 
celor 8 000 de tineri din județul Hunedoara este să lndi- 
guiască șl să desece 510 ha., să combată eroziunea pe 830 ha. ți 
să amenajeze pentru Irigații 310 ha. • La întreprinderea „Marmu
ra“ din Slmerla s-au produs primele cantități de placaje din mar
mură « Oțelaril din secția nr. 2 a Combinatului hunedoreah au 
produs suplimentar în cele două decade 1 200 tone oțel; la oțelă- 
rla electrică s-au realizat In plus 400 tone oțeluri aliate •, Agricul
tura a primit din partea chimlștllor din Făgăraș și orașul Victo
ria mal mult cu 200 tone îngrășăminte chimice cu azot • O nouă 
construcție Ia Lugoj *. blocul combinatului de industrie locală Ti
miș care va cuprinde : club, bibliotecă, vestiar, baie Din agen
da acțiunilor organizate la Casa de cultură din Beluș amintim : 
concursul pentru selecționarea soliștilor de muzică populară; un 
schimb de experiență a cercului de apicultori ; optimile de fina
li a Campionatului republican de șah Individual — masculin e 
„Colocvii academice argeșene” se intitulează noua inițiativă a Co
mitetului județean Argeș al U.T.C. tn cadrul căreia vor avea loc 
întîlniri ale tinerilor cu academicieni Și personalități ale vieții 
științifice șl culturale. Mlron Nlcolescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Erou al Muncii Socialiste, președintele Academiei B.S.R., matema
tician, a vorbit despre anii săi de tinerețe, de formare, despre ac
tivitatea sa de patru decenii ca profesor universitar «. Ciclul In
titulat „File de aur din Istoria poporului nostru”, inițiat de Comi
tetul municipal Slatina al U.T.C., a debutat cu expunerea „Despre 
strămoșii noștri, dacii”, urmată de filmul „Dacii” a 20 000 de tineri 
vor participa ia concursul jubiliar, pe bază de buletine, „Tineretul— 
militant activ pentru triumful socialismului In România”, organizat 
<le Comitetul județean Olt al U.T.C. « Școlile generale nr. 1, nr. 
3, Liceul pedagogic din Tg. Jiu au patinoare artificiale amenaja
te de elevi In curțile școlilor «, Comuna Frasin a fost gazda 
schimbului do experiență pe tema „Propaganda prin lecții țl con
ferințe” • La clubul tineretului din Baia Mare s-a deschis cercul 
de informare documentar-poiltică U.T.C., prilej cu care tov. Ioan 
Dtrjan, secretar al Comitetului județean Maramureș al U.T.C. a 
prezentat volumul „File din Istoria U.T.C.*.  (de la Corespondenții 
noștri t Marla Jugănarlu, Angela Dragomlr, Cornellu Nuțu, Ioan 
Vlad, Thomas Breler, Benone Neagoe, Corvln Alexe, s. Aurel, 
Gh. Catarlg, Radu Dorel, Manole Bălol, Marcel Oproiu, Ion luga).

demn de relevat, după opinia 
noastră, îl constituie aderența 
unui număr crescînd de tineri la 
acest sport. Cîteva cifre sînt, 
credem, grăitoare. In momentul 
de față avem 1 308 sportivi legi
timați care îyi desfășoară activi
tatea în 119 secții. Acestora din 
urmă li se adaugă încă 18 secții 
în care activează copii între 8 și 
13 ani. Pe lingă secțiile mențio
nate funcționează 117 antrenori 
și 185 instructori. Alăturînd ci
frele de mai sus existența a 36 de 
centre de inițiere în tainele aces
tui sport, avem o imagine oare
cum completă a progreselor pe 
care judo-ul le-a înregistrat în 
această scurtă, foarte scurtă, pe
rioadă. Cu atît mai mult cu cit 
practicarea acestui sport tinde să 
capete un caracter de masă prin 
introducerea lui în cadrul cercu
rilor tehnico-aplicative ale detașa
mentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, în 
cadrul orelor de pregătire fizică 
ale militarilor forțelor noastre ar
mate, unde este introdus și intre 
disciplinele sportive ale campio
natelor militare, cum sînt Dina- 
moviadele etc. Iată, deci, un 
start bun, o orientare judicioasă 
în atragerea unui număr din ce 
în ce mai mare de tineri către 
practicarea acestei discipline 
sportive. Poate că este locul să 
mai notăm o inițiativă valoroasă 
menită să facă propagandă aces
tui sport și să atragă tinerii la 
practicarea lui: Federația a luat 
măsura ca la campionatele inter
naționale de anul acesta elevii, 
organizați în grupuri, să aibă ac
ces gratuit în sala de competiții. 
O inițiativă ce va avea desigur 
urmări, o inițiativă pe care am 
dori s-o tntîlnim la cît mai multe 
manifestări sportive.

Despre problemele nerezolvate 
nu ne-am propus să vorbim de 
data aceasta pentru că o vom 
face cu un alt prilej. Folosim, to
tuși, această ocazie să amintim 
că echipamentul constituie încă o 
problemă, o problemă la rezol
varea căreia unitățile de resort 
sînt chemate să-și aducă contri
buția cu atît mai mult cu cît 
cererea este destul de mare.

AL. DOBRE 

Sub semnul celor cinci cercuri
• SECRETARUL GENERAL al Federației internaționale de schi 

(F.I.S.), Sigge Bergnan (Suedia), a sosit la Sapporo. El a declarat 
ziariștilor prezenți la aeroport că discuțiile între reprezentanții 
F.I.S. șl Avery Brundage, președintele C.I.O., vor elucida dacă a 
fost sau nu încălcat articolul 26 al statutului amatorilor. El a pre
cizat că ședința in Care Se va lua această hotărîre va avea loc la 
2 februarie.
• ÎNTR-UN INTERVIU ACORDAT presei Internaționale, Rari 

Heinz Klee, președintele Federației austriece de schi, vicepreședinte 
al C.I.O., a spus, printre altele : „Dacă vre-un schior austriac va 
fi luat în discuție și descalificat în cadrul ședinței de la 2 februarie 
a F.I.S., atunci echipa Austriei va forfalta la J.O. Părerea mea 
este că nici un schior austriac nu figurează pe așa-zisa „Listă nea
gră“ a sportivilor care au încălcat regulile amatorismului”.

• CU 8 ZILE ÎNAINTEA începerii Jocurilor Olimpice de la 
Sapporo au iost înregistrate cîteva accidentări. în timpul antrena
mentelor de patinaj viteză, sportivul Italian G. Taub a căzut, acci- 
dentîndu-se grav la cap. El a fost internat la spital, urmînd să 
rămînă sub observație timp de două săptămîni. Un alt sportiv care 
a ratat participarea Ia Olimpiada Albă este schiorul cehoslovac 
Svoboda, accidentat în timpul antrenamentelor probei de coborîre.

• ÎN CURSUL UNEI ȘEDINȚE, Fred Roesner,' reputat tehnician 
al echipei de schi a Austriei, a declarat ziariștilor că bazele sportive 
de la Sapporo sînt excelente. Cunoscutul tehnician american Allison 
Al Merril! a arătat că toate indicațiile federațiilor internaționale au 
fost luate În considerație de organizatorii japonezi.

cromoleculare, teoria statistică a 
conformațiilor etc.

Lucrarea se adresează studen
ților, doctoranzilor în fizică, 
chimia și tehnologia polimeri
lor, precum și specialiștilor din 
întreprinderile producătoare de 
fire și fibre sintetice, cauciuc, 
materiale plastice etc.
HIDRAULICA GENERALA 
SUBTERANA

în lucrarea semnată de prof. 
I. Crețu, de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie București, 
sînt cuprinse principalele aspec
te ale curgerii fluidelor prin me
diile poroase, legate de exploa
tarea zăcămintelor de țiței șl 
gaze.

Lucrarea se adresează studen
ților de la facultatea de exploa
tare a zăcămintelor de țiței și 
gaze și poate fi folosită și de 
către inginerii din șantierele de 
extracție a țițeiului ți gazelor 
ți de către cercetătorii din do
meniul ingineriei de zăcămînt.

ÎN SALA SPORTU
RILOR din Cimpia Turzii s-a 
disputat ieri dubla întilnire 
de tenis de masă dintre se
lecționatele Angliei și Româ
niei. La feminin au cîștigat 
cu scorul de 4—1 sportivele 
românce, iar la masculin, tot 
ou 4—1, au terminat învingă
tori jucătorii englezi.

• ÎN RUNDA A 7-A a 
turneului internațional de 
șah pentru juniori de la 
Varșovia, jucătorul român 
Iloria Astman (cu piesele 
albe) l-a învins pe polone
zul Bugaiski. EI a cîțtigat și 
partida întreruptă în runda 
anterioară cu cehoslovacul 
Koudelka.

In clasament conduce Szim- 
czak (Polonia) cu 6 puncte, 

MERIDIAN

urmat de Griinberg (R. D. 
Germană) — 5 puncte, Fedo- 
rov (U.R.S.S.) — 4,5 puncte, 
Astman (România) — 4 punc
te. etc.
• CONDIȚIILE ATMOS

FERICE nefavorabile au per
turbat desfășurarea celei 
de-a 4-a etape speciale a 
parcursului comun, contind 
pentru competiția interna
țională automobilistică „Ra
liul Monte Carlo“. După 4 
etape, în fruntea clasamen
tului se afla italianul Sandro 
Munari pe „Lancia", urmat 
de Ove Anderson pe „Alpine 
Renault" la 1'27”.

Etapa a 5-a specială, dis
putată pe un traseu în lun
gime de 38,500 km, a fost însă 
net dominată de piloții de Ia 
„Alpine Renault“, care au 
ocupat primele 5 locuri în 
clasament.

Lider in clasamentul gene
ral, după disputarea acestei 
pròbe, a devenit francezul 
Bernard Darniche, secundat 
la numai 17” de , italianul 
Munari și la .1’44” de sue
dezul Andersson.
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Cum ați înfăptuit hotărirea Congresului al IX-lea al U.T.C. privind 

infiinfarea fi funcționarea cluburilor tineretului ?

LA FAPTA

DE LA VORBĂ

Cîțiva pași

Organizațiile U.T.C. vor participa la con
ducerea întregii activități a caselor de cul
tură, căminelor culturale și a celorlalte așe
zăminte culturale, vor înființa în cadrul aces
tora cluburi ale tineretului cu program adec
vat, precum și alte forme de activitate cul
turală pentru tineret.

Din Rezoluția Congresului al IX-lea al Uniunii Tine
retului Comunist

In condiții asemănătoare, două localități vecine, Cristian și 
Vulcan, din apropierea unui mare oraș, Brașov, duc totuși o 
viață culturală diferită. Concluzia, în urma acestor constatări 
(vezi nr. 7 053 al ziarului nostru din 20.1.1972, articolul „Cum 
procedează organizația U.T.C.-cînd experiența pozitivă nu face 
vizite de curtoazie“), trebuie să fie exprimată de către cele 
două organizații U.T.C. din comunele învecinate ai căror membri 
sînt principali beneficiari ai manifestărilor cultural-educative.

Vineri 21 ianuarie a.c„ în sala căminului cultural din Cristian, 
a avut loc analiza organizației U.T.C. Iată părerea 
exprimată de 
înșiși, despre

cîțiva dintre ei, despre felul cum au 
activitatea culturală din comună :

uteciștilor, 
acționat ei

ostașii am format o echipă 
de dansuri populare, cu un 
repertoriu din toate regiuni
le țării.

De ce numai noi „străinii" — 
deși nu ne mai considerăm 
străini, sîntem de acum ai sa
tului — considerăm că avem o 
serie de îndatoriri și față de sat, 
nu numai față de fabrică, orga
nizăm activități culturale, iar ti
nerii din sat vin doar la film 
«au să joace șah? Cred că or-

cu niște colecții de ziare ți re
viste. Pe de altă parte am vrut 
să luăm legătura cu organizația 
U.T.C., dar ni s-a răspuns că 
aparținem direct de comitetul 
județean U.T.C. Brașov. Trebuie 
să spun că nu ducem o viață de 
organizație normală, cotizația, 
cea mai elementară îndatorire 
a unui utecist — a rămas neplă
tită de cîteva luni; cit vom ră
mîne suspendați In acest provi
zorat?
alături

Noi am vrea să activăm 
de cei de aici, să ne u-

A Ion Șoană —
4-oFiilni onmiinal

- secretarul comi
tetului comunal al U.T.C.: „Pînă 
acum organizația U.T.C. s-a lip-

înainte și multe succese (posibile)
întrebărilor noastre le-a răs

puns tovarășul Stelian Saon, se
cretar al Comitetului județean 
Brașov al UT.C.

— Cîte cluburi ale tineretu
lui funcționează în municipiul 
și județul Brașov, și care este 
principala preocupare, la ora 
actuală, a celor care răspund 
de ele?

— Pe lingă cluburile munci
torești din municipiul Brașov, 
funcționează două cluburi ale 
tineretului, la Uzina Tractorul 
și "zina de autocamioane, apoi 
pe lingă casele de cultură din 
orașele Făgăraș, Rupea, și Vic
toria, pe lingă căminele cultu
rale de la Teliu, Vulcan, Bu- 
nești și Jibert și, recent, în co
muna Hărman.

— Știți ce activitate se des
fășoară acolo, ce rezultate și

astfel în mai mare măsură în 
mijlocul tinerilor. La unele 
cluburi (Uzina de autocamioa
ne, Uzina Tractorul), a fost 
luată inițiativa ca, prin rotație, 
grupe de tineri să facă oficiul 
de gazdă, prezentînd invitaților 
„jurnale“ de actualități, să _ le 
facă cunoscute aspecte ale vie
ții și muncii lor.

— Considerați că este valori
ficată deplin baza materială 
existentă, își aduc tinerii con
tribuția proprie la dezvoltarea 
acesteia ?

plat, de pildă, cu clubul tine
retului din comuna Șercaia, 
transformat ad-hoc în magazie 
de piese de schimb pentru 
S.M.A. fără ca cineva să se în
grijească să dea în loc alt spa
țiu).— Cum colaborați cu institu
țiile cultural-artistice ?

— S-ar putea spune că institu
țiile cultural-artistice brașove
ne desfășoară o parte a activi
tății lor chiar în cadrul orga
nizațiilor de tineret, susținînd 
recitaluri, microspectacole, în-

BRASOV
______________________ r__________ ■>

fășoară acolo, ce rezultate 
ce dificultăți există ?

— In primul rînd organiza
ția județeană are datoria să 
răspundă solicitărilor cu lec
tori ai comitetului județean 
U.T.C., personalități cultural- 
științifice din județul nostru, 
lectori din presa locală și cen
trală etc. Un bun cîștigat 
(asta și după ecoul pe care 
l-a avut emisiunea reali
zată de televiziune la clubul 
tineretului de la Uzina Tracto
rul, în septembrie 1971) este 
faptul că tinerii din conducerea 
cluburilor au realizat o legătu
ră mai directă cu unii tovarăși 
profesori, medici, juriști, scrii
tori, artiști care sînt prezenți

— Nu ne putem plînge că a- 
ceste cluburi nu au o bază ma
terială corespunzătoare și, în 
general, întreaga bază materia
lă a așezămintelor culturale stă 
la dispoziția tineretului. Cu 
toate acestea, mai există une
le dificiențe generate de o anu
me mentalitate învechită cu 
privire la posibilitățile tinere
tului de a-și organiza acțiunile 
educative și distractive, gene
rate de o falsă înțelegere a fo
losirii avutului obștesc. (Nu de 
mult, semnalam în ziar cazuri 
de înstrăinare a unor bunuri 
destinate tineretului din comu
na Hărman, unde tinerii au a- 
menajat prin muncă voluntar- 
patriotică un frumos club). 
N-aș putea trece cu vederea 
faptul că unele spații destinate 
tineretului au căpătat o altă 
destinație. (Așa cum s-a întîm-

drumînd cercurile și formațiile 
artistice ale tineretului etc.

— Cum apreclați participarea 
tinerilor intelectuali ai satelor 
la activitatea cluburilor tine
retului din mediul rural î

— Această întrebare compor
tă două răspunsuri : în comu
nele aflate la o distanță mai 
mare de Brașov și unde majo
ritatea intelectualilor locuiesc 
în comună, activitățile de la 
clubul tineretului găsesc tn ei 
animatori adevărați, în orice 
caz un sprijin important. Tn 
comunele din apropierea Bra
șovului, însă, naveta acestora 
îngreunează _ foarte mult parti
ciparea la viața culturală a co
munei. Ne găsim adesea în si
tuația paradoxală ca pe dru
mul de la centrul de județ la 
comuna respectivă să se încru
cișeze doi intelectuali : cel care

•
 sit, cu bună știință, de sprijinul 
unei instituții culturale de bază, 
cu rosturi educative bine pre- 

■*'»  ^cizate în Viața obștească a co- 
Amunei noastre. Spun „sprijinul“ 
deoarece sprijinind, și colabo- 
rînd cu căminul cultural, pe tă- 

Arîm educativ, ne sprijineam de 
fapt pe noi, tineretul satului. U- 
nii tineri frecventează mai des

A căminul- cultural, dar nu de pe 
’ " poziția unui tînăr utecist, pre

ocupat de educația sa și a alto
ra, fiindcă cei care intră într-o 

la instituție culturală să joace po- 
la Aker și zaruri, să creeze dezordi- 

ne și indisciplină în serile de 
dans, să spargă geamurile sau

•
 să rupă caricaturile de la gaze
ta satirică nu pot fi, în nici un 
chip, exponenții organizației

O analiză
exigenta.

lucrează In sat și locuiește 
oraș și cel care locuiește
oraș și lucrează în oraș dar
este trimis de comitetul jude
țean U.T.C. sau comitetul de
cultură și educație socialistă să 
susțină expuneri și seri știin
țifice, informări politice unui U.T.C. Datorită faptului că în- 
auditoriu pe care de fapt nu-1 V tre căminul cultural și organi- 
cunoaște. Cred că intelectualii zația U.T.C. nu a existat o pun-
care lucrează în sat trebuie să te de legătură, o unitate de ac-
trăiască tot timpul în mijlocul A țiune, că noi, uteciștii, nu am 
colectivității sătești, să devină transformat brigada artistică de 
cetățeni ai ebștei și nu zilnici agitație sau clubul tineretului în 
musafiri... A forme concrete de educație, că-

— Cum apreciați activitatea de ” minul cultural care dispune de 
la Casa de cultură a studenți- o bogată bază materială (numai 
lor ?

— Cu o excelentă bază ma
terială, în parte creată prin 
contribuția directă a studenți
lor, această instituție cunoaște, 
la toate activitățile sale, o lar
gă participare a tineretului stu
dios. F*  
de faptul că, de pildă, forma
țiile artistice studențești, rea’i- 
zările în diferite domenii i ’ 
acestei unități cultural-educa
tive nu se fac mai bine cunoscu
te și în mijlocul celorlalte ca
tegorii de tineri. Prea puțin 
sînt prezente acestea în activi
tatea cluburilor de tineret de 
la marile î 
vene și chiar în viața cultural- ' 
artistică a Brașovului.

ADINA VELEA 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru județul Brașov,

•
 inventarul instrumentelor muzi
cale are o valoare de 70 000 lei!), 
a devenit, o sală mare de șah 
_sau remy, iar la sfîrșitul săptă- A rnînii o sală de dans. Prin a- 
ceste activități, rentabile, cămi- 

ruvlp«rc « UyereHUu. ,.u. nul cultural are la extrabugeț, 
Sîntem nemulțumiți îosă A jntr-un an, un cont de 68 000 *ei,  ..... _x j- _:1Jx x----- . lucru care îi permite sa-și în-

u .. locuiască de fiecare dată gea- 
al"eAmurile ș’ mobilierul spart deti-" nerii indl’sciplinați. întrebarea 

este : suplinește acest cont efec- 
_ tele educative pe care trebuie 0 să le urmărească în acțiunile 

sale căminul, cultural? Nu! Aici, 
vina cea mare o purtăm noi, or
ganizația U.T.C., fiindcă tinerii

întreprinderi braso- A cauză sînt membrii organiza- 
„ în viata mlh.ra !-W Ü?5 t?oastre- Jntr-adeyar, planu-

Firavul club exilat intr-un colț singuratic

rile de muncă aflate în seiful de 
• la sediu sînt foarte bogate în...

propuneri, dar nici una dintre 
acțiunile închise acolo nu a fost 

• scoasă din litera neînsuflețită a 
hîrtiei. Motive serioase, scuze 
nu pot exista; avem aceleași 

ca vecinii noștri de la
nu pot 
condiții

combativă,

După Congresul al IX-lea al 
U.T.C. s-a trecut și în județul 
Hunedoara la înființarea clu
burilor pentru tineret.-Comite
tele municipale, orășenești și 
comunale ale U.T.C. s-au con
sultat cu directorii așezăminte
lor de cultură, s-a convenit a- 
supra spațiului care urma să 
fie destinat cluburilor, au fost 
întocmite programe de activi
tate și, în sfîrșit, au avut Ioc 
chiar și deschideri festive cu 
asistență numeroasă. Cum se 
întîmplă de obicei în asemenea 
situații, la dispoziția tinerilor au 
fost puse spațiile „disponibile" 
cele care s-au oferit la prima 
vedere, lipsite pînă atunci de în
trebuințare. Unele dintre aces
tea erau și sînt necorespunză
toare. Alteori, cluburile au apă
rut în încăperi cu multiple des
tinații. în graba de a avea cit mai 
multe cluburi comitetele U.T.C. 
au acceptat acest compromis, 
fără să-și dea seama că în cele 
din urmă el va avea urmări ne- 
dprite asupra activității clubu
ri! ir. La Lupeni, clubul tinere- 
tuljui a fost amenajat într-o anti
cameră a bibliotecii. Fiind un 
veșnic du-te-vino s-a constatat 
că clubul nu poate funcționa în 
condiții normale așa că, după 
numai cîteva luni, a fost des
ființați La insistențele tineri
lor, atrași de activitățile orga
nizate pînă atunci, clubul a fost 
redeschis dar s-a ajuns la a- 
ceeași concluzie : în condiții 
atît de vitrege el nu poate 
exista. Așa că tinerii din Lu
peni au rămas din nou fără 
club, situație în care se găsesc

și azi.
La Hunedoara, unul din așa- 

zisele cluburi ale tineretului 
funcționează la casa de cultură. 
Cum în sala respectivă mai ru
lează filme, se țin ședințe, au 
loc activități de genuri diver
se, se înțelege că firavul club 
al tinerilor, exilat într-un colț, 
trăiește printre picături. La 
Deva, situația este aceeași : 
Clubul tineretului a fost ame
najat într-o mică încăpere a 
clubului sindicatelor folosit 
drept garderobă, sală de repe
tiții pentru formațiile artistice 
ale sindicatelor, și, pe deasupra 
loc destinat activității unor 
cercuri. Practic, sala aceasta

tă nu se poate împlini acest de
ziderat se pot organiza periodic 
activități pentru tineret la casa 
de cultură fără să aveni ambi
ția de a crea niște cluburi fan
tomă.

O părere similară ne împăr
tășea Octavian Bogdan, secre
tar cu propaganda la Comitetul 
municipal Deva al U.T.C. El 
evidenția și lin alt fenomen : 
prin punerea la dispoziție a 
unui anumit spațiu, conduceri
le așezămintelor de cultură se 
consideră absolvite de orice altă 
îndatorire. Ele consideră a- 
ceste cluburi ale tineretului ca 
o unitate aparte. Din această 
cauză nu e asigurată baza m.i-

ni s-a spus că ele trebuie să 
sigure doar momentele

1 A D A; : MUNtLKJ' AK A
numai „clubul tineretului“ nu 
se poate numi. Din această cau
ză clubul tineretului a murit la 
nici două luni de la înființare.

Din aceste exemple — am 
dat doar cîteva, dar ele sînt 
mai numeroase — rezultă că a- 
ceste „cluburi ale tineretului“ 
sînt un fel de cenușăreșe ale 
așezămintelor culturale, nelua
te prea mult în seamă, așezate 
în locurile cele mai vitrege, nu
mai așa ca să fie.

— Decît să avem astfel de 
cluburi, este de părere Ion Co- 
mănescu, primul secretar al 
Comitetului municipal Hune
doara al U.T.C., ar fi mai bine 
să renunțăm la ele. Situația cea 
mai bună ar fi să avem cluburi 
proprii. Acolo unde deocamda-

terială a cluburilor pentru tine
ret deși așezămintele de cul
tură care le găzduiesc dispun 
de ea (ilustrativ pentru ceea ce 
spunem este „cazul" televizo
rului de la clubul sindicatelor 
din Deva : în loc să fi fost pus 
la dispoziția tinerilor, el stă în 
biroul directorului). Salariații 
acestor cluburi refuză să acor
de ceea ce s-ar putea numi „a- 
sistența tehnică" necesară. Sea
ra, cînd de fapt activitățile la 
club ar trebui s*  -----
ceștia se îmbracă 
„luați cheile 
spun ei. Noi 
programul“.

O oarecare
stă și în privința profilului 
acestor cluburi. In unele locuri

să înceapă, a- 
și pleacă : 

și descurcați-vă, 
ne-am terminat

confuzie exi-

a- 
de 

destindere pentru tineri (jocuri 
de club, tenis, etc.). In altele 
există convingerea că cluburile 
pentru tineret trebuie să desfă
șoare doar activități educative 
și de informare. Mai apropiat 
de cerințele tinerilor de profi
lul pe care trebuie să-1 aibă un 
club al acestora, ni se pare 
formula întîlnită la Petroșeni. 
Dispunînd de un spațiu adec
vat în casa de cultură, la clubul 
tineretului se organizează acti
vități complexe, atractive. Se 
poate juca remy, șah, biliard, 
tenis de masă, dar aici au loc 
și întîlniri cu oameni de știin
ță, artă și cultură, dezbateri pe 

de 
vi-

diverse probleme, proiecții 
diafilme, audiții muzicale, 
zionări la televizor.

Cluburi ale tineretului 
au cîșt.igat prestigiu, 
atras pe tineri,, funcționează de 
asemenea în cadrul așezăminte
lor culturale ale sindicatelor 
din Călan și Hunedoara, la că
minele culturale din Todeșt.i, 
Vața de Jos, Baia de Criș și al
tele.

In majoritatea locurilor, însă, 
cluburile pentru tineret au fost 
doar deschise cu multă pompă 
și au dispărut treptat chiar 
dacă unele își mai păstrează 
încă numele

AL. BALGRADEAN, 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru județul Hunedoara

care 
care au

•
 Vulcan, dar sîntem departe de 
ei!

In fața acestor lucruri, auto- 
• critica comitetului comunal

U.T.C., angajamentele formale 
luate în multe adunări generale 
cred că nu-și mai află, în pre- 

Azent, rostul. Trebuie să trecem 
neîțrtîrzia^ la. treabă“.
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Cel de al doilea Salon na

țional al cărții primește zi de 
zi numeroși vizitatori intere
sați de aparițiile editoriale ale 
anului trecut, dar nu mai pu
țin de posibilitățile realizării 
acelui dialog necesar, de o 
parte șl de cealaltă parte, cu 
autorii și editorii. Desigur, 
preferințele fiecăruia dintre 
cititori se pot îndrepta către 
un volum sau altul, importan
tă rămtne însă prezența tot 
mal completă șl necesară a 
cărții, Indiferent de domeniu, 
în universul nostru de preo
cupări. Recomandăm de aceea, 
atît celor care au vizitat deja 
Salonul, cit și celor ce-1 vor 
vizita, o serie de apariții, a- 
dăugîndu-le scurte autografe 
selectate fie din opera pro- 
prlu-zlsă, fie din prefața sau 
cuvîntul Înainte al volumelor, 
fie comunicate la cererea 
noastră.

BSMBWa

AUTOGRAFE ÎN
ZOE DUMITRESCU-BUȘU- 

LENGA
„Renașterea — Umanismul 

și dialogul artelor“, Editura 
Albatros.

„Căile pe care vine umanis
mul în cultura europeană sînt 
vechi și lungi. Ele pornesc de 
la greci, dintr-o înțelegere ui
mitoare a sensului existenței, 
fixat între forțele lumii de 
prezența echilibrată, luptătoa
re, a omului.. “

„V1RSTELE TIMPULUI“ — 
GEORGE MACOVESCU — 
Editura Cartea Românească.

„Privesc uneori cu ochii 
mintii trecutul trăit de mine 
și îl compar cu reflectarea lui 
în prezent. In această măsura-

re, îmi iau rezerva necesară 
de subiectivism, de o parte și 
de cealaltă și mă strădui să 
înăbuș tot ce ar fi ură sau păr
tinire. Nu pot însă să nu con
stat că, voit sau nevoit, pre
zentarea trecutului lasă uneori 
de o parte aspecte dramatice 
și păstrează numai parfumul, 
un fals parfum...“

ZAHARIA STANCU — 
SCRIERI voi I și II (Editura 
Univers).

„Am crezut, și continui să 
cred, în puterea de influențare 
a literaturii, în foloasele pe 
care literatura le poate aduce 
celor mai nobile țeluri ome-

L
S»ÎNSEMNĂRI
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DIN CRISTIAN7

menită sa puna
capăt inerției

Dumitru Constantin : „Lucrez 
de 8 luni ca mecanic la Fabrica 
de cărămizi din comună. Sînt 
din județul Argeș dar, absolvind 
școala profesională, mi s-a re
partizat acest loc de muncă. Lo
cuiesc la căminul fabricii „Mun
citorul" dar consider Cristianul 
ea pe satul meu. După trei zile 
am simțit nevoia să merg la că
minul cultural, să-i cunosc pe 
tinerii satului. Nu i-am găsit 
decît pe cei care frecventează 
bodega șl cofetăria care are co
niac în frigider! Aceștia sînt ti
nerii din Cristian ? Sîntem 30 
de muncitori, absolvenți ai șco
lii profesionale care locuim 
6—8 luni la căminul fabricii, 
am reușit să ne cunoaștem 
cei din sat nici astăzi. Am 
cercat să-i invităm noi, pe 
la activitățile pe care le orga
nizăm la clubul tineretului și 
împreună cu tovarășa directoa
re am hotărît organizarea unui 
concurs de recitări în cinstea 
semicentenarului U.T.C. Organi
zația U.T.C. din sat nu a răs
puns la chemarea noastră. Dacă 
am văzut că rămîn „surzi" la 
apelurile noastre, împreună cu

de 
nu 
cu 

în- 
ei,

ganizația U.T.C. ar trebui să-i 
învețe pe tineri cum să benefi
cieze mai din plin de această
instituție culturală complexă.
Știm cu toții, de exemplu, că 
comitetul comunal U.T.C. și-a
exercitat rolul educativ, în
razul unui tînăr indisciplinat, 
Daneț loan, cerînd postului de 
miliție, cînd acesta a spart gea
murile căminului cultural — să 
fie amendat cu 500 lei! Daneț 
loan nu este un element needu
cabil, dacă stătea de vorbă ci
neva cu el, dacă ar fi fost re
comandat spre calificare unei 
tntreprinderi, tînărul nu oferea 
tn continuare un prost exemplu 
satului. Sînt aici, la noi, atîtea 
terenuri virane pe care le pu
tem amenaja noi, tinerii, și tran
sforma prin muncă patriotică în 
tot atîtea terenuri de sport; apoi 
ar trebui să ne ocupăm mai 
mult de înfrumusețarea comu
nei, să se vadă prezența noas
tră aici, chiar dacă jumătate din 
noi nu lucrează aici. La cămi
nele de locuit sîntem cîțiva care 
dorim să ne gospodărim, să 
păstrăm o ambianță civilizată, 
să creăm un „club de casă“, cu 
un tefevizor, o poliță cu cărți,

nim eforturile pentru a snori e- 
ficiența vieții de organizație“

ÌLNIRILE i

P. Mînăstireanu — profesor, 
secretar al organizației P.C.R. 
din școală: „Nu aș fi vrut să 
mal evoc aici condițiile grele în 
care trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea, subliniez, culturală, un 
cadru didactic acum 25—30 de 
ani. Școala satului trebuia să 
îndeplinească și funcția de că
min cultural. Scoteam băncile 
afară ca să prezentăm o piesă 
de teatru sau un cor școlar. As
tăzi, cadrele didactice și-au spo
rit numărul. Organizația U.T.C. 
a școlii, alături de cele cinci or
ganizații de tineret din sat, ar 
trebui să desfășoare o rodnică 
activitate obștească. învățătorul 
școlii este și învățătorul satului. 
Rosturile tînărului învățător 
sînt bine precizate în cadrul că
minului cultural unde, după a- 
miază ar trebui să schimbe ta
bla cu scena, laboratorul școlar 
cu cercurile de învățămînt ideo
logic sau de cultură generală. 
Sub un alt aspect navetismul, 
inexistent în comuna vecină, 
creează două vieți paralele, iar 
cel care îl practică rămîne sterp 
în amîndouă. Spun acest lucru 
fiindcă din cei 14 uteciști, cadre 
didactice, proaspeți absolvenți, 
doar 4 s-au fixat la noi în sat. 
De ce? Să-1 ajutăm să se sta
bilească aici, să trăiască în mij
locul obștii".

... ....................

DINTR-0 POSIBILĂ ANTOLOGIE A POEZIEI PATRIOTICE Și DE DRAGOSTE

PRIMELE IUBIRI de Nicolae Labis
J

Steaua polară pe cer, departe.
In scurgerea timpului nu are moarte. 
Statornic arde în orice seară, 
Capăt de osie, steaua polară.
Stelele, lumile, roiuri astrale 
Se-nvîrt în jurul osiei sale. 
Sobră-armonie pururea vie, 
Nezdruncinată putere-n tărie.

Osie-a lumilor, dacă te-ai rupt, 
Lumile cad huruind dedesubt, 
Ca-nvălmășite de tari olcooluri 
Lumile cad fulgerate în goluri ! 
îngrozitoare schimbare atunci : 
Floarea vulcanilor crește din pungi, 
Pale se sting ale luncilor flori. 
Mori, vegetație, suflete, mori.

Arde o stea între multele stele,
Arde pe ceruri și pe drapele, 
Capăt de osie — roșia stea —
Osia trece prin inima mea. 
Lumea-mi se-nvîrte pe osia dură

în anotimpuri de frig ți căldură 
Și cînd furtunile mă bintuiesc, 
Cerbii și vulturii mei o privesc.

Dacă s-ar frînge osia mea, 
Cerbii și vulturii iriei ar zbura, 
Spre alte lumi ar zbura și-ar țipa, 
Dacă s-ar frînge osia mea.
Ar năvăli pustiirea secretă, 
Cîntecu-ar prinde scrîșnet de cretă, 
Cerbii și vulturii mei ar zbura, 
Dacă s-ar frînge osia mea.
Osia mea-i doar o parte, știu bine, 
Osia mare trece prin mine.
Osia mea este numai o parte 
Din marea osie, fără de moarte.
Osia mea nu se frînge nicicînd, 
Trece prin miezul acestui pămînt,
Pe ea, iubit-o, sînt lumile noastre, 
Două planete, mărgele albastre.

(Partea a V-a din poemul cu 
același titlu).

Corneliu Ba«cu — directorul 
școlii generale din' Vulcan: 
„Vă propunem în numele șco
lii, al organizației de partid 
și al tinerilor din Vulcan să 
organizăm de acum înainte o 
serie de acțiuni cultural-edu
cative comune ; să unim sce
nele celor două cămine cult'i- 
turale și să tragem larg corti
na în fața publicului“.

Analiza pe care organizația 
U.T.C. s-a hotărît să o facă 
propriei sale activități, a lipsu
rilor numeroase ce s-au mani
festat în acest domeniu — de 
care nu numai comitetul U.T.C. 
se face vinovat — a scos tn evi
dență mijloacele, resursele car» 
pot fi din plin utilizate, a ape
lat. după cum s-a văzut, la ex
periența cîștigată de alții. Aspri
mea criticii ca și indicarea prin
cipalelor sarcini ce trebuie ur
gent rezolvate sînt, deocamda
tă, singurele garanții că anga
jamentele, promisiunile vor fi 
de această dată respectate. Vom 
reveni în mijlocul tinerilor de 
la Cristian pentru a-i vedea 
la lucru!

ION MARCOVICI
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se știe. Salonul cărții a prilejuit și continuă

MacflwscB 
VIRSTRE 
WIW

MARIAN POPA

DICȚIONAR 
de ’ 
literatură română 
contemporan

K.VAȘHIIEA
IMAMUL

SALONUL
nești — pacea, progresul, feri
cirea... Fără literatură, fără 
artă, fără căutarea binelui și 
a frumosului, fără căutarea 
fericirii, ce preț ar mai avea 
viața ? 91 ce preț ar avea în 
general viața fără artă, fără 
literatură, fără frumos, fără 
visuri ?“.

ALEXANDRU ODOBESCU 
— Pseudokinegeticos“. Ediție 
îngrijită de G. Pionescu. Ilu
strații de Done Stan — Editu
ra Minerva.

„De cu zorile, atunci cînd 
rouă stă încă aninată pe fire
le de iarbă, ea s-a pornit de la

Expoziție
de acoperișuri de case

CĂRȚII
conacul de noapte, de la coliba 
unchiașului mărunt, căruia-i 
duce acum dorul Bărăganului 
întreg, și tocmai cînd soarele e 
deasupra amiazului, ea soseș
te la locul de întîlnire al vînă- 
torilor“.

MARIAN POPA —DICȚIO
NAR DE LITERATURA CON
TEMPORANĂ — Editura Al
batros.

„Rog să se citească această 
carte nu ca un roman. Mai rog 
ca aceeași carte să fie citită 
nu numai prin greșeli, care 
nu-mi aparțin mie întotdeau
na, ci și prin ceea ce este bun 
și nou în ea“.

După cum 
să prilejuiască o serie de manifestări menite, așa cum sub
liniam și mai sus, unui contact nemijlocit intre editori și 
autori, pe de o parte, și cititori de cealaltă parte. Am con
semnat în paginile ziarului simpozionul „Locul și impor
tanța cărții social-politice în etapa actuală“, și ne facem 
o datorie în a consemna acum „Seara Minerva“, în care 
producția Editurii Minerva a fost discutată de către profe
sorii și studenții de la Facultatea de limbă și literatură ro
mână din București, întîlnirea „Cartea de artă“ sub egida 
Editurii Meridiane, acțiunea Editurii Militare legată de pro
filul colecțiilor „Columna“ și a seriilor „Memorii de război“ 
și „Fii ai neamului românesc“, ca și cea a Editurii „Alba
tros“ privind colecțiile și seriile editurii etc. Se poate însă 
observa că, cel puțin la două din aceste manifestări — simpo
zionul Editurii politice și întiinirea „Cartea de artă“ — ci
titorii obișnuiți au absentat, participanții fiind mobilizați din 
rîndurile editorilor, bibliotecarilor și elevilor unei școli de 
librari, iar „dialogul editori-cititori“, atunci cind s-a urmărit 
cu adevărat asta și nu o vagă curtoazie pentru cumpărătorul 
și cititorul de carte, a constat în expuneri și proiecte de vii
toare apariții. Este semnificativ totuși că un dialog mult mai 
fructuos între cititori și editori se poartă în fața standuri
lor (de neînțeles, mai sărace ca în primele zile) din Salonul 
găzduit într-una din sălile mai puțin „spațioase“ ale sălii

Dalles. CONSTANTIN STOICIU

Cîte un zid de casă veche și 
un cîine. Cîte doi-trei copaci 
singuratici. Cîte o catedrală. 
Dar mai ales pitorești acoperi
șuri cu olane ce „cad“ în pan
te repezi ; iată imaginile ste- 
reotipe întîlnite în expoziția 
studenților anului II, al Facul
tății de desen din Institutul 
„N. Grigorescu“ realizată în 
urma practicii de vară a anu
lui 1971, la Sighișoara (Sala 
Kalinderu), pe care o poți numi 
fără teama de a spune un ne
adevăr „expoziție de acoperi
șuri de case“. Nu despre reali
zarea plastică vrem să vorbim, 
situată pe alocuri, la și sub ni
velul celei mai banale expozi
ții școlare, ci despre obiective
le, menirea și eficacitatea prac
ticii studențești. Știm cu toții 
că Sighișoara e un oraș pito
resc. Este mai mult decit atît 
și alegerea sa presupunea to
tuși un scop, posibilitatea uni
că în felul ei de a adînci pro
bleme de compoziție și con
strucție, de a surprinde speci
ficul unui oraș încremenit în
tr-un îndepărtat timp istoric și 
totodată contemporan, de a 
sublinia contraste semnificati
ve. Dacă nu putem vorbi de 
„interpretare“, deși nu ni se 
pare exagerată pretenția, fiind 
vorba de viitori profesioniști, 
nu putem vorbi în schimb nici 
de „analiză“, de „cuminți“ dar 
temeinice studii. Este limpede 
pentru oricine că această prac
tică nu s-a supus, nici 
criteriu ordonator, nici 
deziderat urmărit î._ 
rînd de către pedagogi,

unui 
unui 

în primul 
. ci a

constituit numai un soi de ex
cursie turistică în care studen-

ții s-au limitat la înregistrarea 
pasivă și grăbită a unor as
pecte intîmplătoare, și pentru 
care la urma urmelor nu me
rită să bată poate atîta amar 

. de drum. Ziduri vechi, clini, 
copaci, acoperișuri se găsesc 
oriunde. In desenele lor cu un 
aer naiv și vetust, întrucîtva 
ca acela al domnișoarelor de 
pension ce umpleau pe vremuri 
albumele de familie .și invita
țiile la baluri de binefacere (în 
ciuda unei stilizări „moderne“, 
și ea destul de timidă) nu 
se pot surprinde "decît cu rare 
— prea rare — excepții sem
nele unei gîndiri artistice. 
Practica studențească vine să 
împlinească ceea ce munca de 
de atelier nu poate oferi : stu
dierea și interpretarea peisaju
lui, a datelor realității sur
prinse în fireasca lor existență 
cotidiană. Din păcate în acest 
caz nu putem afirma că prac
tica studențească și-a atins 
scopul, desigur nu pentru că 
ar fi tins către lucruri prea 
elevate și dificile, prea „înalte“ 
(aluzia la acoperișuri e absolut 
întîmplătoare), ci pentru că n-a 
coborît în toate sensurile pe 
„pămînt“ Credem că o tem?, 
corespunzătoare oricit ar fi ea 
de didactică, o temă atent ur
mărită și dezvoltată de peda
gogi și studenți deopotrivă, ar 
fi clarificat mult lucrurile. 
Practica studențească e o defi
niție, „o vorbă“, dar și „o fap
tă“, o realitate precis contura
tă, deci două aspecte limpezi 
între care, se vede, nu putem 
pune semnul egal.

C. R. CONSTANTINESCU
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■ CUM VOM CONSTRUI ÎN ANH URMÀIORi

PENTRU DECENIILE URMĂTOARE i

Faima *1  priceparca oonstruotorilor români au trecut de mult 
hotarele țării. Trai aspecte slut semnificative in acest sens. 
Primul, deși constituie o performanță mal veche, rămine totuși 
neegalat pini la ora actuală : la construirea celor două coșuri 
de fum ale centralei termoelectrice de la Mintia, de peste 200 m. 
înălțime, tehnicienii români au doborit toate recordurile mon
diale in ceea ee privește ritmul de execuție. Ei au reușit să 
avanseze zilnic cu 3,2 metri. Al doilea : la Expoziția internațio
nală de materiale de construcții deschisă la sfîrșitul anului 
trecut la Praga, juriul — luînd in considerație toate criteriile 
de participare — a acordat standului României, premiul I. In

sfirșit, un al treilea, de dată recentă : la Expoziția internațională 
pentru idei, invenții și inovații, o invenție românească in do
meniul construcțiilor a obținut medalia de aur „Europa".

Construcțiile reprezintă un sector de care practic beneficiază 
toate domeniile vieții sociale și economice 
înglobează realizări din aproape toate ramurile industriale. Vo
lumul investițiilor în actualul 
puternic ascenderttă. E de ajuns să evidențiem, 
1S75 el va reprezenta, în cifre absolute, aproape 
întreaga perioadă 1951—1955.

și care la rîndu-i
cincinal marchează o dinamică 

de pildă, că in 
dublul celui din

acum înainte să 
viziune asupra n-o- 

pentru că in 
elementele pre-

la „fabricile de case
U

va 
în 
în

Ceea ce reține în primul rînd 
atenția în sectorul construcțiilor, 
este faptul că alătur, de ritmu
rile înalte din punct de vedere 
cantitativ, pînă în 1975 se 
face o adevărată cotitură 
ceea ce privește calitatea,
acest sens, directorul sectorului 
de îndrumare și sinteză pe ra
mura construcții-montaj din ca
drul Ministerului Construcțiilor 
Industriale, ing. Traian Bigan, 
remarca : „Pentru atingerea 
scopului final și anume creșterea 
eficienței economice a investi
țiilor prin scurtarea duratei de 
execuție și diminuarea costului 
lor, un accent deosebit se pune 
pe contribuția cercetării și pro
iectării. Cercetătorii și proiec- 
tanții vor pune Ia îndemîna 
executanților proiecte care să 
includă cele mai avansate con
cepții de alcătuire a structuri
lor. metode, tehnologii de exe
cuție și materiale noi".

Un loc important îl ocupă în 
acest sens extinderea utilizării 
proiectelor tip și elementelor 
tipizate pentru construcții și in
stalații. Cincinalul actual va 
amplifica astfel rezultatele și 
experiența cîștigate în ultimii 
ani. O cifră ni se pare sugesti
vă : in 1970, gradul de utilizare 
a proiectelor tip a crescut față 
de 1965 cu 500 la sută, atingîn- 
du-se un indice de folosire a 
proiectelor tip de 33 Ia sută din 
totalul proiectelor. In ultimul 
an al cincinalului, 90 la sută 
din locuințe și 50 la sută din 
construcțiile industriale, vor fi 
realizate după proiecte tip.

Ce reprezintă aceste cifre ? 
Mai tntii referitor la durata de 
execuție. în loc să realizeze in
tegral un proiect (timpul mediu 
pentru aceasta fiind de circa 
1,5 ani) specialistul din institut 
va apela 
aflate în 
6 luni va 
bază la 
vizat. Pe 
decurge și o însemnată degaja
re a cadrelor din construcții, 
care se pot dedica activității de 
proiectare in alte domenii. Nu
mai în anul 1971 s-a ajuns la o 
economie de ore de proiec
tare echivalentă cu activitatea a 
peste 2 000 de proiectanți. Și a- 
ceasta doar pentru construcțiile 
industriale.

Tot proiectele tip permit dez
voltarea clădirilor 
tajate, integral 
Dacă pînă acum, 
metodă s-au realizat numai o- 
blective industriale cu parter,

pină in anul 1975 prefabricatele 
vor începe să fie utilizate 
clădirile etajate. De altfel, 
din obiectivele majore pe 
cincinalul le pune în fața 
structorilor, constă tocmai
transformarea șantierelor in u- 
nități de montare a elementelor

și la 
unul 
care 
con- 

in

la planșele tipizate 
raft și în maximum 
adapta proiectul de 
cerințele obiectivului 

de altă parte, de aici

industriale e- 
prefabricate. 
prin această

(Urmare din pag. I)

introducem
De 
în 
ri- 
cu

Felix,

elevilor aici, pentru a învăța 
limbajul calculatorului.

In București, existînd trei li
cee economice s-a creat un cen
tru — la Galvani-Tei — care 
este dotat cu echipament de cal
cul electronic. Nu ne mulțumim 
că alții — Ministerul Educației 
și Invățămintului și forurile 
noastre tutelare — au făcut a- 
ceste eforturi. Ne preocupăm 
să dezvoltăm baza materială a 
școlii întrucît numai astfel pu
tem antrena toți elevii să lu
creze cu aparatura pe care o 
vor folosi ca economiști. Avem 
sprijinul întreprinderii care ne 
tutelează ! și noi și întreprin
derea am înțeles că dotarea li
ceului nu se poate face cu ma
șini scoase din uz, sau depă
șite de tehnica modernă, 
aceea tot că
școală este nou. Nu este o 
sipă că școala a fost dotată 
mașini de contabilizat 
calculatoare de diverse tipuri,
mașini de scris, că avem în 
perspectivă crearea unui ate
lier de mecanizarea evidenței.

De bună seamă a-ți dota 
școala e un pas însemnat, dar 
aceasta nu înseamnă totul. Am 
părerea că faza inițierii elevu
lui, deci de exercițiu, trebui» 
îmbinată cu o activitate utilă 
producției. Din acest punct de 
vedere, noi am găsit o rezol
vare : am preluat de la între
prinderi o parte din evidența 
ce poate fi mecanizată și o rea
lizăm cu elevii, în școală. Si
gur, nu ne asumăm lucrări care 
solicită un termen foarte strîns, 
ca, de pildă, salariile. Am con
tractat evidențe contabile care 
suportă amînări. Uzina „Tim
puri Noi", spre exemplu, ne-a 
încredințat operațiunile de 
evidență la S.D.V.-uri pentru 
2000 de repere — un volum 
foarte mare de muncă pe care 
o facem cu elevii. Am mai pu
tea prelua calculele amortizării 
la fondurile fixe.

Economistul complet este eel 
care mînuiește mașina dar o 
și cunoaște astfel, îneît o poate 
întreține singur iar, la nevoie,

centralizate. Aproape 
din construcțiile ulti- 
al cincinalului vor fi 
din prefabricate. Se 

dacă

produse in serie de fabrici sau 
ateliere 
jumătate 
mului an 
executate
cuvine aici o precizare : 
astăzi prin prefabricate înțele
gem doar pereții din beton, tre-

O ÎNTREBARE LA CARE 
NU EXISTĂ RĂSPUNS AFIRMATIV!

Ridicarea permanentă a gra
dului de confort al locuințelor 
reține în mod deosebit atenția 
cercetătorilor și proiectanților. 
Dezideratul firesc al fiecărui om 
de a locui cît mai bine, implică 
o serie de factori începînd cu 
execuția propriu-zisă a construc
ției și încheind cu aspecul aces
teia.

• O creștere sensibilă a gra
dului de confort și a ambianței 
încăperilor se va realiza pe 
seama utilizării în tot mai mare 
măsură a maselor plastice. In 
locuințe șl obiective social-cul-

Unde

care masele plastice le oferă 
pentru realizarea unor armonii 
de culori ținând cont de cele 
mai noi recomandări ale psiho
logilor și specialiștilor in igienă.

• Tot mai multe apartamente 
vor fi finisate utilizindu-se pro
cedeul elaborat de I.N.C.E.R.C. : 
în loc de tencuială, suprafața 
peretelui este tratată cu un strat 
mai subțire de un milimetru 
dintr-o pastă, denumită GIPAC. 
Această invenție românească 
oferă posibilitatea de a realiza 
tapete în culorile preferate și 
la un cost redus. în același timp,

începe
și unde se încheie 

confortul ?
turale cit și in construcțiile in
dustriale, își vor face apariția 
ușile și ramele de ferestre din 
P.V.C. care vor înlocui pe cele 
din lemn și metal. Introducerea 
cupoletelor din materiale plasti
ce va permite asigurarea unei 
cantități corespunzătoare de lu
mină în încăperile industriale, 
ca și efectuarea unei ventilații 
adecvate. Nu numai ca aspect, 
dar și ca roluri funcționale și 
proprietăți, acoperișurile din po
liesteri armați cu fibre de sticlă 
vor întruni probabil aprecierile 
beneficiarilor. Aceiași poliesteri 
se vor utiliza și la fabricarea 
de obiecte sanitare sau cabine 
sanitare complete. Să mai adău
găm la cele de mai sus și co
voarele și dalele din P.V.C., mo
chetele pe bază de fibre sinteti
ce și vom avea o imagine de 
ansamblu a posibilităților pe

iși continuă ascensiunea, începu
tă nu de mult, tapetele semi
lavabile alcătuite dintr-un su
port de hîrtie acoperit cu o pe
liculă de polimeri.

• „Constructorii — ne spunea 
inginerul Emanuel Popescu — 
șef de secție în Ministerul Con
strucțiilor Industriale — privesc 
cu seriozitate și interes chiar și 
cele mai minore — in aparență 
— aspecte legate de confort. Nu 
trebuie scăpat nici un amănunt. 
De aceea, în cincinalul actual, 
printr-o mai strînsă legătură cu 
specialiștii din alte domenii, 
vrem să introducem în locuințe 
comutatoare electrice a căror 
acționare să nu producă nici un 
zgomot. Se va începe fabricarea 
de pereți șî uși pliante, lacuri 
superioare pentru parchet, dale 
din mozaic prefabricat, plăci 
fibro-lemnoase colorate etc.“.

buie ca de 
avem o altă 
țiunii. Aceasta 
anii următori, 
fabricate vor avea un grad spo
rit de finisaj prin insăși tehno
logia de fabricație, dar mai ales 
grație noilor materiale utilizate: 

Dar, specialiștii au in vedere 
și alte aspecte legate de robus
tețea și aspectul construcțiilor. 
„Ne vom preocupa — ne spu
nea ing. Elena Popișteanu, 
șela secției plan-cercetare din 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale — de găsirea celor mai 
eficiente posibilități de comba
tere a coroziunii betoanelor. 
Mărirea durabilității elemente
lor de beton și beton armat la 
acțiunea apelor naturale cît și la 
agresivitatea marină, impune 
elaborarea unor cimenturi a- 
decvate, a unor finisaje anti- 
corozive. De menționat că nu 
numai contactul direct cu apa 
dă bătaie de cap specialiștilor, 
ci și atmosfera ce conține apă 
sub formă de aerosoli. In ace
lași timp, prin institutele și 
laboratoarele de specialitate, se 
va studia rezistenia betoanelor 
la acțiunea diferiților factori 
specifici mediilor industriale. 
Ne vom concentra atenția asu
pra climatizării și încălzirii în
căperilor, a combaterii vibrații
lor în halele industriale etc“.

Rezultate promițătoare — care 
prefigurează îndeplinirea mul
tiplelor sarcini ce revin tu
turor specialiștilor în cincinalul 
1971—1975 — au obținut deja
specialiștii Institutului de cerce
tări în construcții și economia 
construcțiilor — I.N.C.E.R.C. A- 
plicînd rezultatele studiilor și 
cercetărilor întreprinse în 1971, 
se ajunge la o reducere anuală 
a prețului de cost al construc
țiilor cu 200 milioane lei și o 
economie de metal de 40 000 
tone. Rezultate meritorii au 
obținut încă din primul an al 
cincinalului și Institutul de 
proiectări construcții și Institu
tul de cercetări pentru materiale 
de construcții. Avînd în vedere 
succesele de pină acum apare pe 
deplin realizabilă intenția spe
cialiștilor noștri de a spori con
siderabil în acest cincinal și 
exportul de proiecte — activita
te ce se bucură de pe acum de 
apreciere în străinătate

In sfîrșit, să consemnăm și o 
preocupare pe care 'Ministerul 
Construcțiilor Industriale nu o 
neglijează, ba mai mult, căreia 
îi acordă toată atenția. Avem 
in vedere precizarea ce ni se fă
cea de către tovarășul director 
T, Bigan : „Amplul program de 
cercetare, studii și proiectare la 
realizarea căruia trebuie să co
laboreze toți factorii interesați 
nu poate lăsa de o parte acel 
imens potențial de creație și 
concepție pe care-I reprezintă 
facultățile de specialitate. Cola
borarea cu institutele de învăță- 
mînt superior din Iași, Timișoa
ra și Cluj s-a dovedit fructuoa
să. De aceea o vom amplifica 
în viitor".

IOAN VOICU

repara. Cercul tehnico-aplica- 
tiv, creat în școală, completea
ză, cred, practica în procesul 
de învățămînt. Condus de un 
tehnician de specialitate, cercul 

elevilor dobîndirea 
sens, 

și urmă- 
avem noi 
să pregă- 
modern ? 

momentul 
fă-

facilitează 
unor deprinderi în acest 
Se mai ridică, însă, 
toarea problemă : 
profesorul capabil 
tească economistul

Socotesc că în ___
de față liceul poate fi 
cut răspunzător de evoluția 
corpului său profesoral. Pentru 
că, din punctul de vedere al în
cadrării, el n-a fost tratat ca o 
instituție periferică. Dimpotri
vă. Avem un corp didactic pen
tru care putem fi învidiați : 5 
profesori cu gradul I, 6 profe- 

: alți 8 în-
pentru examenele de gra-

sori cu gradul II ; 
scriși

Prof. Alexandru Petcu, direc
torul Liceului economic din 
Brăila : Consider obligatoriu ca 
fiecare liceu să persevereze pe 

labo- 
îneît 

spună 
cuvîntul în școală. Trebuie să 
fim lucizi și să înțelegem că 
unitățile nți pot asigura elevi
lor, în toate cazurile, o practi
că efectivă. Și aceasta pentru 
motivul că practica elevilor 
poate perturba fluxul lucrări
lor, iar, pe. de altă parte, a în
văța pe mașinile unităților pro
ductive presupune uzura ace
stora și, nu în puține cazuri, de- 

lor. Or, în școală, în 
didactice, includem 

stricarea mașinilor, în- 
lor cînd este nevoie, 

este condiția particula-

linia optimizării dotării 
ratoarelor și atelierelor, 
tehnica modernă să-și 
cuvîntul în școală. ~ '

reglarea 
scopuri 
uzura și 
locuirea
Aceasta

PREGĂTEȘTE
LICEUL

6

CARNETUL ROȘU
NE VA ÎNSOȚI 

ÎN VIAȚĂ
Sala de festivități a clubu

lui „Gheorghe Doja" din ora
șul Sf. Gheorghe. Cincizeci 
de tineri sînt sărbătoriți cu 
prilejul unui moment simbo
lic : înmînarea carnetului 
roșu de utecist. Iau parte 
peste două sute de membri ai 
organizației, elevi ai școlilor 
generale, ai liceelor și școlilor 
profesionale, muncitori de la 
Uzinele textile „Oltul" și de 
la alte întreprinderi din reșe
dința județului Covasna. A- 
cest eveniment solemn este 
deschis prin intonarea pateti
cului „Tricolor", în timp ce 
privirile se înalță pline de 
dragoste spre drapelele patri
ei și partidului, al organiza
ției orășenești U.T.C., profi
late majestuos pe fundalul 
scenei.

Pentru a înălța clipa de azi 
la cea mai înaltă treaptă a 
glodurilor, printr-o sugerare 
a punții trainice care leagă 
generația tînără de înaintași, 
de comuniștii de acum peste 
trei decenii, BELA SZABO, 
membru al partidului comu
nist din ilegalitate, le-a înfă
țișat tinerilor cîteva din eta
pele activității sale revoluțio
nare, legăturile sale cu orga
nizația de tineret în anii ne
gri ai ilegalității și lupta eroi
că dusă de aceasta pentru 
făurirea visurilor, împlinite 
azi. De aceeași caldă mani
festare, urări de succes și în
demn la noi izbînzi, a fost 
însoțit actul înmînării carne
tului roșu și din partea fra
ților mai mari, uteciști cu un 
bogat stagiu de activitate, ca 
și de către cei mai tineri fit 
ai patriei, purtătorii cravate
lor roșii.

A urmat apoi un alt mo
ment, la fel de semnificativ. 
Reamintind îndemnurile adre-

sate tinerei generații de către 
secretarul general al partidu
lui, de a fi prezentă în pri
mele rinduri ale luptei pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui, ALBERT SZOCS. prim 
secretar al Comitetului orășe
nesc Sf. Gheorghe al U.T.C., 
a schițat profilul moral-poli
tic al utecistului, al tînărului 
de tip nou, adresîndu-le noi
lor primiți în organizația de 
tineret, odată cu urarea tra
dițională „Să-l porți cu cins
te!“, chemarea de.a obține 
cit mai mari săccese în acti
vitatea profesională și de or
ganizație.

Pătrunși de semnificația 
profundă a momentului, 
strîngînd cu emoție la piept 
carnetele roșii, noii memhr.

NE DESPĂRȚIM 
DAR VOM RAMINE

tot Împreună
Cu puțin timp în urmă am 

fost invitat la o adunare ge
nerală a organizației U.T.C. 
de la întreprinderea poligra
fică din Deva. Pe drum mă 
încercau fel de fel de gîn- 
duri. Pînă în acel moment 
auzisem numai lucruri bune 
despre tinerii întreprinderii, 
care zi și noapte stau de ve
ghe' pentru a pune la înde- 
mîna cititorilor lumina cu- 
vîntului tipărit. Portarul m-a 
îndrumat spre unul din bi
rourile care găzduiau adu
narea. In mica încăpere se 
aflau zeci de tineri, toți ute- 
ciștii întreprinderii. Scaune
le erau puține, așa că cei mai 
mulți stăteau în picioare. In 
sală i-am recunoscut imediat, 
alături de uteciști, pe direc
torul întreprinderii, pe secre
tarul organizației de partid, 
pe cîțiva maiștri și munci-

'S?-, ÎN DOUA IPOSTAZE > ;

ca

„Laminatorul"
Foto: O. PLEC AN

ai Uniunii Tineretului Comu
nist și-au exprimat la rindul 
lor mulțumirea și recunoștința 
de a fi fost apreciați 
demni purtători ai acestui
simbol al angajării revoluțio
nare. Ei au adăugat acestor 
mulțumiri hotărîrea și anga
jamentul 
precupeți 
tineresc 
cu cinste
te a organizațiilor din care 
fac parte, contribuind la în
tâmpinarea cu noi succese, în 
întreaga muncă politico-edu- 
cativă, a mărețului eveniment 
din istoria organizației — 
semicentenarul creării U.T.C.

Ei au adăugat acesto*

solemn de a nu-și 
eforturile fi elanul 

pentru a se integra 
în întreaga act ivit a-

M. NICOLAE

f

tori vîrstnici. Mi-am dat sea
ma, chiar și numai obser
vând această prezență, că 
ceva se întîmplase.

— Intr-adevăr, organizația 
noastră trăiește un moment 
emoționant, îmi explică A- 
DRIAN BÎRLUT, secretarul 
acesteia Tovarășul Eșeanu, 
membru al biroului, își în
cheie activitatea de utecist. 
Ne-am gîndit să-I felicităm și 
să-i oferim un cadou. Așa o- 
bișnuim noi.

După ce vreme de 15 ani 
a activat în cadrul aceleiași 
organizații, îndeplinind dife
rite funcții de răspundere, 
sosise momentul ca ION 
EȘEANU să predea altora, 
nu cu mult mai tineri ca el, 
ștafeta muncii de organiza
ție.

— Muncesc alături de to
varășul Eșeanu de mulți ani, 
afirma Adrian Bîrluț. L-am 
apreciat din primul moment

pentru că niciodată nu a dat 
înapoi in fața greutăților, 
deși ele au fost numeroase. 
Comportarea sa trebuie să 
constituie un exemplu pen
tru noi toți. Sînt convins că 
tovarășul Eșeanu ne va spri
jini și în continuare cu a- 
ceeași dăruire pe care i-o 
cunoaștem.

MARIA STANCIU, COR
NEL CLEJ, LUDOVIC 
OTVOS, și mulți alții s-au ri
dicat pe rînd și l-au felicitat 
pe colegul lor mai vîrstnic, 
urîndu-i succese la fel de 
frumoase în activitatea de 
viitor. Din cuvîntul fiecăruia 
răzbătea hotărîrea de a-i 
urma exemplul, de a depune 
aceeași pasiune în orice ac
țiune care îi va fi încredin
țată. La cuvînt s-a înscris a- 
poi ION DRAGUȘ, secreta
rul organizației de partid, 
care a arătat că numai din 
punct de vedere numeric Or
ganizația va pierde un mem
bru, pentru că Ion Eșeanu va 
rămîne același îndrumător 
priceput al tinerilor: în ca
drul organizației de partid, 
lui i se vor încredința astfel 
de sarcini, îneît să poată co
labora mai departe cu ute- 
ciștii în mijlocul cărora a ac
tivat atîția ani. •>

— Depășind vîrsta de ute
cist — i-a asigurat și Ion 
Eșeanu la sfîrșit — nu în-' 
seamnă că mă despart de or
ganizație. Voi rămîne pentru 
voi același prieten, același 
coleg devotat. îmi voi oieri 
întregul sprijin pentru a pu
tea duce Ia îndeplinire sar
cinile încredințate...

...La depășirea vîrstei de 
utecist. un tînăr e felicitat 
de către tovarășii săi. Iată 
un gest pe cît de simplu, oe 
atît de cald în sensurile lui 
profunde, reflectînd într-un 
chip grăitor prețuirea pe care 
o acordă ei celor care își de
dică existența unui scop no
bil: educarea constructorilor 
de mîine ai socialismului. O 
dovadă de prețuire adusă în
săși organizației noastre, care 
împlinește în curînd 50 de 
ani de existență.

B. ALEXANDRU

Consecventă în muncă
(Urmare din pag. I) hotărise ca

crările la timpul cel mai potri
vit, urmând îndeaproape sfa
turile noastre de specialitate. 
Șt unitatea s-a îngrijit să le a- 
sigure cele mai bune condiții 
de lucru : arături și însămîn- 
țări de calitate, semințe bune, 
îngrășăminte suficiente, pră
șite mecanice efectuate la vre
me, combaterea dăunătorilor 
ș. a.“.

Să vedem care au fost mo
dalitățile concrete de aplicare 
a acordului global folosite în 
unitate. O primă fază, cea or
ganizatorică, a însemnat re
partizarea echitabilă pe echipe 
(echipa fiind formația con
tractantă) a suprafețelor de 
porumb și sfeclă, ținîndu-se 
cont de potențialul productiv 
diferențiat al solului, gama de 
lucrări ce sînt necesare în rea
lizarea tehnologiei. Cum adu-

narea generală
plata să se facă pe bază de ta
rife la unitatea de produs, s-a 
trecut la calcularea retribuției 
pentru tona de porumb sau de 
sfeclă, lată, concret exemplul 
echipei nr. 1, constituită din 24 
de cooperatori. I s-a repartizat 
să îngrijească 10,89 ha sfeclă 
de zahăr, de pe care să recol
teze 381 tone, adică o produc
ție medie de 35 000 kilograme 
la hectar. Manopera necesară 
cultivării acestei suprafețe va
lora în final 1 009 norme de ca
tegoria l-a, care înmulțite cu 
valoarea planificată în bani a 
unei singure norme au dat 
suma de 32 288 lei. Pentru a 
afla tariful per tonă o simplă 
operație de împărțire a fost 
suficientă, rezultind 85 lei. Lu
crând foarte bine suprafața re
partizată, sus amintita echipă a 
realizat o producție medie de 
52.308 kilograme la hectar, a- 
dică a predat cooperativei un 
total de 566 tone, și nu 381 tone 
cit se angajase. Pentru cele 
566 tone, cei 24 de cooperatori 
urmau să primească suma de 
48110 lei, care să se împartă 
pe fiecare membru în funcție 
de cantitatea muncii depuse în 
timpul anului. „Aceasta era 
suma ce se cuvenea echipei 
dacă membrii ei executau in 
întregime toate lucrările. Ce 
s-a întîmplat însă ? Tocmai în 
perioada de recoltare, echipa 
nr. I a întârziat foarte mult cu 
strînsul roadelor, mulți coope
ratori lipsind — ne spune ingi
nerul șef. Pentru a preîntâm
pina pierderile, am fost nevoiți 
să repartizăm brațe suplimen
tare la recoltat. Normal, aces
tea au fost plătite cu o parte 
din banii ce se cuveneau echi
pei nr. 1. Astfel se face că 
suma care a fost repartizată 
celor 24 de membri ai echipei f t-----------«•'» .
Totuși, și în aceste 
membrii cooperatori 
sat sume frumoase, 
mulțumit pe deplin“.

Și la cultura porumbului

plata s-a făcut tot la tona de 
produs, modul de calcul fiind 
asemănător cu cel de la cul
tura sfeclei de zahăr. Aceleiași 
echipe nr. 1 i-a revenit o su
prafață de 89 hectare, dintre 
care 31 hectare în sistem iri
gat. Producția medie planifi
cată — 4 600 kilograme. In fi
nal ș-au recoltat însă 479 tone, 
adică 5 376 kg. de pe fiecare 
hectar. Tariful per tonă a fost 
stabilit la 317 lei. Și aici, ca 
șl la sfeclă, la recoltare s-au 
întîmplat aceleași fenomene 
care au diminuat veniturile 
directe ale celor 24 de com
ponențe Pentru a arăta volu
mul veniturilor am ales pe co
operatorul Panait Pîrlog, re
prezentativ pentru marea ma
joritate a membrilor echipei. 
Acesta a încasat numai pentru 
munca prestată la loturile da 
porumb și sfeclă de zahfv 
suma de 1 100 lei și aproape 
500 kilograme porumb. Un cal
cul simplu relevă faptul că 
pentru o zi lucrată la aceste 
culturi Panait Pîrlog a primit 
o retribuție de peste 50 lei. Au 
existat însă membri ai echipei, 
cum sînt Rada Cerviș, Alexan
drina Cotescu, Maria Tudo- 
rache, care au încasat sume 
mai mari: „De-abia acum 
ne-am dat seama cît am pier
dut neglijînd recoltatul — ne 
mărturisea Rada Cerviș. Pen
tru anul 1972 sîntem hotăriți 
cu toții să muncim și mai bine 
și mai ales la fel din primă
vară pînă în toamnă. Ciștigați 
vom fi și noi și cooperativa“. 
La apropiata adunare genera
lă a cooperatorilor de la Tra- 
ianu, aplicarea acordului glo
bal va fi un subiect amplu dez
bătut, dezbatere din care vor 
rezulta angajamente ferme din 
partea ambilor parteneri de 
înțelegere: unitate și membrii 
cooperatori.

« ® • F
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In mijlocul elevilor din comuna Mugureai, județul Prahova.
Foto: O. PLECAN

a scăzut la aproape 36 000 lei. 
condiții, 

au înca- 
care i-au

ECONOMIC UN ECONOMIST MODERN?
profesori de specialitate 
vin din producție cu o

de, I 
care 
vechime între 5 și 15 ani în mun
ca de economist, cîțiva absol
venți ai A.S.E. — vîrfuri ale 
ultimelor promoții. Am depășit 
deci stadiul bunei încadrări a 
catedrelor : avem acum alte 
probleme. Dacă vrem să-i for
măm pe elevi ca programatori, 
de pildă, urmează să ne for
măm profesbri programatori 
foarte buni | chiar și la disoi- 
plinele de cultură generală 
avem pretenția unei profilări 
pe specificul liceului economic. 
Mai exact, dorim colaborarea 
interdisciplinară, vehicularea 
experienței pedagogice, perfec
ționarea în specialitate. Toate 
în scopul omogenizării corpului 
didactic.

ale cărei mașini sînt 
de oameni speciali ca-

desfășurarea practicii 
școadă ridică ți un alt 

proteso-

ră a școlii față de unitatea pro
ductivă 
mînuite 
lificați.

Dar 
în
aspect: competența 
rului. Nu ajunge să aibă califi
carea cuvenită, nu ajunge nici 
vechimea în specialitate. El tre
buie să țină legătura cu unita
tea în care se practică aotivita- 
tea legată de obiectul 
predă, îneît să poată 
tot ce e nou.

Mă gîndesc că s-ar 
gifera obligativitatea
de specialitate de a reveni, 
anumite intervale, în producție 
pentru noi contacte cu realită
țile contemporane ale tehnicilor 
economice.

pe care-1 
cunoaște

putea le- 
cadrului 

la

încă în măsură 
avem condiții 
întreaga 
Și nici nu

ne propunem

să 
să 

practică 
tre
să-i

Prof. Cornelia Manoliu, direc
tor, Liceul economic din Con
stanța : Deși sîntem la început, 
laboratorul nostru a fost utilat 
cu o mașină Felix, pe lîngă cele 
27 mașini de calculat Electro- 
Mureș și 25 mașini de scris.

Nu sîntem 
spunem că 
transferăm 
în școală, 
buie să
izolăm pe elevi de întreprinde
rile care vor fl viitoarele lor 
locuri de muncă. Deci și în viitor 
va trebui să îmbinăm practica 
din laboratoarele și atelierele 
școlii cu cea din unitățile pro
ductive. In această lumină, mi 
se pare nepotrivit ca școala să 
fie pusă în situația da a se 
„lupta“ pentru obținerea locuri-

lor de practică. Cel puțin în ceea 
ce ne privește, întîmpinăm o a- 
semenea rezistență. Am fost ne
voită, din această cauză, să ridic 
problema și într-o plenară a 
Comitetului municipal de partid, 
în plenară, primul secretar al 
Comitetului județean de partid, 
tovarășul Vasile Vîlcu, a pre
cizat că producția nu trebuie 
să fie un secret pentru elevi, că 
întreprinderile au datoria să-și 
deschidă porțile îneît tinerii să 
le poată vizita și cunoaște încă 
din anii de școală.

Prof. Valeria 
tor adjunct la 
din Iași : M-aș 
pect, poate nu
dar legat de ceea ce includem 
la capitolul : pregătirea completă 
a viitorului economist Am în

Macovei, direc- 
Liceul economic 
referi la un as- 
de prim ordin,

vedere inițierea elevilor în lu
crări de secretariat, de steno și 
dactilografie. In școală există un 
cabinet de dactilografie dotat cu 
40 de mașini de scris ; profesoa
ra de specialitate, foarte bine 
pregătită, a avut inițiativa ca, 
în afara cunoștințelor ce se pre
dau tuturor elevilor, să pregă
tească o grupă de elevi care vor 
putea să execute lucrări impor
tante. Prin aceasta subliniez, că 
economistul nu trebuie să ape
leze în producție la alți profe
sioniști pentru executarea lucră
rilor 
fiind 
toate 
pînă

Prof. Elena Bărănescu, direc
tor al Liceului economic nr. 3, 
București : E important, desigur,

ce pot fi însușite . 
e foarte important 

ce profesori lucrăm.
afirma

nu
că în 

lucrăm cu 
ca pregătire

aici.
; și

Nu 
liceul 

pro- 
pro-

ce îi sînt încredințate, el 
în stare să îndeplinească 
operațiunile ce se impun, 
la finalizare.

cu ce elevi lucrăm. Din acest 
punct de vedere pot spune că în 
ultimul an s-au îndreptat spre 
liceele noastre candidați foarte 
bine pregătiți, care cunosc mai 
bine profilul liceelor, profesiu
nile 
Dar 
cu 
pot
nostru 
fesori buni, 
fesională. Ceea ce ne lipsește, 
este echilibrul experienței. FiT 
ind liceu de specialitate, avem 
nevoie de profesori cu experi
ență atît la disciplinele de cul
tură generală, cît și Ia cele de 
profiL Or, în liceul nostru două 
catedre de bază — cele de ma
tematică și fizică — sînt înca
drate cu foarte tineri profesori, 
bine pregătiți în specialitate, 
dar lipsiți de experiență peda
gogică. Deci, din punct de ve
dere metodic, nu pot cîștiga ex
periență în cadrul catedrei, și 
asta este rău. Socotesc că in
spectoratul școlar ar trebui să 
țină seama și de acest criteriu

la încadrarea școlilor cu perso
nal didactic

Prof. Ican Rusu, director al 
Liceului economic din Cluj : 
Sînt mașini ce pot fi aduse în 
școală și altele care pot fi uti
lizate doar în unități de profil. 
In dotarea școlii noastre intră 
mașini noi și unele de 
tip mai vechi, dar moderni
zate, toate utile 
de învățămînt. Am știut să 
profităm de faptul că în 
Cluj există un centru de calcul. 
Orarul de practică e făcut în așa 
fel îneît elevii să poată merge 
la acest centru, să se inițieze 
în domeniul respectiv 
Depinde, cred, foarte 
conducerea unei școli, 
cum lucrează elevii în 
zervate practicii,

procesului

de lucru, 
mult de 
ce, cit și 
orele re-

Așadar, liceul economic se 
preocupă ca absolventul său să 
se poată integra ușor și rapid 
în activitatea de economist cu 
pregătire medie. II primește 
producția cu solicitudine ? Răs
punsul formează obiectul unui 
alt articol.

/
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Ing. lOSir GURAMARE : „Iniția
tiva l-a cîștigat I8ră rezerve”.

ION CAZACU : „Inițiativa ute
ciștilor exprimă capacitatea lor de 
a se înscrie în cerințele etapei în 

care ne aflam“.

GHEORGHE ILONA : „Scule 
aprovizionate ritmic și de bună 
calitate. De aici s-a pornit cînd 

am decis să trecem la fapte”.

(Urmare din pag. I)

Am plecat de la convingerea 
noastra

TINERII SINT TN STARE SA 
MUNCEASCĂ MAI MULT Șl 
MAI BINE.

— Ideea a fost a celor de la 
S.M.M.U., ne-a tntîmpinat secre
tarul comitetului U.T.C. pe u- 
zină CONSTANTIN NEGULES
CU. Ei s-au gîndit primii la o 
acțiune specială în cinstea Se
micentenarului U.T.C. consacra
tă mobilizării tinerilor la înde
plinirea sarcinilor ce revin în
treprinderii noastre în acest an. 
Obiectivul: îndeplinirea în cele 
mal bune condiții a planului de 
producție pe anul 1972. Scurt și 
cuprinzător.

De cum trecem pragul uria
șei secții, celebră, la vremea ei, 
„hală nouă“, astăzi una din nu- 
rneptasele construcții aparținînd 
prin certificatul de naștere ul- 
tiihi’.or ani, panouri frumos lu
crate atrag atenția asupra „eve
nimentului zilei“ : chemarea la 
întrecerea pornită de aici către 
toate colțurile uzinei. Pe aleea 
principală, în vecinătatea inter
secțiilor, lingă mașini, desprinse 
din chemare, texte comunicînd 
diferite obiective’ale întrecerii. 
Lucrate cu gust, cu inspirație, 
tăblițele întîlnite la toț pasul 
ne mărturisesc preocuparea or
ganizatorilor de a întreține încă 
din primele zile ale anului o 
atmosferă de interes general, de 
seriozitate. La intrarea în sec
ție, pe un tablou imens, sînt afi
șate în întregime conținutul și 
obiectivele chemării.

— După cum vă puteți da 
seama, ne subliniază tînărul 
Gheorghe Dinu, secretarul co
mitetului UT.C al secției, pe 
care îl găsim la sfîrșitul schim
bului undeva în capătul celălalt 
al halei, dorința noastră este cît 
se poate de clară : să determi
năm, printr-un ansamblu de ac
țiuni, pe fiecare tînăr, să par
ticipe pe măsura forțelor și a 
posibilităților sale la realizarea 
planului. Călăuziți de. această 
necesitate a participării cît maj 
active la transformarea în viață 
a sarcinilor deosebite încredin
țate secției în anul 1972 tinerii 
noștri au hotărît să cheme la 
întrecere pe toți colegii lor din 
celelalte organizații UT.C. din 
uzină.

Observăm existența pe panoul 
de care aminteam, gruparea, în 
trei capitole distincte, a obiecti
velor de întrecere.

— Am considerat norma] să 
așezăm întreaga noastră activi
tate sub semnul foarte concret 
al participării tineretului la în
deplinirea și depășirea princi
palilor indicatori economici De 
altfel așa s-au exprimat toți ti
nerii în adunarea de dare de 
seamă și alegeri, în plenara 
noastră de activ dîn luna de
cembrie. Vrem să ne vedem mai 
bine în rezultatele colectivului 
nostru în nou] an să contribuim, 
prin efortul fiecăruia dintre.noi, 
la realizarea de către secție a 
sarcinilor de producție, la res
pectarea indicilor de calitate 
ptxVăzuțl.

— Ne-ar conveni să mergeți 
mai la amănuntul acțiunilor ce 
vi le propuneți.

— întrecerea la care ne-am 
gîndit este menită nu numai să 
confere un cadru cît se poate de 
material, o direcție foarte pre
cisă acțiunilor îndreptate în a- 
cest sens, mai mult sau mai pu
țin noi, ci să dea și posibilitatea, 
evaluării rezultatelor dobîndite. 
Sîntem preocupați să determi
năm participarea susținută a ti
nerilor la realizarea și depăși
rea producției marfă și globală, 
la creșterea Indicatorului de 
productivitate, la reducerea re
buturilor și remanierilor, lichi

Am întrebat:
CUM APRECIAȚI VALOAREA 

INIȚIATIVEI ?

Ni s-a răspuns în același 
mod :

UN ACT DE RĂSPUNDERE 
FATA DE PROGRAMUL DE 
PRODUCȚIE AL UZINEI.

Ing. MIRCEA POPA — Erou 
al Muncii Socialiste, director ge
neral al Grupului de Uzine Re
șița :

„Bucuria mea de conducător se 
conjugă cu satisfacția comunistu-

w

MUNCA,

I

nim abaterile de la disciplină. 
Faptul că organizația U.T.C. și-a 
asumat declarat această obliga
ție constituie un semn al matu
rității sale politice“.

ION CAZACU, secretarul co
mitetului de partid al Uzinei 
constructoare de mașini — Re
șița : „Inițiativa uteciștilor din 
uzină exprimă capacitatea lor 
de a se înscrie în cerințele for
mulate de documentele de 
partid, de plenara Comite
tului Central al partidului 
din 3—5 noiembrie 1971. Eu 
nu văd în aceasta doar 
o acțiune, una din numeroasele 
forme apărute în munca organi
zațiilor U.T.C. pentru mobiliza
rea tineretului în producție. 
Este vorba de ceva mai mult. 
Este vorba de un efort de con
cepție la baza căruia stau im
perativele acestei perioade pri
vind participarea tinerilor la 
producerea de bunuri materiale 
în raport cu criteriile de exi
gență la care ne raportăm a- 
cum, la nivelul anului 1972“.

Ing. IOSIF GURAMARE, șe
ful secției motoare Diesel : „I- 
nițiativa la care vă referiți, cu
noscută mie ca și celorlalte ca
dre tehnice din secție chiar din 
momentul lansării el, m-a cîș- 
tigat fără rezerve. Secretarul 
comitetului U.T.C. a discutat cu 
mine în mai multe rînduri și 
înțelegînd că e vorba de o trea
bă serioasă, bine pusă la punct, 
am considerat că e de datoria 
mea s-o aduc la cunoștința co
laboratorilor apropiați, întregu
lui colectiv de muncă din secție.

-------------- - *
• Tinerii de la SECȚIA DE MECANICA MIJLOCIE Șl UȘOA

RA cheamă la întrecere pe colegii lor din celelalte organizații 
U.T.C. ale uzinei. Obiectivele întrecerii : îndeplinirea indica
torilor economici, acțiuni cu caracter politico-educativ, întărirea 
disciplinei în producție.

e Acțiunea s-a implantat în toate secțiile uzinei.
e O comisie centrală, condusă de directorul general al 

grupului de uzine Reșița coordonează desfășurarea inițiativei
• A fost întocmit un sistem de punctaj, pentru identifica

rea aportului fiecărui tînăr la îndeplinirea planului de pro
ducție, a fiecărei organizații, la educarea politico-ideologică 
a uteciștilor.

• Afișarea rezultatelor — pe trei panouri centralizatoare 
expuse la Secția de mecanică mijlocie și ușoară — acasă la 
inițiatori — la Secția de motoare Diesel și ia Mociur.

• Rezultatele întrecerii vor fi evidențiate în două etape 
ETAPA I pînă la 15 martie 1972, în cinstea Semicente

narului U.T.C.
ETAPA a 11-a — pînă la sfîrșitul anului 1972.

• Constructorii de mașini din Reșița propun această idee 
colegilor lor din întreaga țară.

U.T.C. al secției Mașini elec
trice.

— Chemarea tovarășului Dinu, 
adresată nouă în plenara co
mitetului uzinal, vă spun drept, 
a surprins oarecum activul nos
tru de la S.M.E. Și nu numai 
pe noi. Prin obiectivele propuse, 
prin greutatea îndeplinirii lor, 
ea presupune o deosebită răs
pundere. Nu știu dacă ar fi ca
zul să enumăr tot ce ne-am 
propus noi ca răspuns la che
mare, cu atît mai mult cu cît 
o serie de prevederi se regăsesc 
în programul de activități al 
tuturor organizațiilor U.T.C. Cel

ORDINE,
DISCIPLINĂ

darea contractelor restante din 
1971 pînă la finele primului tri
mestru. Acestea sînt jaloanele. 
Pentru a ajunge să le transpu
nem întocmai în practică ne-am 
definitivat un program de acți
uni cu caracter politico-educa
tiv, forme și metode prin care 
să obligăm înscrierea fără re
zerve, a tuturor uteciștilor în 
acest efort. Vreau să subliniez 
preocuparea noastră de a asigura 
cuprinderea la cursurile de per
fecționare profesională a tutu
ror tinerilor, urmărind astfel să 
materializăm obligațiile ce ne 
revin în spiritul Legii nr. 2 cu 
privire la reciclarea salariațiior. 
Pe aceeași linie, semestrial va fi 
organizat un concurs „cel mai 
bun meseriaș“ Ia principalele 
profesii din secție. Aș aminti 
de asemenea, conferințele pe te
me politico-educative, organiza
rea în cadrul secției a unei for
mații artistice, vizionarea în co
lectiv a spectacrtlelor pentru ti
neret. Și pentru că una din pre
ocupările noastre de seamă ră- 
mîne întărirea disciplinei la locul 
de muncă precizez că atenția ne 
este reținută de reducerea ab
sențelor nemotivate, prevenirea 
accidentelor de muncă, diminu
area tamponărilor de mașini, a 
staționărilor, eliminarea orică
rei abateri de la disciplină în 
rîndul tineretului.

Inițiativa celor de la „Mijlo
cie și ușoară" a făcut înconjurul 
uzinei, într-un timp record. Cît 
despre ecoul său, cel mai con
cludent indicator — hotărîrea 
plenarei activului U.T.C. pe u- 
zină de a fi preluată la fiecare 
loc de muncă. Era cu numai cî- 
teva zile înainte de sfîrșitul a- 
nului.

lui care vede în această fră- 
mîntare a tinerilor noștri sala
riati pentru destinele uzinei 
cursul firesc al energiei și in
ventivității lor creatoare puse 
în slujba celui mai acut obiectiv 
în activitatea de producție : 
creșterea eficienței economice 
prin sporirea contribuției fiecă
rui salariat, în cazul de față 
a fiecărui salariat tînăr, la lo
cul său de muncă. Uzina noas
tră și-a dobîndit de-a lungul a- 
nilor un prestigiu deosebit. Mă 
bucur însă o dată mai mult că 
tinerii, cunoscînd succesele 
importante cu care ne mîn- 
drim, n-au rămas nenăsă- 
tori în fața destul de multelor 
probleme încă nerezolvate așa 
cum trebuie în secții, în ateli
ere, în rîndul Joț înșile. Putem 
face mult mai mult și ei au în
țeles acest lucru. Trebuie să 
creștem calitatea produselor, să

Sînt convins că punînd în prac
tică programul pe care și l-a 
întocmit, organizația U.T.C. își 
va face și mai mult simțită pre
zența în ansamblul secției. Mă 
gîndesc în primul rînd la îm
bunătățirea situației disciplinare 
care, rețineți, nu este rea dar 
poate fi mereu mai bună ca și 
la sarcina noastră privind per
fecționarea profesională. La noi 
sînt organizate 9 cursuri de îm
bogățire a cunoștințelor“.

CE ATI PREVĂZUT TN PRO
GRAMUL DV. DE ACTIVI
TATE?

O microanchetă în celelalte 
secții din uzină : cum răspundeți 
chemării colegilor de Ia secția 
de mecanică mijlocie și ușoară ?

Stăm de vorbă cu IOSIF GRU
IESCU. secretarul comitetului

mai important punct — angaja
mentul electricienilor de a da 
peste plan piese de schimb în 
valoare de un milion lei. Iată 
Ilustrată și prin acest exemplu 
obligația de a urmări în mod 
permanent cum își desfășoară 
munca uteciștii, de a studia tot
odată posibilitatea înființării 
unor brigăzi formate din tineri. 
Am tratat cu deosebită seriozi
tate încadrarea lor la formele de 
reciclare. Din toamnă vom cu
prinde aici și pe navetiști. Chiar 
azi am stat de vorbă cu șeful 
de atelier de la electricieni și 
am stabilit criteriile de desfășu
rare a concursului „cel mai bun 
meseriaș“, prevăzut să se desfă
șoare semestrial. în întîmpina- 
rea semicentenarului U.T.C. am 
prevăzut mai multe întîlniri, ex
puneri, dezbateri. Vom realiza 
un fe! de monografie a activi
tății UT.C în secția noastră

IOSIF GRUIESCU : „Am văzut ce 
putem face și am hotărît să răs
pundem chemării în timpul cel 

mal scurt”.

GHEORGHE DINU : „Am consi
derat normal să așezăm întreaga 
noastră activitate sub semnul 
foarte concret al participării tine

retului în producție“.

SÎMION JIVA : „Așa vom putea 
elimina raporturile globale cu 

privire la tineret”.

care are tot... 50 de ani de exis
tență I

Așa cum este concepută, preia 
firul conversației ing. SIMION 
JIVA, secretarul U.TC de la 
organizația nr. 1 pregătire-bo- 
binaj, chemarea orientează din 
capul locului către problemele 
cele mal strîns legate de prac
tică, care obligă pe secretari, ca
drele U.T.C. la o muncă mult 
mai directă cu omul, subordo- 
nînd totul prezenței sale ac
tive în producție. Eu cred că în 
acest fel, acționînd în badrul 
creat de chemarea la întrecere, 
vom reuși să activizăm partici
parea tinerilor la locul de muncă 
iar prin individualizarea contri
buției sale să eliminăm rapor
tările globale cu privire la ti
neret.

— Inițiativa, ne declară fizi
cianul ION VANCEA, membru 
în biroul Comitetului județean 
Ca.raș Severin al U.T.C,, vine să 
împlinească, dacă vreți, dorința 
noastră constantă de a lansa pe 
circuitul experienței organizații
lor U.T.C. propria noastră ex
periență. Elementul catalizator 
l-a constituit în cazul de față 
apropierea semicentenarului 
U.T.C. Cunosc bine obiectivele 
stabilite și asemeni celorlalți 
vorbitori nu pot decît să sem
nalez efectul pozitiv estimat în 
direcția creșterii eficienței eco
nomice prin sporirea contribu
ției organizațiilor U.T.C. în for
marea multilaterală a tineretu
lui, prin apelul la problemele 
sale specifice. Ideea generaliză
rii e de natură să reînvie ambi
ția tinerilor de a se exprima 
pe ei înșiși. Chemarea sublini
ază dorința de a organiza acțiuni 
mai vibrante, mai tinerești, în- 
dreptîndu-ne, o dată cu accentul 
pus asupra laturii economice, 
și către celelalte aspecte ale ac
tivității tinerilor : pregătire po
litică, culturală, distracție. Și 
nu mi se pare de loc puțin.

Cînd vorbește despre planul 
de măsuri stabilit la nivelul sec
ției sale, „bătrînul" GRlGORE 
ALBICI, secretarul de la Mo
toare Diesel, se aprinde ușor, 
trădînd o pasiune greu de sesi
zat altfel în ținuta exterioară a 
acestui băiat inimos care, după 
prooria-i expresie, „a albit“ la 
U.T C.

-*•  Rezumînd lucrurile, am pu
tea spune că ce ne-am propus 
noi înseamnă un sprijin hotărît 
realizării ritmice, Ia nivel ca
litativ superior, a sarcinilor de 
producție Și la noi concursurile 
pe meserii sînt aduse în prim 
plan, datorită forței lor, verifi
cate, de mobilizare. Avem în 
vedere, nominal, pe toți tinerii 
cuprinși ia reciclare, inclusiv 
pe navetiști. Contăm pe ambi
ția tinerilor noștri. Nu mi-o 
luați în nume de rău. Dar vrem 
să cîștigăm ! '

— Care sînt primele... semne ?
— In primele 12 zile ale anu

lui trecut notam 200 de ore ab
sențe nemotivate. In acest an, 
în aceeași perioadă — 10 ore. 
Nu chiar așa cum ne propuse
sem, însă oricum...

— Aveți prevăzută, din cîte 
am aflat, o activitate record pe 
șantierele de muncă patriotică.

— Reprezintă una din orientă-

La intrarea principală în secția de mecanică mijlocie si ufoanl
irile de bază ale programului 
nostru. Cifra stabilită — mini
mum 70 de ore de către fiecare 
tînăr — este orientativă. Vreau 
să spun că fiecare dintre noi 
vizează mai mult. în luna ia
nuarie vom realiza 4 000 de ore. 
Pînă la semicentenar — zece 
mii. Nivelul propus e rezultatul 
discuțiilor și consultării cu ute
ciștii, e rezultatul propriei ex
periențe acumulate în ultimii 
ani.

GENERALIZAREA S-A PRO
DUS O DATA CU DECLANȘA
REA INIȚIATIVEI.

La Comitetul U.T.C. al Uzi
nei constructoare de mașini Re
șița se discută aprins. Subiec
tul, ușor de dedus : desfășura
rea acțiunii declanșate în sec
ția de mecanică mijlocie și u- 
șoară.

— Așa este din ziua în care a 
avut loc plenara pe uzină, ne 
spune tovarășul CONSTANTIN 
NEGULESCU. Ideea a fost pri
mită cu un interes general, atît 
de către tineri cît și de activul 
de partid, de cadrele tehnice. In 
condițiile în care secretarul de 
partid pe uzină, directorul ge
neral, ne oferă tot sprijinul de 
care avem nevoie, nouă nu ne 
rămîne decît să facem ceea ce 
ține de noi pentru a alimenta 
spiritul competitiv al uteciști
lor. Tot ce ați văzut prin secții 
— panouri, lozinci, gazete de pe
rete — a fost făcut în cîteva 
zile, în așteptarea primelor 
rezultate. Generalizarea inițiati
vei s-a produs chiar din mo
mentul declanșării ei. Semn 
bun, credem noi, pentru succe
sul obiectivelor ce ni le-am pro
pus.

Oricine vine în aceste zile în 
uzina constructoare de mașini 
reșițeană se convinge de acest 
adevăr. In organizațiile U.T.C. 
s-a instituit din primele zile ale 
anului o atmosferă de seriozi
tate. de hotărîre pentru a ob
ține in activitatea productivă, 
în munca de educație comunistă 
a tineretului, rezultate superioa
re celor de pînă acum. Cînd a- 
cest lucru se întîmplă în între
prinderea cu cele mai bune re
zultate din industria republi
cană, faptul ni se pare cu atît 
mai concludent.

Am urat succes entuziaștilor 
cu care am stat de vorbă la 
Reșița, promițîndu-le să revenim 
pentru a măsura împreună dru
mul străbătut după un timp de 
la startul inițiativei. Exprimîn- 
du-ne totodată părerea că acti
vitatea lor generoasă poate fi 
studiată și aplicată în orice în
treprindere constructoare de 
mașini din țară.

GRlGORE ALBICI : „Nu mi-o 
luați în nume de rău. Dar vreau

CONSTANTIN NEGULESCU:, 
.Sîntem pur șl simplu uimiți de 
entuziasmul tuturor față de Iniția

tiva ca atare”.
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cărții mai sus-a-
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este autoarea 
mintite, se află în fața mea și 
îmi răspunde La întrebări.

★
Cartea redă împrejurarea in 

care autoarea i-a tntîlnit pentru 
prima oară pe uteciști. O fată 
a cărei înfățișare vorbea, oricui 
ar fi privit-o, despre condițiile 
de trai ce le avusese pînă atunci, 
pleacă de acasă să-și cîștigi sin
gură existența. Pretutindeni o 
așteaptă foamea, mizeria, nesi
guranța zilei de miine, se iu
bește la tot pasul de ostilitatea 
unei lumi alcătuite strîmb. La 
cincisprezece ani, după umilințe 
și dureri, intr-o pădure, într-o 
dimineață, leagă de o creangă 
de copac un cordon pe care vrea 
să și-l petreacă in jurul gîtului 
pentru a-și curma zilele. Pe o 
potecă se apropia insă un grup 
de tineri cu rucsacuri și haine 
simple. în fruntea lor : „Badea 
Toader“, a cărui voce tună : „Om 
ești tu sau cirpă ?“... Fata s-a 
alăturat grupului de aparenți ex
cursioniști. Această alăturare ia, 
în cete din urmă, forma unei 
opțiuni cu rezonanțe și conse
cințe hotăritoare pentru drumul 
vieții el...

— Ce s-ar fi întîmpîat. tova
rășă Ecaterina Lazăr, dacă nu ar 
fi avut loc această intîinire 7

E.L. Poate că n-aș fi avut to
tuși curajul să mă sinucid, după 
cum nici mai înainte nu îl avu
sesem. Probabil că m-aș fi reîn
tors în oraș. Cert este însă că 
mai devreme sau mai tîrziu în- 
tîlnirea s-ar fi produs. Ea era 
inevitabilă și absolut necesară. 
Indiferent unde și în ce mo
ment, poate la fabrică sau in 
altă parte, ea trebuia să aibă 
loc, să mă transforme, să mă 
reclădească, să-mi modifice tra
iectoria vieții. Era în firea lu
crurilor ca o asemenea întîlnire 
decisivă să se producă.

— Ce v-a determinat să-i ur
mați pe acești oameni ?

E.L. Bineînțeles că nu m-am 
alăturat lor în baza unor cunoș
tințe sau convingeri marxiste, 
căci atunci, la vîrsta aceea, nu 
aveam cum și de unde să le po
sed. Dar încă din primele mi
nute petrecute în mijlocul tine
rilor întîlniți în pădure m-am 
simțit atrasă de ei ; găseam o 
căldură umană care mă îndem
na să mi-i apropii. îmi plăceau 
relațiile ce existau între cotnpo- 
nenții grupului și felul cum s-au 
purtat cu mine : simplu și prie
tenește. Am devenit prieteni și 
timp de cîteva luni am partici

pat, duminica, la excursiile or
ganizate de ei. O vreme n-am 
știut că erau uteciști. Noii mei 
prieteni erau pur și simplu niș
te oameni care-mi plăceau, sim
țeam nevoia să fiu în preajma 
lor și așteptam cu nerăbdare fie
care excursie. Despre existența 
organizației U.T.C. nu auzisem 
pînă atunci. Excursiile au dez
voltat însă în mine spiritul de 
colegialitate. Faptul că fiecare 
aducea de acasă ceea ce putea, 
iar apoi mîncarea se împărțea 
frățește, fără să ne gîndim cine 
și cu ce a contribuit — mă ui
mea și îmi plăcea în același 
timp. Apoi observasem la noul 
oerc în care intrasem relațiile 
simple și colegiale dintre băieți 
și fete, modul lor firesc de a se 
comporta. Nu mai întîlnisem ni
căieri pînă atunci o asemenea 
atmosferă de colegialitate. Prie
tenia s-a declanșat de la sine, 
căci oamenii aceștia știau să 
descopere în mine omul. Atunci 
mi s-a produs o trezire a senti
mentului tovărășesc. Existau în
tre membrii grupului relații de 
camaraderie, iar eu simțisem în 
repetate rînduri nevoia acestei 
camaraderii. Așadar, niște sen
timente pur umane m-au deter
minat să mă alătur lor. La în
ceput, tind nu știam cine sînt, 
vedeam in ei niște oameni buni, 
nemaipomenit de buni. Obser- 
vînd cu cîtă prudență mă căutau 
acasă, cît de atenți erau Ia fie
care mișcare din jur, oriunde 
s-ar fi aflat, acel plin de înțe
lesuri „mai mult nu știu“ care 
le revenea adesea pe buze, gă
seam aici o „undă de mister“, 
dar și acest mister mă atrăgea. 
Am devenit utecistă. Intrarea în 
organizația U.T.C. (care, firește, 
nu se făcea ca astăzi în cadru 
festiv) și activitatea în cadrul 
organizației mi-au dezvoltat, 
rînd pe rînd, niște prețioase ca
lități morale, un anumit fel de 
a gîndi, simțul de clasă, serio
zitatea, dorința de a face și pen
tru alții ceva, de a acționa în 
mod conștient în interesul celor 
ce muncesc în numele cinstei și 
al dreptății. In ilegalitate tre
buia să dai fără a te gîndi ce 
vei primi tn schimb, să sacrifici 
totul fără să primești nimic.

— Cînd ați intrat, deci, în rîn- 
durile organizației U.T.C. ?

E.L. Am intrat în U.TiC. la 
Sibiu, în anul 1939, după ce 
i-am cunoscut pe cei zece ute
ciști întîlniți în pădure și am 
continuat să particip la excursii
le organizate de ei. Sibiul la a- 
cea dată avea o frumoasă tra
diție în munca cu tineretul. La 

asemenea excursii participau nu 
numai uteciștii, ci și tineri cu 
vederi progresiste care urmau 
să fie atrași în activitatea orga
nizației. Era posibilă astfel o 
cunoaștere mai îndeaproape a 
acestora din urmă, a calităților 
lor morale, a felului lor de a 
gîndi. Criteriul de alegere era 
în primul rînd cinstea, se veri
fica fondul sănătos al omului. 
Desigur, această „testare“ a vi
itorilor membri ai organizației 
nu se făcea numai în excursii, 
ci și la locul de muncă, unde se 
putea vedea atitudinea tînărului 
față de colegii săi, spiritul de 
întrajutorare tovărășească, spi
ritul de colectivitate, de disci
plină, respectul față de muncă 
și față de cel ce muncește, ata
șamentul tînărului față de clasa 
din care făcea parte, Căci se 
puteau întîlni și la unii tineri 
muncitori atitudini retrograde, 
de dispreț față de muncă și fată 

de muncitor, puteau fi întîlniți 
și muncitori care disprețuiau 
munca, disprețuiau pe tovarășii 
lor de muncă, oameni oare vro
iau cu orice preț „să ajungă",

N-AM FOST LAȘĂ...
să-și „depășească“, folosind ori
ce mijloace, condiția lor socială. 
De astfel de atitudini trebuia să 
ne ferim. De asemenea, eveni
mentele politice de la acea dată 
(fusese ocupată Polonia, întrea
ga Europă era amenințată de 
pericolul fascist) constituia o 
temă de discuții cu cei ce ur
mau să fie primiți în organiza
ție ; se verifica astfel orienta
rea tînărului, felul cum gîndea 
și cum privea evenimentele po
litice interne și externe.

— Ce sarcini curente îndepli
neau atunci uteciștii pe care i-ați 
cunoscut 7

E.L. Organizau, mai ales, în
truniri ale tineretului la cluburi. 
Acestea aveau un rol educativ. 
Se recitau poezii, se prezentau 
mici piese de teatru și scenete, 
bine alese în ceea ce privește 
conținutul lor de idei, mesajul 
lor. Tot la aceste „serate“ se 
strîngeau fonduri pentru orga
nizația U.T.C. Fondurile erau 
folosite îndeosebi pentru deți
nuți. Asemenea „serate“ erau 
un bun prilej de întîlnire a ce
lor ce activau în organizație. In 
timp oe se dansa, uteciștii se a- 
dunau într-o încăpere alăturată 

și, sub pretextul unui „pahar de 
vin“, puteau ține ședințe.

— Dar dumneavoastră 7 Ce 
sarcini ați primit din partea or
ganizației 7 Cum ați muncit 7 Ce 
activitate ați depus 7

E.L. La scurt timp după in
trarea în U.T.C. am fost trimi
să la Brașov. M-am angajat la 
întreprinderea „Hetman“, care 
producea țesături și mobile me
talice, în special mobilier pen
tru spitale. Mi-am găsit o că
măruță cu chirie în oraș și mi 
s-a încredințat o muncă tehnică. 
La domiciliul meu a fost a- 
dusă o mașină de multiplicat. 
După terminarea lucrului ve
neam acasă și lucram pînă seara 
tîrziu la multiplicarea de ma
nifeste și fluturași. In tot acest 
timp aveam legături numai cu 
un număr restrîns de tovarăși 
care veneau să ia și să predea 
materialele. Locuința o alesesem 
în așa fel îneît să fie cît mai 
ferită de orice bănuieli, să nu 
atragă în nici un fel atenția a- 
genților siguranței. Trebuia să 
fiu în permanență atentă la fa
brică, pe stradă, în relațiile cu 

vecinii ; în nici un caz aceștia 
să nu intre la mine în odaie. 
Trebuia să mă port cu pruden
ță, să nu dau niciodată de bă
nuit, să îmi supraveghez în con
tinuu fiecare gest, fiecare cu- 
vînt.

— Care erau aspectele specifi
ce ale activității Organizației 
U.T.C. de Ia Brașov în acei ani?

E.L. Brașovul era un centru 
industrial în care se găseau o 
serie de fabrici ce lucrau pentru 
front, deci ale căror produse e- 
rau destinate armatei germane. 
Tocmai de aceea aici activitatea 
comuniștilor presupunea sar
cini de mare importanță și de 
mare răspundere în ceea ce pri
vește sabotarea mașinii de răz
boi germane, propaganda anti
războinică, lămurirea maselor în 
legătură cu nedreptatea războiu
lui. La această importantă acti
vitate participau și uteciștii. Se 
organizau celule de fabrică. In 
scopul organizării unor aseme
nea celule am avut legături cu 
muncitori de la I.A.R (actua
lele uzine „Tractorul“) care fa
bricau avioane, de la Ksil (fa
brică metalurgică), de la între

prinderea „Tohan“, care produ
cea muniții și armament.

— Care era scopul și rolul a- 
eestor celule de fabrică ?

— In primul rînd sabotarea 
mașinii de război germane, eli
berarea țării de sub ocupația 
germană, rezistență împotriva 
scoaterii din țară a bunurilor 
materiale, rezistență împotriva 
plecărilor pe front, ajutorarea 
comuniștilor aflați în închisori, 
ajutorarea prizonierilor, propa
gandă antirăzboinică în rîndul 
muncitorilor și al întregii popu
lații. Pe măsură ce creștea ne
mulțumirea oamenilor din cauza 
foametei, a mizeriei, a ridicării 
prețurilor, a lipsei de alimente, 
a înrăutățirii condițiilor de trai 
în general, comuniștii își in
tensificau munca de propagandă 
în rîndul maselor pentru ridi
carea conștiinței lor, pentru lă
murirea cauzelor acestei stări de 
lucruri. Chiar muncitorii oare 
nu erau în partidul comunist 
sau în U.T.C. săvîrșeau acte de 
sabotaj. Cei care lucrau în fa
brici ce produceau pentru front 
stricau mașinile la care se lucra, 

astfel se trimitea pe front ar
mament defect. Cel de la C.F.R. 
puneau la cale deraierea unor 
trenuri cu echipament pentru 
front.

★
Aprilie 1942 : Arestarea, cer

cetările siguranței, interogato
riile, torturile. Momente crîn- 
cene în care ies pregnant în e- 
vidență dîrzenia unui comunist, 
devotamentul său față de cauza 
pentru care luptă.

Fragmentul de mai jos, re
produs din carte, evocă un ase
menea moment :

„Ofițerul cu cizmele, împu
ternicit al Gestapoului, n-a în- 
tîrziat prea mult. Am fost din 
nou dusă în sumbra cameră de 
tortură. Nu-i pot uita rîsul me
fistofelic, încetineala studiată, 
pedanteria cu care își pregătea 
uneltele de tortură, satisfacția 
din privirile sale rele. Nu-i pot 
uita vocea ironică, politicoasă, 
cînd m-a poftit să mă apropii. 
Ceea ce întrecea orice, era că 
folosea aparat? medicale, acele 
sacre unelte folosite pentru sal
varea vieților. Avea chiar și ha
lat alb.

Ați văzut vreun nebun rîzind 
cu obrazul schimonosit 7 V-ați 
întrebat de ce 7 Acești bolnavi 
uneori pot, alteori nu, să expli
ce prin ce șoc au trecut, ca să 
ajungă unde sînt. Cert este că 
nici un om care a trecut prin 
mina unor asemenea fiare n-a 
supraviețuit cu nervii întregi.

Cînd mi-au înfipt acul de se
ringă sub unghie, am scos un 
urlet animalic. Cînd mi-au strins 
degetele umflate cu un clește 
medical, am scos un hohot de
ment — putea fi și rîs, și plîns

La întrebări nu mai puteam 
răspunde. Cînd domnul anche
tator și-a dat seama că a între
cut măsura, m-a lăsat în pace. 
La un semn al său, mi s-a dat 
un pahar cu apă și am fost dusă 
Ia arest, ca să mă refac. Bănu
iesc că în apă au turnat ceva, 
pentru că m-am scufundat în
tr-un somn adine.

Cînd am fost dusă din nou la 
interogatoriu, am văzut alte u- 
nelte, unele foarte ciudate, de a 
căror întrebuințare habar n-a
veam. Așezat la masă, domnul 
ofițer răsfoia niște hîrtii. M-a 

poftit pe un scaun și a Îndrep
tat lampa de masă spre mine. 
Becul puternic aproape că mă 
frigea. Aveam senzația că lumi
na lui are menirea să-mi dis
trugă pupilele. Domnia-sa stă
tea în umbră. îmi punea mereu 
aceeași întrebare.

— Cine îți sînt complicii 7
La o astfel de intrebare poate 

răspunde un criminal, sau un 
hoț, care cu un număr de com
plici a înfăptuit o fărădelege, nu 
însă cineva care face parte din- 
tr-o organizație a clasei munci
toare, cu ramificații de diferite 
grade, unele știute, altele nu. 
Eu nu aveam complici, ci tova
răși într-o luptă pentru o idee 
măreață“.

— In acele momente, v-a fost 
sau nu frică 7

E.L. Am fost întrebată ade
seori, în special la întîlnirile cu 
cei care au citit cartea, dacă nu 
mi-a fost frică. Da, mi-a fost 
frică. Mi-a fost teribil de frică. 
Dar am spus-o și atunci și 
vreau să subliniez și acum că 
frica nu e același lucru cu la
șitatea. Era firesc să-mi fie fri
că, oricui i-ar fi fost în aseme

nea împrejurări, dar n-am fost 
lașă. Mi-am învins frica dato
rită voinței și tăriei pe care to
varășii mi le educaseră. Numai 
învingînd frica am putut să trec 
prin toate încercările cu fruntea 
sus și cu demnitatea nepătată și 
să pot privi apoi cu seninătate 
în ochii oamenilor. îi știam ală
turi pe tovarășii mei ; chiar 
fără sâ-i văd, simțeam alături 
umărul lor și faptul acesta îmi 
dădea puteri.

★
Cităm un alt pasa] al cărții. 
„Celula in care zăceam acum 

era în acea aripă a închisorii 
destinată bărbaților. Pe coridor, 
în mod permanent, stătea un 
gardian. Gardienii se schimbau 
Ia intervale regulate de timp. 
Unii dintre ei erau mai severi, 
alții mai îngăduitori. Deținutul 
de corvoadă le făcea deținuților 
comuniști unele servicii. Prin ei 
au stabilit legătura și cu mine. 
Cînd era un gardian care se 
prefăcea plictisit și nu prea a- 
tent, deținutul schimba cîteva 
cuvinte cu mine — cînd aducea 
mîncarea, sau prin vizor. Intr-o 
zi mi-a adus salutări de la P°- 
pescu, m-a Întrebat dacă n-am 
ceva de transmis. I-am mulțu
mit și am spus că n-am nimic, 
îmi era teamă să nu fac o im
prudență. A doua zi, mi-a în
tins un bilet, hirtie șl un cre
ionaș. „Poți să ne scrii“ — am 
citit.

— Tovarășă Ecaterina Lazăr, 
ce a însemnat pentru dumnea
voastră închisoarea ?

E.L. Timpul petrecut In în
chisoare a constituit un moment 
de răscruce, aș zice, fundamen
tal pentru existența unui om, 
cînd ajungi să te cunoști pe tine 
însuți, să te autoanalizezi și 
să-ți dai seama de propriile-ți 
puteri, să-ți măsori tăria. Anii 
aceia (mă refer și la cei dina
inte de a fi arestată) cei mai 
grei pentru mișcarea comunistă 
și muncitorească din țara noas
tră, evenimentele acelor „ani 
negri“ au făcut ca, toți cei ce 
luptau pentru cauza clasei mun
citoare să străbată clipe de în
cleștare maximă în cursul că
rora omul apare așa cum este 
el cu adevărat, el cel dinăuntrul 
său. In astfel de împrejurări 
trăsăturile de caracter ale fie
căruia se reliefează pregnant — 
nu oricine a trăit asemenea mo
mente. Sînt situații în care ni
meni nu se poate ascunde după 
degete, asemenea momente de 
încleștare nu aî prilejul să tră
iești decît în închisoare și pe 
front în prima linie. In închi
soare erau niște momente cînd 

rămîneai singur cu tine însuți și 
în astfel de cazuri ești silit să 
te privești interior și să te ju
deci, să privești înapoi și să 
analizezi felul cum ți-ai trăit 
viața — o necruțătoare retros
pectivă cînd trebuie să dai soco
teală în fața propriei conștiințe, 
cînd zilele sau săptămînile vie
ții ți-s numărate. Și în singu
rătatea aceea rece și crudă simți 
dincolo de ziduri, pretutindeni, 
niște oameni care cot la cot cu 
tine vor lupta pînă la ultima pi
cătură de sînge pentru același 
țel; și simți atunci mai mult 
ca oricînd în oamenii aceștia, 
tovarășii tăi, un nesecat izvor 
de forță morală.

— La optsprezece ani ați fost 
condamnată Ia moarte. Termen 
de execuție : 8 iunie 1942. Dar 
execuția s-a aminat pentru că 
așteptați un copil. Apoi a venit 
23 August 1944. Și iată că astăzi 
aveți prilejul să rememorați in- 
timplări de mult trăite. Așa că 
vă întreb : ce ați face dacă ați 
avea din nou optsprezece ani 7

E.L. Aș munci, aș învăța și aș 
iubi viața. Tinerețea îi este dată 
omului o singură dată și pentru 
ca într-un tîrziu să nu regretăm 
că am trăit zadarnic, se cuvine 
să ne valorificăm viața încă de 
la începutul ei. Se cuvine să cu
noaștem pasiunea, dragostea și 
dăruirea pentru un ideal, pen
tru oameni. Și să fim folositori 
oamenilor. Iar pentru a fi folo
sitor e necesar să fii cunoscător 
al lucrurilor, trebuie să înveți, 
să înveți mereu. Pentru ca viața 

nu ți se pară un chin învață 
iubești munca. Dacă iubești
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să 
să munca, viața îți este frumoasă. 
Iubind munca vei iubi viața. 
Pentru a munci îți trebuie în 
primul rînd perseverență. Cred 
că cel ce știe să fie perseverent 
nu se simte niciodată nefericit. 
Trebuie să știi să duci la bun 
sfîrșit o muncă pentru ca a- 
ceasta să te satisfacă, să te 
bucuri de roadele ei și să fii 
mulțumit de tine însuți. Mă în
trebați ce aș face dacă aș mai 
avea optsprezece ani. Vă răs
pund că aș persevera. Aș fi la 
fel de perseverentă ca atunci 
cînd activînd în Uniunea Tine
retului Comunist, mă străduiam 
întotdeauna să duc la bun sfîrșit 
fiecare activitate, chiar și atunci 
cînd nu promisesem nimănui — 
era suficient că mi-am promis 
mie însămi. Și dacă se întîmplă 
să nu îndeplinesc ceea ce îmi 
propusesem, mă simțeam ea și 
cînd aș fi furat ceva. întotdeau
na cînd lăsam un lucru făcut pe 
jumătate mă simțeam nefericită.
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DECLARAȚIE PRIVIND PACEA, 
SECURITATEA Șl COLABORAREA ÎN EUROPA

delpest elliot are
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polo
nă, Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Ungară 
și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste, reprezentate la 
consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, care a avut loc la Praga 
la 25—26 ianuarie 1972, au exa
minat evoluția din ultimul timp 
a evenimentelor din Europa. 
Ele au analizat aceste eveni
mente din unghiul de vedere al 
obiectivului lor neschimbat, a- 
cela de a determina transfor
marea continentului european 
intr-o regiune a păcii perma
nente, trainice, într-o zonă a co
operării fructuoase între state 
suverane și egale în drepturi, 
intr-un factor de stabilitate și 
Înțelegere in lumea întreagă. 
Participanții Ia consfătuire au 
constatat cu satisfacție că în a- 
ceastă direcție s-au obținut nod 
progrese.

Un rol de cea mai mare im
portanță pentru coeziunea tutu
ror forțelor care se pronunță 
pentru pace și colaborare in Eu
ropa il au propunerile statelor 
socialiste privind întărirea secu
rității europene și convocarea în 
acest scop a conferinței general- 
europene, cuprinse în Declarația 
de la București din 1966, în A- 
pelul de la Budapesta din 1969 
și în Declarația de la Berlin din 
1970. Aceste propuneri ale sta
telor participante la Tratatul de 
1" Varșovia, precum și acțiunile 
ș inițiativele întreprinse de ele 
ulterior constituie un amplu pro
gram de pace și contribuie la 
creaiea unui nou climat politic 
în Europa.

O contribuție din ce în ce mai 
însemnată la cauza generală a 
păcii în Europa este adusă, de 
asemenea, de alte state europe
ne. In politica unora dintre ele, 
interesele păcii europene sint 
puse în mod clar pe primul plan 
și aceasta are o influență favo
rabilă asupra situației din Eu
ropa.

I
Participanții la consfătuire 

constată marea importanță pozi
tivă a intensificării, în ultimul 
timp, a contactelor dintre state 
europene aparținînd unor siste
me sociale diferite, a dezvoltă
rii raporturilor politice dintre 
ele, îndeosebi sub forma con
sultărilor în probleme de in
teres reciproc. Aceasta ușurează 
înțelegerea reciprocă dintre sta
tele europene în ceea ce privește 
comunitatea intereselor lor de 
lungă durată în domeniul păcii 
și colaborării.

între statele europene, ca re
zultat al eforturilor și contribu
ției constructive ale statelor par
ticipante la prezenta consfătui
re, precum și al eforturilor și 
contribuției constructive ale al
tor state, se afirmă tot mai 
mult relațiile de coexistență paș
nică. In legătură cu aceasta, 
participanții la consfătuire re
marcă importanța principiilor 
colaborării dintre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
Franța, prin adoptarea cărora au 
fost încununate recentele con
vorbiri sovieto-franceze la nivel 
înalt.

La înfăptuirea destinderii pe 
continentul european contribuie, 
de asemenea, extinderea legă
turilor economice, comerciale, 
tehnico-științifioe, culturale și 
de altă natură între statele eu
ropene.

Se întăresc și capătă un con
ținut tot mai diversificat rela
țiile reciproce dintre popoarele 
europene. Crește activizarea o- 
piniei publice europene în lupta 
pentru adîncirea destinderii, 
pentru pace și securitate în Eu
ropa.

Statele reprezentate la consfă
tuire și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu faptul că rezul
tatele care se obțin în cadrul 
procesului de realizare a destin
derii în Europa sint confirmate 
în cazurile necesare în docu
mente corespunzătoare, cu forță 
juridică pe plan internațional.

DECLARAȚIE IN LEGĂTURĂ 

CU CONTINUAREA AGRESIUNII 
S. U. A. IN INDOCHINA

26 ianuarie 1972
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrata 
Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă Ro-< 
mânia, Republica Populară Un
gară, Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, reprezentate 
la consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la var
șovia, care a avut loc la Praga, 
au examinat situația creata în 
regiunea Indochinei în legătură 
cu intensificarea acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. împotriva 
Republicii Democrate Vietnam și 
altor țări din Peninsula Indo- 
chinezâ. , , ,întreaga lume este martoră ca 
flacăra războiului din Vietnam 
nu numai că nu se stinge, ci, 
dimpotrivă, a cuprins în prezent 
întreaga Peninsulă Indochinezâ. 
Opinia publică mondială con
damnă cu asprime continuarea 
bombardamentelor asupra teri
toriului R.D.V.. efectuate dm 
ordinul Casei Albe, ca și alte 
acțiuni agresive ale S.U.a.^ in 
Indochina, care provoacă o 
înăsprire periculoasă a situației.

Acțiunile S.U.A. în zona Pen
insulei Indochineze demonstrea- 
ză în mod convingător că Wa
shingtonul continuă să mizeze nu 
pe soluționarea politică, ci pe o 
rezolvare militară a probleme
lor acestei regiuni. Cursul lm-

Comitetul Politic Consultativ 
apreciază pozitiv începutul rati
ficării tratatelor dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Federală 
a Germaniei, dintre Republica 
Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei. Intrarea 
în vigoare a acestor tratate va 
corespunde nu numai intereselor 
participanților direcți, ci și ale 
tuturor statelor europene, va 
duce la consolidarea temeliei 
păcii europene.

Statele participante la consfă
tuire au subliniat importanța 
pozitivă a acordului cvadripartit 
din 3 septembrie 1971, în pro
blemele referitoare la Berlinul 
occidental, precum și a acor
durilor dintre guvernele Repu
blicii Democrate Germane și 
Republicii Federale a Germa
niei, și dintre guvernul R.D.G. 
și Senatul Berlinului occidental.

Un factor major al consolidă
rii păcii îl constituie recunoaș
terea internațională tot mai lar
gă a Republicii Democrate Ger
mane. Noi progrese în această 
direcție, inclusiv stabilirea de 
relații între Republica Democra
tă Germană și Republica Fede
rală a Germaniei, în conformi
tate cu normele dreptului in
ternațional, vor constitui o con
tribuție importantă la cauza pă
cii, securității și oolaborării.

Participanții la consfătuire se 
pronunță pentru rezolvarea, fără 
noi amînări, a problemei pri
mirii R.D.G. și R.F.G. în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Participanții la consfătuire 
constată cu satisfacție că între 
guvernele Republicii Socialiste 
Cehoslovace și Republicii Fede
rale a Germaniei are loc un 
schimb de păreri asupra proble
melor nerezolvate în relațiile 
dintre aceste două țări și, în 
primul rînd, în problema recu
noașterii acordului de la Mün
chen ca nevalabil de la început. 
Ele își exprimă sprijinul față de 
cererile juste ale R.S.C. și con
sideră că realizarea unei înțele
geri va contribui la îmbunătăți
rea situației în Europa.

înfăptuirea acestor pași va 
contribui la înlăturarea rapidă 
și radicală din relațiile R.F.G. 
cu țările socialiste a ur
mărilor perioadei îndelungate 
de neîncredere și încordare, la 
normalizarea deplină a acestor 
relații, ceea ce ar constitui, la 
rîndul său, un aport la aprofun
darea destinderii pe continentul 
european, la dezvoltarea colabo
rării dintre toate statele euro
pene.

Statele reprezentate la consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ salută perspectiva unor 
noi mutații pozitive în Europa. 
Totodată, ele țin seama de fap
tul că în Europa continuă să ac
ționeze și forțe care sint intere
sate în perpetuarea încordării, 
în opunerea unor state europene 
altora, în menținerea posibilită
ților de a împinge din nou evo
luția evenimentelor pe conti
nentul european spre o înăspri
re. Aceste forțe, așa cum arată 
faptele, inclusiv cele din peri
oada cea mai recentă, nu con
cep politica europeană în afara 
categoriilor de bloc, caută să 
intensifice și mai mult cursa 
înarmărilor pe continentul eu
ropean. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia nu pot 
să nu tragă din aceasta con
cluzii corespunzătoare pentru 
securitatea lor. Cu toate aces
tea, ele sint convinse că in pre
zent în Europa s-a creat un ase
menea raport de forțe care per
mite să se înfrîngă acțiunile de 
împotrivire ale adversarilor des
tinderii. dacă se merge unit _ și 
consecvent pe calea consolidării 
păcii.

II
Statele participante la Con

sfătuire își exprimă convingerea 
că în etapa actuală este deosebit 
de important și întru totul po
sibil să se realizeze acțiuni co
lective, comune ale statelor eu
ropene în direcția consolidării 
securității europene. In legătură 
cu aceasta, ele se pronunță în 
favoarea organizării cit mai ur
gente a conferinței general-eu- 

perialismului american este în 
contradicție flagrantă cu nume
roasele declarații ale Washing
tonului despre intenția de „a-și 
reduce participarea militară“ la 
conflictul indochinez, despre do 
rința de a obține „reglenjenta 
rea politică a problemei vietna
meze pe calea tratativelor“.

Fiind obligat să reducă nu
mărul trupelor sale în Vietna
mul de Sud, el tinde spre ,,vie'- 
namizarea“ războiului, menține 
la putere la Saigon și sprijină 
administrația marionetă a lui 
Nguyen Van Thieu ca instru
ment pentru promovarea aces
tei politici.

Faptele demonstrează . în mod 
incontestabil că, cu cit imperia
liștii și marionetele lor își ex
tind acțiunile agresive, cu atit 
mai puternică devine riposta pa; 
trioților din Vietnam, haos și 
Cambodgia, care se bizuie pe a- 
jutorul și sprijinul țărilor socia
liste, ale tuturor forțelor pro
gresiste din lume. Politica 
S.U.A. în Indochina este sortită 
unui eșec inevitabil!

Țările participante la consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ sint ferm convinse că 
problemele Indochinei pot fi re
zolvate numai pe baza recunoaș
terii drepturilor legitime ale po
poarelor din această regiune de 
a-și hotărî singure soarta. Nu 
intensificarea acțiunilor agresi
ve, ci retragerea rapidă, totală 
și necondiționată a trupelor Sta- 

ropene pentru securitate și oo- 
laborare, la care să participe, pe 
baza egalității în drepturi, toate 
statele europene, precum și 
S.U.A. și Canada.

La conferința general-euro- 
peană, participanții ar putea ela
bora măsuri practice pentru con
tinuarea destinderii în Europa 
și ar putea marca începutul edi
ficării unui sistem de securitate 
europeană.

Participanții la consfătuire 
sint de părere că securitatea și 
colaborarea europeană reclamă 
crearea unui sistem de anga
jamente care să excludă orice 
folosire a forței sau amenința
rea cu folosirea ei în relațiile 
reciproce dintre state în Europa, 
să ofere tuturor țărilor garanția 
că se află la adăpost de acte de 
agresiune și să contribuie la 
bunăstarea și prosperitatea fie
cărui popor.

Statele participante la consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ se pronunță pentru re
cunoașterea generală și înfăp
tuirea practică în viața politică 
a continentului european a ur
mătoarelor principii fundamen
tale ale securității europene și 
ale relațiilor dintre state în Eu
ropa :

Inviolabilitatea frontierelor 
Granițele existente în prezent 
între statele europene, inclusiv 
cele care s-au creat în urma ce
lui de-al doilea război mondial, 
sint inviolabile. Orice încercare 
de a le încălca ar pune pacea 
europeană în pericol. De aceea, 
inviolabilitatea frontierelor e- 
xistente in prezent, integritatea 
teritorială a statelor din Europa 
trebuie să fie respectate cu stric
tețe și în viitor, iar pretențiile 
teritoriale ale unor state față de 
altele să fie total excluse.

Nerecurgerea la forță. In re
lațiile reciproce dintre state în 
Europa nu trebuie să fie folo
site forța sau amenințarea cu 
forța. Toate problemele litigioa
se dintre ele trebuie să se re
zolve exclusiv prin mijloace paș
nice, politice, pe calea tratati
velor, în conformitate cu prin
cipiile de bază ale dreptului in
ternațional, astfel ca interesele 
legitime, pacea și securitatea po
poarelor să nu fie periclitate.

Coexistența pașnică. în Eu
ropa, în cursul evoluției istorice, 
s-au format și există state a- 
vind două sisteme sociale — so
cialist și capitalist. Deosebirea 
de sistem nu trebuie să con
stituie o piedică de nedepăsit 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre ele. Exduzînd 
războiul, ca instrument al poli
ticii lor, statele europene, apar- 
ținînd' unor sisteme sociale di
ferite, pot și trebuie să statorni
cească relațiile dintre ele pe ba
za înțelegerii și colaborării în 
interesul păcii.

Bazele relațiilor de bună ve
cinătate și colaborare în intere
sul păcii. Relațiile de bună ve
cinătate dintre statele europene 
trebuie să se dezvolte pe baza 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc. Această abordare tre
buie să devină o politică per
manentă în relațiile dintre state 
în Europa, un factor constant al 
vieții tuturor popoarelor euro
pene și să ducă, de asemenea, 
la dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și înțelegere între 
state în diferite părți ale Eu
ropei. Este necesar să năzuim 
spre o asemenea transformarea 
relațiilor dintre statele europe
ne, care să permită depășirea 
divizării continentului în gru
pări politico-militare.

Legăturile reciproc avantajoa
se între state. In condiții de 
pace trebuie să capete o largă 
dezvoltarea legăturile multifor
me, reciproc avantajoase între 
statele europene în domeniile e- 
conomic, tehnico-științific, cul
tural, în domeniul turismului, 
precum și în domeniul protejă
rii mediului uman. La rîndul 
său. dezvoltarea acestor legături, 
dînd un conținut material nă
zuințelor popoarelor europene 
spre pace, liniște și prosperita
te, va întări stabilitatea siste- 

t.elor Unite și a trupelor allațl- 
lor lor din Indochina, încetarea 
actelor de agresiune împotriva 
R.D.V. — stat socialist suveran, 
a tuturor acțiunilor militare în 
Indochina, a amestecului în tre
burile interne ale Vietnamului 
de Sud, Laosului, Cambodgiei, 
reprezintă calea reală spre re
glementarea conflictului indo
chinez, dezlănțuit de forțele im
perialismului.

Condamnînd în mod hotărît 
politica aventuristă a S.U.A. în 
Indochina, cursul spre „vietna- 
mizarea“ războiului agresiv, a- 
tacurile aeriene și toate celelal
te acțiuni îndreptate împotriva 
suveranității și securității 
R.D.V., participanții la întîlnire 
declară că vor acorda și în vii
tor Republicii Democrate Viet
nam, forțelor patriotice din Viet
namul de Sud, Laos și Cambod
gia ajutorul și sprijinul necesar 
pentru a respinge atentatele a- 
gresorului.

Participanții la consfătuire a- 
dresează un apel tuturor celor 
cărora le sînt scumpe interese
le păcii' și securității generale 
să-și manifeste și mai activ so
lidaritatea cu popoarele din In
dochina, care duc o luptă dreap
tă pentru libertate și indepen
dență, împotriva intervenționiș- 
tilor americani! Lupta eroică a 
popoarelor Indochinei împotri
va forțelor imperialismului ser
vește cauza comună a întregii 
omeniri progresiste! 

mului de securitate și coopera
re, care capătă contur în Eu
ropa.

Dezarmarea. In interesul în
tăririi păcii internaționale, sta
tele europene trebuie să contri
buie pe toate căile la soluționa
rea problemei dezarmării gene
rale și totale și, înainte de toate, 
a dezarmării nucleare, la înfăp
tuirea unor măsuri de limitare 
și încetare a cursei înarmărilor.

Sprijinirea O.N.U. Obiectivele 
statelor europene pe arena in
ternațională corespund prevede
rilor Cartei O.N.U. de a contri
bui la menținerea păcii și secu
rității internaționale, la dezvol
tarea relațiilor prietenești și a 
colaborării între state. Statele 
europene se pronunță în spriji
nul Organizației Națiunilor U- 
nite, pentru întărirea ei în con
formitate cu prevederile Cartei 
O.N.U.

Așezind aceste înalte principii 
și obiective la baza relațiilor 
dintre state în Europa, confe
rința general-europeană va lua 
o hotărîre de mari proporții is
torice. Aceasta va fi începutul 
unei rodnice activități comune, 
capabile de a face ca Europa să 
fie cu adevărat pașnică.

La conferința general-euro
peană s-ar putea, de asemenea, 
pune de acord direcțiile con
crete ale dezvoltării viitoare a 
legăturilor reciproc avantajoase 
dintre statele europene în toate 
domeniile, ale lichidării oricăror 
discriminări, inegalități sau ba
riere artificiale. Colaborarea lor 
în folosirea rațională a resurse
lor de materii prime și energe
tice ale Europei, în sporirea po
tențialului industrial și îmbu
nătățirea fertilității pămîntului, 
în aplicarea cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice va per
mite multiplicarea posibilităților 
de creștere a bunăstării popoa
relor europene. îmbogățirea re
ciprocă cu valori spirituale, cu
noașterea mutuală a culturii și 
artei vor căpăta o extindere și 
mai mare.

La conferința general-euro
peană ar fl util să se creeze un 
organ permanent al tuturor sta
telor interesate participante la 
conferință, în cadrul căruia, du
pă conferință, va putea fi conti
nuată activitatea comună în ve
derea punerii de acord a pașilor 
următori în această direcție.

Toate aceste probleme, după 
părerea statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, tre
buie să alcătuiască conținutul 
de bază al ordinii de zi a con
ferinței general-euiropene.

Statele reprezentate la cons
fătuirea Comitetului Politic Con
sultativ consideră că conferința 
general-europeană poate fi con
vocată în anul 1972 șl apreciază 
drept un factor prielnic îrt ăcesit 
sens declarațiile unui șir de

Din partea Republicii Populare Bulgaria : TODOR JIVROV, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
STANRO TODOROV, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria :

Din partea Republicii Socialiste Cehoslovace : GUSTAV HU
SAR, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, LUDVIK SVOBODA, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, LUBOMIR STROUGAL președintele gu
vernului Republicii Socialiste Cehoslovace :

Din partea Republicii Democrate Germane : ERICII HONE- 
CKER, prim-secretar ai C.C. al Partidului Socialist Unit din 
Germania, WOLFGANG RAUCHFUSS, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane :

Din partea Republicii Populare Polone : EDWARD GIEREK, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone :

Din partea Republicii Socialiste România : NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
ION GIIEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România ;

Din partea Republicii Populare Ungare : JANOS RADAR, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
JENO FOCR, președintele Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar :

Din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste : 
L.I. BREJNEV, secretar general al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, A.N. ROSIGHIN, președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Praga, 26 ianuarie 1972

Comunicatul consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)

slune ale S.U.A. în Indochina și 
au adoptat în această problemă 
o declarație corespunzătoare.

La consfătuire a avut loc, de 
asemenea, un schimb de păreri 
cu privire la alte probleme in
ternaționale de interes comun. 
Statele reprezentate la ședință 
au confirmat în mod unanim că 
sînt gata să nu-și precupețească 
nici în viitor eforturile, pentru 
întărirea unității și coeziunii ță
rilor socialiste. Ele sînt hotărî- 
te ca, în soluționarea probleme
lor internaționale, să apere li
nia îndreptată spre menținerea 
și întărirea păcii, spre colabo
rare internațională, să dea o ri
postă agresiunii și «acțiunii im
perialiste, să sprijine lupta po
poarelor pentru libertate, inde
pendență națională și progres 
socialLa lucrările consfătuirii a luat 
parte comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșalul Uniunii 
Sovietice I. I. lakubovski, și se
cretarul general al Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, N. P. Firiubin.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-a desfășurat 
într-un spirit de prietenie fră
țească și colaborare între parti- 
cioanți.

★
Prezidiul Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele R. S. 

state din Europa occidentală că 
ele sînt de aceeași părere.

Participanții la consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
privesc cu înțelegere consideren
tele multor state care se pro
nunță pentru efectuarea pregă
tirilor necesare în vederea con
ferinței general-europene, me
nite să contribuie la convocarea 
ei cît mai grabnică și la succe
sul lucrărilor sale. Ei consideră 
că trebuie realizată propunerea 
guvernului Finlandei privind or
ganizarea, la Helsinki, a unor 
consultări multilaterale, cu par
ticiparea tuturor statelor inte
resate din Europa, precum și a 
S.U.A. și Canadei. Statele par
ticipante la consfătuire își rea
firmă hotărîrea de a numi re
prezentanți pentru a participa, 
împreună cu reprezentanții ce
lorlalte state, la consultările 
multilaterale în vederea punerii 
de acord a problemelor ținînd 
de pregătirea și organizarea con
ferinței general-europene. Ei 
constată că propunerea privind 
consultările multilaterale, ca for
mă de pregătire a conferinței 
general-europene, are în prezent 
asentimentul tuturor statelor in
teresate și cheamă la începerea 
consultărilor multilaterale în cel 
mai scurt timp.

III
Statele participante la Tratatul 

de la Varșovia consideră că ar 
fi, de asemenea, în interesul în
tăririi securității europene reali
zarea unei înțelegeri cu privire 
la reducerea forțelor armate și 
armamentelor în Europa. Ele 
pornesc de la faptul că proble
ma reducerii forțelor armate și 
armamentelor în Europa, atît 
străine cît și naționale, trebuie 
rezolvată în așa fel incit să nu 
se aducă prejudicii țărilor care 
vor lua parte la o asemenea re
ducere. Examinarea și definirea 
căilor de rezolvare a acestei 
probleme nu trebuie să fie pre
rogativă alianțelor milltar-politi- 
ce existente în Europa. în ceea 
ce privește procedura desfășu
rării negocierilor asupra acestei 
probleme s-ar putea ajunge la 
o Înțelegere corespunzătoare.

★
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polo
nă, Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste sint convinse că evo
luția istorică a adus Europa în- 
tr-o etapă importantă. Anul 
1972 poate aduce popoarelor eu
ropene nu numai o speranță 
nouă de pace trainică șl secu
ritate, dar șl un progres real în 
direcția transpunerii ei în viață. 
Cea mai înaltă îndatorire a tu
turor statelor este de a contribui 
activ la aceasta.

Cehoslovace și guvernul au ofe
rit miercuri la amiază, o masă 
oficială în cinstea delegațiilor de 
partid și guvernamentale care 
au luat parte la consfătuirea 
de la Praga a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

P e
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întîlnire cu prilejul apariției 
în Austria a volumului „România 

pe drumul socialismului“
VIENA 26. — Coresponden

tul Agerpres, P. Stăncescu. 
transmite : Cu prilejul apari
ției în librăriile austriece a 
volumului ..România pe dru
mul socialismului", cunrin- 
zînd articole, cuvîntări și in
terviuri ale președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, la ambasada româ
nă din Viena a avut loc 
miercuri o întîlnire a dr. 
Fritz Hodeige, directorul cu
noscutei Edituri „Rombach" 
din Freiburg (R.F.G.). cu zia
riști austrieci și corespondenți 
ai presei străine.

Salutîndu-i pe cei pre- 
zenți, ambasadorul român. 
Dumitru Aninoiu. a relevat 
însemnătatea lucrărilor inclu
se în volum și a amintit că a-

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
COMUNIȘTILOR IUGOSLAVI

BELGRAD 26. — Corespon
dentul Agerpres, George Ionescu, 
transmite : La Belgrad au conti
nuat miercuri lucrările celei de-a 
11-a Conferințe a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. în cea 
de-a doua zi, s-au desfășurat 
discuțiile pe marginea dărilor de 
seamă ale organelor executive ale 
U.C.L, distribuite în scris dele-

Consultările 
de la Roma

ROMA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : In desfășurarea crizei de 
guvern din Italia, elementul nou 
— intervenit miercuri după-a- 
miază — îl constituie consultă
rile premierului desemnat, Emi
lio Colombo, cu reprezentanții 
tuturor partidelor reprezentate 
în parlament. Programate Inițial 
pentru miercuri dimineața, dis
cuțiile lui Colombo cu delegații
le partidelor republican și so
cial-democrat au trebuit să fie 
aminate pină după-amiază, în
trunit primul ministru, Colombo, 
a luat parte la o întrunire co
mună a grupurilor parlamentare 
ale Partidului democrat-creștin 
din Camera deputaților și Se
nat.

Joi dimineața, Colombo se va 
intîlni cu delegațiile partidelor 
socialist și democrat-creștin, iar 
după-amiază, cu delegațiile par
tidelor comunist și liberal. Con
sultările premierului desemnat 
se încheie vineri. Apoi, se va 
decide dacă el continuă sau nu 
discuțiile numai cu reprezen
tanții partidelor de centru- 
stînga.

Alegeri în „țara bananelor“
In Ecuador, „țara bananelor“ a fost declanșată campania 

electorală în vederea desemnării unui nou șef al statului 
și unor noi membri ai parlamentului. Cu citeva zile in 
urmă guvernul ecuadorian a dat publicității un comunicat 
in care se specifică data la care vor avea loc alegerile pre
zidențiale și parlamentare ; prima duminică a lunii iunie a.c.

Hotărîrea, așteptată cu deose
bit interes de mai mult timp, a 
permis partidelor politice angajate 
în scrutin să-și stabilească un 
program urgent de convocare a 
convențiilor ce vor alege candi- 
dații pentru funcțiile de președin
te, vicepreședinte și pentru fo
rul legislativ. Totodată Tribuna
lul suprem electoral a făcut cu
noscut publicarea noii legi elec
torale și formarea tribunalelor e- 
lectorale în fiecare provincie a 
țării. Faptul că o dată cu alegeri
le propriu-zise alegătorii vor fi 
chemați să se pronunțe și asupra 
repunerii în vigoare a Constitu
ției din 1946 contribuie în mare 
măsură la sporirea interesului 
pentru scrutinul din iunie.

Actualul președinte (ales de 
cinci ori în această funcție, în- 
cepînd din 1933 și de trei ori răs
turnat prin lovitură de stat mili
tară), Jose Marfa Velasco Ibarra, 
în vîrstă de 79 de ani, sub pre
text că „nu poate guverna cu un 
guvern ostil, și-a asumat cu

sic In Ir- rt
maselor și a legăturii sale eu 
poporul.

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu, a fost primit, la 
26 ianuarie, de A. P. Kiri
lenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu _ a- 
propiata sa plecare definiti
vă în patrie. Cu acest pri
lej, a avut loo o convor
bire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească.
• AGENȚIA T.A.S.S. in

formează că guvernele Uniu
nii Sovietice și Republicii 
Bangla Desh au căzut de a- 
cord să stabilească relații 
diplomatice Ia nivel de am
basadă. 

ceasta se plasează în contextul 
altor apariții similare din 
Franța, Italia, Finlanda, Japo
nia, Brazilia, ca o dovadă a 
interesului crescînd față de 
politica Republicii Socialiste 
România și a conducătorului 
său, președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Luînd cuvîntul, în continua
re, directorul Editurii „Rctm- 
bach“ a spus : Decizia noastră 
de a tipări acest volum a 
pornit din dorința de a oferi 
cititorilor posibilitatea de a se 
informa direct despre Româ
nia și conducătorul ei. El 
a făcut apoi o largă pre
zentare a volumului și a per
sonalității președintelui Ro
mâniei, și a subliniat impre
siile culese cu ocazia vizitei 
sale în țara noastră.

goților, și a referatelor prezentat» 
în cadrul conferinței de Veliko 
Vlahovici fi Kiro Gligorov, mem
bri ai Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., ou privire la 
dezvoltarea și sarcinile actuale 
ale U.C.l. și în legătură cu situa
ția social-economică actuală fi 
sarcinile U.C.l.

In cadrul discuțiilor, printre 
alții au luat cuvîntul Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal, si Veliko ~Mi- 
latovici, președintele Conferinței 
federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugosla
via.

CAIRO: Comunicat privind 
acțiunile studențești

CAIRO 26. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Ministerul de Interne 
egiptean a dat publicității un 
comunicat referitor la acțiunile 
studențești ce au avut loc în ul
timul timp. Se arată că, în pe
rioada 17—24 ianuarie, un nu
măr de studenți de la Universi
tățile din Cairo și Ain Chams 
au participat la mai multe reu
niuni și conferințe și că unii 
dintre ei au refuzat să părăseas
că incinta facultăților.

Reprezentanți ai studenților 
au avut întîlniri cu o serie de 
personalități alB vieții politice, 
printre care Sayed Marei, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, și 
membri ai guvernului. Chiar și 
după aceste întîlniri, anumite 
elemente din rîndul studențimii, 
menționează comunicatul, au 

sprijinul armatei, întreaga putere 
în iunie 1970, suspendînd Consti
tuția și trimițînd Parlamentul în 
vacanță nelimitată. Velasco 
Ibarra a anunțat, încă în urmă 
cu un an, că va organiza un re
ferendum în cadrul căruia ecua- 
dorienii ar fi chemați să se pro
nunțe asupra „ordinei constituțio
nale“ introduse de el. Amînarea 
acestui referendum a declanșat un 
puternic val de nemulțumire în 
rîndul cercurilor politice ecuado- 
riene. Ripostînd, Ibarra a aver
tizat că în cazul în care nu se 
va potoli valul protestelor va re
curge la o soluție de forță, con
form căreia prerogativele puterii 
vor fi încredințate, fără alegeri 
„unei persoane, sau grup de per
soane, gata să-și asume această 
răspundere“. El a anunțat, tot
odată, că la viitoarele alegeri 
nu-și va mai depune candida
tura.

Cert este că în ultimii ani, cele 
mai multe din proiectele econo
mice și sociale promise au rămas 
în faza promisiunilor. Sindicate
le, organizațiile democratice ’ și 
progresiste de tineret, o parte a 
armatei și-au exprimat prin gre
ve, manifestații de masă sau pro
teste împotrivirea față de pune
rea la dispoziția capitalului nord- 
american a uneia din cele mai 
importante bogății — petrolul, 
descoperit în ultima perioadă, 
pentru faptul că reforma agrară, 
anunțată cu 7 ani în urmă, nu a 
fost înfăptuită. Proprietarii ma
rilor haciendas, care nu reprezin
tă nici 2 la sută din totalul popu
lației rurale posedă circa 75 la 
sută din suprafața cultivabilă ; 
în timp ce 75 la sută din 
populația rurală dețin mai 
puțin de 2,2 la sută din su
prafața arabilă. Menținerea unor 
structuri inechitabile în agricul
tură, agravarea situației sociale a 
muncitorilor, lipsa unei preocu
pări pentru înfăptuirea reformei 
democratice a învățămîntului, au 
dus la deteriorarea relațiilor chiar 
între șeful statului și mulți din 
sprijinitorii inițiali ai acestuia.

La numai cîteva zile de la a- 
nunțarea hotărîrii privind organi

TINERETUL 
LUMII

SEMINARUL 
DIN POLONIA

La Radzlej owlce, ltn* *&  Varșo
via, au Început lucrările unul 
seminar Internațional, de pa
tru zile, organizat de Consiliul 
Central al Uniunii Tineretului 
Sătesc din Polonia pe tema 
„Tineretul șl progresul tehnl- 
co-ștlințlfic In agricultură«. 
Sint prezențl reprezentanți al 
organizațiilor de tineret din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia R.D.G., România, Unga
ria și U.R.S.S. Din România 
participă o delegație condusă 
de I. Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C.

• CU PRILEJUL vizitei pe 
care o Întreprinde tn Ungaria, 
la invitația C.C. al P.M.S.U., 
tovarășa Ghlzela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., a fost primi
tă de tovarășul Zoltan Komoc- 
sin, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.S.U.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească, a participat și Andras 
Gyenes, șeful secției externe a 
C.C. al P.M.S.U. A fost de față 
loan Cotoț, ambasadorul 
României Ia Budapesta.

• IN CURSUL anului 1971. 
numărul membrilor Partidului 
Comunist din Uruguay a cres
cut cu peste 11 000, iar cel al 
Uniunii Tineretului Comunist 
— cu 8 000 scrie ziarul „El 
Popular”, organ al C.C. al P.C. 
din Uruguay. Ziarul subliniază 
că această creștere constituie o 
dovadă grăitoare a popularită
ții Ideilor partidului în rîndul

FESTIVITATE LA 
CEIBA (CUBA) 

In Cuba a avut loo deschi
derea taberei Brigăzii inter
naționale a F.M.T.D. „Iulie 
Antonio Meiia", alcătuită din 
tineri din diferite țări ale lu
mii, între care și un grup de 
șase uteciști din România, 
care urmează să la parte la 
lucrările de construcție a li
nei școli medii rurale În lo
calitatea Ceiba, provincia Ha
vana. La festivitate au fost 
prezențl Jalme Crombet, 
prim-secretar al Comitetului 
Național al Uniunii Tinere
tului Comunist din Cuba 
(U-J.C.), Adalberto Qulntana, 
președintele Institutului cu
banez pentru prietenie Intre 
popoare (I.C.A.P.), reprezen
tanți ai corpului diplomații; 
ziariști.

în Norvegia ®e amplifică miș
carea de protest Împotriva ade
rării țării la Piața comună. Ast
fel, la Oslo a avut loc o confe
rință a reprezentanților sindica
telor norvegiene, Reafirmînd 
hotărîrea sindicatelor de a-și uni 
forțele în acțiuni de amploare 
anti-C.E.E., participanții au a- 
doptat și o rezoluție în care, 
printre altele, se afirmă că in
trarea Norvegiei în Piața co
mună lezează interesele funda
mentale ale clasei muncitoare.

continuat să rămlnă în incinta 
Universității, ceea ce a dus la 
intervenția poliției și arestarea 
unor studenți. Un număr de 
studenți au continuat să organi
zeze manifestații în fața Univer
sității.

Comunicatul precizează că, 
in conformitate cu legislația ță
rii privind interzicerea mani
festațiilor, această dispoziție va 
fi aplicată Incepînd de la 25 ia
nuarie.

Marți, președintele Sadat a 
luat cuvîntul la o reuniune a 
reprezentanților instituțiilor po
litice și sindicale, al federații
lor studenților și presei, ai altor 
organizații de masă. El a abor
dat in contextul politicii inter
ne și externe a noului cabinet 
și probleme ale situației în rîn- 
durile tineretului studențesc.

zarea alegerilor, fostul guvernate«,, 
al provinciei Cuayas, Asaad Bu-' 
caram, candidat la fotoliul pre
zidențial din partea partidului 
„Concentrarea forțelor populare * 
a revenit în țară după un exil 
impus, de un an și jumătate. 
Bucaram fusese deportat în vara 
anului 1970 de către șeful statu
lui ecuadorian. Reîntoarcerea sa 
în țară a fost autorizată de gu
vern, după mai multe tentative 
de reconciliere între autorități și 
conducători ai „Concentrării for
țelor populare“ (din opoziție). O 
încercare de revenire neautorizată 
în iunie anul trecut, a fost sanc
ționată cu o nouă deportare. In 
cercurile politice din Quito se a- 
preciază că Bucaram ar avea cele 
mai multe șanse la președinție. In 
sprijinul acestei ipoteze se amin
tește că la precedentele alegeri el 
obținuse doar cu cîteva voturi 
mai puțin decît Ibarra. într-o de
clarație făcută pe aeroportul din 
Panama, înaintea plecării spre 
patrie, Bucaram a precizat că în 
problemele de politică internă el 
va depune eforturi pentru resta
bilirea controlului statului asu
pra bogățiilor naturale ale țării, 
și asupra producției, relevînd că 
zăcămintele petroliere descoperi
te recent vor aduce, prin valorifi
carea superioară în țară, un venit 
anual suplimentar de 600 milioa
ne dolari. în ceea ce privește po
litica externă, el a menționat că 
va acționa în vederea extinderii 
relațiilor diplomatice și comer
ciale ale Ecuadorului cu toate sta
tele, indiferent de sistemul lor 
politic.

La rîndul său Partidul Comu
nist (legal) și-a definit poziția e- 
lectorală, pronunțîndu-se pentru 
formarea unui front comun al 
partidelor și grupărilor progre- <
siste, care să prezinte în campa
nia electorală un program cores
punzător necesităților vitale ale 
poporului ecuadorian. După cum 
anunță agenția PRENSA LATI
NA, Pedro Saad, secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Ecuador, 
a declarat că „Această unitate a 
forțelor progresiste este necesară 
în lupta pentru formarea unui 
guvern democrat-popular care să 
treacă la înfăptuirea unor profun
de transformări social-economice 
și să redea țării deplina inde
pendență națională“.
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