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• Să mobilizăm toate forțele materiale și u- 
mane la îndeplinirea și depășirea prevederi- | 

lor sarcinilor de plan pe anul 1972 I

I CHEMĂRI | 
I LA ÎNTRECEREA I
I SOCIALISTĂ I
I______________________________________ !

Portretai 
muncitorului 

din anii 
cind este elev

MUNCA PATRIOTICA
HOTĂRÎ RE A BIROULUI C. C. AL U. T. C. PRIVIND 

STIMULAREA ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE U. T. C.
FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECEREA PE ANUL 1971

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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• Cît de unitar se realizează 
procesul educativ în școala de 
tip profesional e Se poate evi
ta formula : diriginte cu jumă
tate de normă ? e Cotizația în
casată pe șapte luni înainte nu 
asigură contactul utecistului cu 
organizația e De ce trece.orga
nizația U.T.C. din întreprindere 
pe lingă ucenici, așteptând să 
devină muncitori ca să se ocupe 
de ei ?

Biroul C. C. al U. T. C. analizînd rezultatele 
ob|inute în munca patriotică în anul 1971

HOTĂRĂȘTE:
I. Stimularea organizațiilor județene ale 

U.T.C. clasate pe primele locuri în întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor de 
muncă patriotică, după cum urmează :

PREMIUL SPECIAL

Organizației municipale București a U.T.C. 
i se acordă Drapelul și Diploma de Onoare a 
C. C. al U. T. C. și un premiu în valoare de 
40 000 lei ;

LOCUL I

Organizației județene a U.T.C. Caraș-Severin 
i se acordă Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. 
și un premiu în valoare de 40 000 lei ;

LOCUL II

Organizațiilor județene ale U.T.C. Dîmbovița 
și Prahova li se acordă Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. și cîte un premiu în valoare de 
30 000 lei pentru fiecare ;

LOCUL III

Organizațiilor județene ale U.T.C. Brăila și

Hunedoara li se acordă Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. și cîte un premiu în valoare 
de 20 000 lei pentru fiecare ;

MENȚIUNI

Organizațiilor județene ale U.T.C. Argeș, Si
biu, Teleorman, Buzău, li se acordă Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. și cîte un premiu de 
10 000 lei pentru fiecare.

II. Se acordă Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. și premii, PE OBIECTIVE, în valoare de 
15 000 lei fiecare, următoarelor organizații ju
dețene ale U.T.C. :

• Organizației județene a U.T.C. Timiș pen
tru realizările obținute la „colectarea deșeuri
lor feroase și neferoase" ;

• Organizației județene a U.T.C. Vîlcea pen
tru realizările obținute la „lucrările din silvi
cultură" ;

• Organizației județene a U.T.C. Bihor pen
tru realizările obținute ia „acțiunile din agri
cultură".

Diploma de Onoare și distincțiile vor fi în- 
mînate de către secretarii și membrii Biroului 
C.C. al U.T.C. în cadrul unor adunări organi
zate în acest scop.
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A ÎNȚELEGE REALI
TATEA SI A LUPTA 
PENTRU ' TRANSFOR
MAREA El.

CABINETUL DE ȘTIIN
ȚE SOCIALE '

I
I

VIGUROS ÎN CINCINAL

TRANSPORTURI
CITIȚI ÎN PAGINA A 3-A a ziarului grupajul consacrat activității tine
retului pe șantierele muncii patriotice :

• BILANȚ RODNIC,
convorbire cu tovarășul IOSIF WALTER, secretar al C.C. al U.T.C.

• Primii secretari ai organizațiilor județene U.T.C. premiate ne pre
zintă : ANGAJAMENT ÎN ANUL SEMICENTENARULUI
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E TIMP FRUMOS!

„ȘTIINȚĂ Șl ATEISM

I
I
!

LA SATE
SE POATE LUCRA!

De cîteva zile — și pentru toată săptă- 
mina aceasta — timpul se anunță frumos. 
Optim executării a foarte multe dintre lu
crările pregătitoare pentru campania agri
colă de primăvară. „La cota actuală indi
cată de mercurul termometrelor, ne spunea 
tovarășul Nicolae Ștefan, adjunct al minis
trului agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, volumul muncilor ce trebuie execu
tate e mare. In legumicultură : amenajarea 
paturilor calde și semănatul în răsadnițe 
sînt lucrări ce se cer intensificate; în vege

tal : transportul îngrășămintelor și îndeosebi 
executarea arăturilor pe suprafețele neogorî- 
te în toamnă impun concentrarea forțelor; 
în pomicultură : stropirile, tăierile și ferti
lizările se cer intensificate; pe suprafețele 
unde excesul de umiditate determină pier
deri de recoltă, membrii cooperatori, meca
nizatorii, toți lucrătorii ogoarelor au dato
ria să amplifice ritmul la săparea canalelor. 
Totodată, desprimăvărarea timpurie ce se 
anunță impune aprovizionarea imediată cu 
cantitățile necesare de semințe, încheierea

AZI VA INFORMAM DESPRE

• Repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole

• Executarea lucrărilor
de îmbunătățiri funciare

xperiența altor ani, 
cînd amînarea treburi
lor de azi pe mîine a 
scos în primăvară trac

toare și utilaje reparate în pripă,
pledează ferm pentru intensifi
carea lucrului. Căci privită prin 
această prismă primăvara este 
foarte aproape. Tinerii mecani
zatori, parte majoritară a detașa
mentului de lucrători ai S.M.A., 
sînt datori și pot să contribuie la 
grăbirea încheierii tuturor repa
rațiilor planificate.

S.M.A. Condeești dispune de 
un atelier mecanic central spa
țios, dotat în mod corespunzător. 
Cu toate acestea din cele 130 
tractoare planificate a fi repara
te doar 82 au trecut prin mîinile 
mecanicilor de întreținere (deși 
conform graficului dinainte sta
bilit numărul acestora trebuie să A

Ni s-a vorbit, apoi, despre 
„imposibilitatea" de a confecțio
na în atelierul propriu unele pie
se mărunte, ca șuruburi sau bri- 
de, necesare la repararea plugu
rilor. Orice mecanizator știe însă 
foarte bine că la plug nu există 
reper care să nu poată fi confec
ționat sau recondiționat într-un 
atelier al S.M.A. Așa cum au pro
cedat vecinii lor, cei de la sec
țiile S.M.A. Horia. Nu numai la 
pluguri dar și la celelalte utilaje 
s-au făcut toate recondiționările 
necesare îneît la aceeași dată în
tregul parc de semănători, ma
șini de împrăștiat îngrășăminte 
chimice, pluguri, discuri, grape,

(Continuare în pag. a ll-a)

în cel mai scurt timp a reparării tractoare
lor și mașinilor agricole. Peste tot, che
marea „fiecare clină bună de lucra să fie 
folosită cu randament maxim“ trebuie în
țeleasă ca o cerință a zilei. Péste tot — și, 
adăugăm noi, de către toți lucrătorii ogoa
relor. Iar în această acțiune, sub îndru
marea organizațiilor U.T.C., tineretul tre
buie să se afle în primele rînduri. Și, așa 
cum o redau ultimele vești transmise re
dacției. acolo unde există preocupare re
zultatele bune nu întîrzie să se arate.

I

Intr-una din secțiile Fabricii de 
confecții Focșani

Foto : PAVEL TÂNJALA

se ridice la cel puțin 90). Sta
diul nu era mai avansat nici la 
celelalte mașini și utilaje. Din cele 
60 de semănători doar 45 erau 
reparate iar din 120 pluguri doar 
90 fuseseră puse la punct. Vina, 
după cum ne așteptam, este dată 
numai pe lipsa pieselor de 
schimb „Ne lipsesc aproape 54 
de repere, ne spune inginerul 
Victor Manolache. Mai facem 
noi și adaptări, recondiționări, 
dar tot nu putem acoperi necesa
rul“. Este și aceasta o cauză dar 
întârzierile sînt determinate mai 
ales de o seamă de neajunsuri ce 
țin dc propria organizare a pro
ducției și a muncii. Frontul de 
lucru pe care îl oferă hala, de 
pildă, este de 14 tractoare, 
cu toate acestea, pe spațiul pro
ductiv nu se aflau decît 11 trac
toare. Timpul de staționare al u- 
unui tractor este, în multe cazuri, 
peste limitele admise. Utecistul 
Vasile Tănase, spre exemplu, se 
află cu tractorul său pe fluxul 
tehnologic de peste 2 săptămîni. 
Așa se întâmplă cu fiecare din cei 
care vin la atelier.

MĂRFURI
în milidrde tone-km

100 1
1970

«é CĂLĂTOR!
în miliarde câlâtori-km

100W
1970

Importantă ramură a economiei naționale 
— transporturile și telecomunicațiile — și-au 
continuat și anul trecut drumul dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-materiale. In Co
municatul cu privire la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România în anul 1971 cifrele dau 
și de data aceasta dimensiunile exacte ale 
considerabilelor eforturi ale statului : din 
volumul total de transporturi de mărfuri 
și călători pe C.F.R. 84,4 Ia sută s-au 
efectuat cu tracțiune Diesel, și electrică ; s-au

modernizat și reconstruit 338 km drumuri cu 
trafic intens, iar pe 1400 km drumuri cu 
trafic mai redus s-au aplicat îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare ; au continuat lucrările de ex
tindere a capacității portului Constanța și s-a 
dat în folosință noul port de la Orșova ; te
lefonia automată a fost extinsă cu 39 000 linii.
Sînt citeva date succinte pe care anul 1972 
le va completa și îmbunătăți în continuare po
trivit îndrăznețelor prevederi ale planului de 
stat pe anul în curs, ale cincinalului actual.

Traseul pe care-1 parcurge 
absolventul pină la atestatul de 
muncitor include, obligatoriu, 
un proces educativ foarte bine» 
conceput. Firesc, întrucît într-o 
perioadă relativ scurtă de timp 
el trebuie să dobindească nu 
numai deprinderi solide în me
serie, ci și datele moral-politice 
care să-l situeze in rindurile 
muncitorilor înaintați.

Așa s-a pus problema în dis
cuția Biroului Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., care 
a precizat că nu trebuie amî- 
uată ucenicia la școala spiritu
lui muncitoresc pină după an
gajarea tânărului in producție. 
Lucrurile nu s-au discutat in 
principiu, ci la modul practic, 
consolidind perfecționarea mij
loacelor de educație, in sensul 
măsurilor cuprinse în documen
tele de partid.

S-a atras atenția de la în
ceput : activitatea educativă în 
școala care dă muncitorul este 
un sistem care nu permite deli
mitări : pină aici răspunde diri
gintele, de aici încolo organi
zația U.T.C. și, separat, peda
gogii. De aceea și există acel 
plan comun al școlii și organi
zației U.T.C. privind munca po- 
litico-educativâ. Rău este că, în 
destule cazuri, planul comun 
are doar meritul de a fi alcătuit, 
după care rămîne abandonat 
într-un sertar — așa cum s-a 
întâmplat la Grupul școlar pe- 
■trol-chimie, dar și în alte uni
tăți.

De aici, de la ignorarea pla
nului comun, care rămîne tui 
document fără valoare practică, 
încep, într-un fel, neregulile ; 
în locul unei activități unitare 
care ar duce la rezultate edu
cative de mare eficiență, fac
torii educaționali acționează pe 
cont propriu. In analiza făcută 
s-a.- insistat asupra consecințe
lor : acțiuni întâmplătoare ; ac
țiuni mari, la nivelul școlii, în 
timp ce in clase, deci și în or
ganizațiile U.T.C. ale claselor, 
perioade întregi se scurg fără o 
activitate educativă ; acțiuni 
care se suprapun și, ceea ee-i 
mai grav, absența acțiunilor 
pentru motivul că fiecare se bi- 
zuie pe celălalt. Nu trebuie să 
se înțeleagă nicidecum că acti
vitatea diriginților, a organiza
ției U.T.C. și a pedagogilor pot 
fi lipsite de caracterul specific, 
dar o concepție unitară asupra 
a tot ce se întreprinde pe plan 
educativ în școală este obliga
torie. Altminteri, învățămintul 
politic U.T.C. se confundă cu 
ora de dirigenție, pedagogii își 
reduc misiunea la a păzi medi
tațiile sau nfodul cum se for
mează rindul la masă, că, la in
ternat, acolo unde trăiesc majo
ritatea elevilor nu se petrece 
nimic, zile și săptămîni de-a rîn-

LUCREȚIA LUSTIG . 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)

NU ERAU

VINO VA ȚI I
Sărbătoarea
tineretului

NOU VENIȚII.
Primul tînăr cu care am fă

cut cunoștință în organizația 
U.T.C. din secția „finite“ a Fa
bricii de postav Bacău a fost 
Ținea Iacob. S-a prezentat 
scurt, alăturând numelui pe care 
și—1 declinase precizarea că este 
nou venită în acest colectiv. 
Iată un prilej nimerit, mi-am 
zis, de a afla cum decurge „a- 
climatizarea“ în mijlocul tine-

rilor „vechi“ din secție — tre
cuseră de la venirea ei, în sep
tembrie, cîteva luni — ce ele
mente înscrisese în biografia ei 
de utecistă ultima perioadă. Pe 
undeva, mă îndemna Ia acest 
lucru și convingerea că situația 
de „nou venit“ constituie o ex
periență a cărei valoare in
structivă depășește,' uneori, li
mitele stricte ale răstimpului în• • • • •

de GEORGE IVAȘCU

SÀ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDEM

VIRAJ
O 
a- 

_____ _ _______ E mașina
întreprinderii de legume și 
fructe din localitate. A recu
noscut-o și șoferul Marin Nica, 
de la I.A.I.C.A. Alexandria. O 
cunoaște bine. Furgonetă e a 
prietenului său, Petrică Furcu- 
leșteanu. Dar acum nu condu
ce Petrică. La volan zărește 
chipul unui necunoscut. Marin 
alarmează trecătorii. Cu lumi
nile de poziție ale mașinii stin
se, necunoscutul încearcă un 
viraj strîns, «băgînd groaza . în 
cetățenii de pe trotuare. Cine
va a sărit pe scara furgonetei. 
Gata. A oprit. De la volan co
boară, vrînd, nevrînd, un puș-

Orașul Alexandria. Seară, 
furgonetă gonește pe străzi, 
larmînd trecătorii. T

PERICULOS LA VOLANUL
UNEI

tan de 17 ani, înalt, slăbuț, îm
brăcat în uniformă de elev. De 
undeva apare și un milițian. 
„Sînt elevul Stoichițoiu, de la 
Liceul nr. 2, dar n-am buletinul 
Ia mine“, rostește elevul, deo
camdată nu prea speriat. _De 
aici, începe însă drumul către 
miliție...

Elevul recunoaște în biroul 
anchetatorului că el, hoțul de 
mașini, nu e Stoichițoiu, ci un 
coleg de-al lui, pe nume Buciu 
Emil, din anul II al liceului mai

FURGONETE
sus amintit. Dar cine este Stoi- 
chițoiu, tânărul pe care Buciu 
l-a găsit demn de a i se sub
stitui ? Investigațiile ulterioare 
ale reporterului au dus la con
statarea : un recalcitrant noto
riu, certat cu învățătura și dis
ciplina de cel puțin 6 ani, în 
prezent exmatriculat din liceu. 
Așadar, elevul Buciu s-a cata
logat singur, cu bună știință, 
deși chiar alături de el, în a- 
ceeași bancă, avea un cu totul 
alt exemplu : Naidin Marian,

unul dintre cei mai buni elevi 
ai liceului.

Am o discuție cu Buciu Emil:
— De ce ai furat mașina ?
— Pentru că tocmai ieșisem 

de la un film străin, „Păcatul 
fatal“ (n.r. — a se citi „Greșea
lă fatală“) unde văzusem că și 
alți tineri iau mașinile altora. 
Nu văd de ce ziceți „furat“.

care prezența cuiva în organi
zație îndreptățește un atare ca
lificativ.

In primul rînd, mă așteptam 
la așa ceva, mi s-a vorbit de 
adunările generale la care a 
participat. Apoi, cîteva ieșiri, 
cu întreaga organizație, la muncă 
voluntar-patriotică. Nu mă aș
teptam, însă, să constat în cu
vintele interlocutoarei tonul 
impersonal cu care îmi împăr
tășea datele solicitate, reține-

Area și căutarea evidentă a ar- 
gumentelor care să justifice e- 
fortul depus în ultima vreme 
în activitatea organizației din 
care face parte de curînd. Im
presia mi-a fost imediat con
firmată de aprecierea cu care 
și-a încheiat retrospectiva : 
„Muncesc și eu la fel ca toată 
lumea“. în alte împrejurări a- 
ceste cuvinte nu m-ar fi sur
prins. Dar pentru că văzusem 
mai înainte un caiet de sarcini 
în care se aflau înscrise nu
mele membrilor® organizației, 
precum și răspunderile ce le 
reveneau, ele mi-au atras în 
mod deosebit atenția. In raport 
de această realitate incontesta
bilă, pe moment, mă simțeam 
înclinat să cred că lipsa unei 
activități personale mai consis
tente o făcuse pe Iacob Ținea 
să creadă că acest lucru este 
valabil pentru toți uteciștii. 
M-am hotărât, deci, să-i de
monstrez că are o părere nefon
dată, că o experiență indivi
duală nu trebuie extinsă asupra 
întregului colectiv. Nici faptul 
că, alături de ea, din caietul de

DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare în pag. a V-a)

TRAIAN GINJU

(Continuare în pag. a ll-a)

I
NE APROPIEM tot mai mult de marea sărbătoare ce va fi 
pentru'întregul nostru popor Semicentenarul Uniunii Tinere
lului Comunist. în ziarul central al tineretului, în „Tînărul 
leninist", ca. și în emisiuni speciale la Radio-Televiziune, 
suflul de aripă al acestui eveniment istoric se simte de pe 
acum, în freamătul de conștiințe nu numai ale generațiilor 
tinere, ci și .ale celor vîrstnice. Trăim o epocă a unei Ro
mânii în plină vigoare a afirmării ei printre națiunile 
înaintate ale lumii, tocmai datorită faptului, istoricește va
lidat, că în fruntea ei se află avangarda poporului munci
tor, Partidul Comuniștilor -— partid care l-a ales conducător

S pe acela care, încă de la 16 ani, prin eroismul lui de tînăr 
revoluționar, prin gîndul și fapta lui de utecist, își înscria

S numele care astăzi e în mintea și inima noastră a tuturor: 
\ Nicolae Ceaușescu.
S Este.— acesta — un veritabil privilegiu, în atâtea multiple
S moduri exemplar, de care tineretul nostru se bucură în 
S toate sectoarele lui de activitate. De la tractoristul ogoare- 
Ș lor ce-și așteaptă primăvara, la strungarul sau inginerul 
S dintr-o mare uzină, de la învățătorul și profesorul în plină 
S inedită experiență de educație și de instrucție intelectuală, 
i la tînărul scriitor sau artist, visînd la treptele consacrării 

S obștești prin autenticitatea talentului și finalitatea majoră a 
\ mesajului operei; de la tînărul cercetător științific, în micro- 
S universul de laborator, la organizatorul pe teren al marilor 
S inițiative industriale sau agricole ; de la tînărul medic la 
S tînărul sociolog, preocupat deopotrivă de psihologia mile- 
j> niului ce vine, dar mai ales de ecologie, de ameliorarea 
J mediului ambiant (și cîte zeci și zeci de profesiuni, de nobile 

îndeletniciri n-am putea încă cita ?), pînă la ostașul care se 
S instruiește întru apărarea patriei — la hotare și înăuntrul 

ei, pentru veghea asupra progresului nostru de sursă și fi- 
I nulitate autentic revoluționară — iată o întreagă gamă în- 

sumînd milioane și milioane de chipuri (și la ele se adaugă 
încă și încă o sumedenie de învățăcei, pe băncile liceelor 
și ale facultăților)... <

Aniversarea întemeierii U.T.C.-ului — aniversare ce va 1 
culmina festiv în această primăvară — înseamnă deci încă , 
de pe acum nu numai o retrospectivă a complexului de i

(Continuare în pag. a V-a) (

de care tineretul nostru se bucură în

primăvara, la strungarul sau inginerul
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TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU-MIZIL 
S A ÎNAPOIAT DE LA ROMA

GEAMURI TERMO 
IZOLANTE

Marți s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Roma, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian a făcut o. 
vizită în Italia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii

Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., An
drei Ștefan, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Delegația Partidului Como-, 
nist Român, condusă de tovară
șul Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Elvețian al 
Muncii, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară, s-a înapoiat marți 
după-amiază în Capitală.

INTRAREA ÎN VIGOARE 
A ACORDULUI BALCANIC 

DE COOPERARE TURISTICA

La 4 februarie 1972, ambasa
dorul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia la București a 
depus la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România instrumentul de ratifi
care de către Iugoslavia a Acor
dului dintre guvernele Republi

cii Populare Bulgaria, Regatului 
Greciei, Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Turcia privind cooperarea reci
procă în domeniul turismului în 
regiunea balcanică, semnat la 
București, la 13 mai 1971 cu o- 
cazia celei de-a IV-a Conferin
țe a Organismelor oficiale de tu
rism din țările balcanice. Prin a- 
ceasta — conform prevederilor 
sale — Acordul a intrat în vi
goare întrucît anterior a mai 
fost ratificat de către Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Turcia.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală Ansamblul Operei 
„Phibada" din Phenian care, la 
invitația Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, întreprinde 
un turneu în țara noastră.

v Sticla — material cunoscut și u- 
tilizat de sute de ani -— capătă în 
zilele noastre întrebuințări mài 
puțin obișnuite. în multe cazuri 
ajunge să concureze chiar și oțe
lul. Avînd în vedere faptul că un 
sfert din producția de qțel a țării 
noastre este acum utilizat în con
strucții, sticla începe să fie din ce 
în ce mai utilizată în acest sector. 
Dublarea pînă în 1975 — față de 
197Q —,. a producției, de geam pe 
cap de locuitor, va permite fabri
carea unei variate game de profile 
din sticlă ce vor înlocui o mare 
părte a profilelor metalice. Produ
cerea în țară a geamurilor termo- 
izolatoare din două sau mai multe 
foi, va însemna de fapt reducerea 
substanțială a consumurilor de 
lemn și metal la fabricarea rame
lor pentru ferestre.

în cadrul noutăților, un interes 
deosebit îl suscită trecerea la fa
bricarea și folosirea țesăturilor din 
fibre de sticlă bitumate. Nu nu
mai că se vor economisi însemna
te cantități de țesături și împîsli- 
turi textile sau de cartoane pro
duse din celuloză, dar se va pre
lungi considerabil durabilitatea lu
crărilor, avînd în vedere că su
portul pe bază de sticlă este un 
material impuțrescibil. Nu este 
însă singurul material hidroizola- 
tor ce reține atenția. Cașerarea 
fibrelor de sticlă cu foile de alu
miniu va rezolva mult discutata 
problemă a reflectării căldurii. Su
portul nemaiabsorbind căldură, 
peretele își va păstra cantitatea 
de radiații pe care o primește. In 
sfîrșit, același material din fibre 
cașerate își va găsi utilizări nu 
numai la baza construcției • ci și la 
acoperișuri Scurgerea mult mal 
rapidă a apei va elimina posibili
tatea de umezire a pereților. La 
capătul enumerării noilor utili
zări ale sticlei se cuvine o preci
zare : sortimentele de produse 
fono și termoizolatoare din vată 
minerală ce se fabrică la noi se 
situează în rîndul celor mai efi
ciente materiale de acest gen de 
pe piața mondială.

IOAN VOICU

— în perete. Metoda — mi se 
explică — e cit se poate de 
simplă — in loc să închizi 
ușa, cum se face de obicei
— o izbești cu toată puterea.

Pe culoare răzbește un su
sur molcom de izvoare. Să 
fi construit băieții, mici fîn- 
tini arteziene de cameră ? 
Ce rost ar avea ? — 10 robi
nete cu garniturile slăbite 
creează același efect"!

Deschidem la înțîmplare 
Cîteva uȘi, Ne îhtîmpină o 
dezordine cumplită. Geamu
rile nu se mai ■ închid bine... 
Un „ochi“ lipsă — a fost în
locuit cu o buca’tă de carton... 
Dulapurile zac cu ușile des
chise la perete; Pereții’au 
căpătat o patină nemeritată...

Veți fi poate curioși să a- 
flați și cui aparține acest că
min ? Nimic mai simplu — 
să privim plăcuța de la in
trare : Cămin I.C.L. str. 
Muncii nr. 4. Să „traducem“ 
inițialele — „întreprinderea 
construcții locale“. Locatarii 
nu sînt altcineva decît con
structorii I Tinerii care trec 
nepăsători pe lingă pereții 
ce stau să cadă, pe lîngă țe
vile care curg, pe lîngă gră
mezile de moloz ce înfrumu
sețează intrarea, sînt de me
serie : zjdari, vopsitori, me
canici, tîmplari...

Orice comentariu e de pri
sos. O fi ea zicala cu cizma
rul și cizmele, veche și ade
vărată, dar nu credeam să se 
potrivească și la construc
tori !

IERI, LA SAPPORO,
DIN CAUZA OBIECTiy-STOP l

• In Editura enciclopedică au 
apărut de curînd lucrările „Știința 
in anul 2 000“ și „Voievozi și me
dici de curte“.

Tradusă din limba rusă, lucrarea 
lui B. G. Kuznețov „Știința în a- 
nul 2 000“ prezintă într-o viziune 
de ansamblu treptele pe care le 
va urca gîndirea și acțiunea uma
nă în următoarele 3—4 decenii. 
Este o lucrare originală, de o fac
tură neobișnuită, care reușește să 
redea printr-o analiză vastă și o 
deosebită capacitate de sinteză 
„suflul timpului“, să traseze prog
noza realizărilor la care vom fi 
martori în următorii treizeci de 
ani.

„Voievozi și medici de curte“ a- 
părută în colecția „Orizonturi“ sub 
semnătura lui N. Vătămanu pre
zintă pe cîțiva din „meșterii întru 
îngrijirea rănilor“ aflați la curțile 
voievozilor de altădată. Aflăm 
înfr-o descriere interesantă 
captivantă 
tau Ștefan cel 
Mihai Viteazul 
nitori. (I. V.).

O în 
lejuite 
cărții, 
rești a 
rele o

descriere interesantă și 
cum și cu ce se tra- 
' Mare, Petru Rareș, 

și multi alți dom-

manifestărilor pri-cadrul __________
de Anul internațional al 
Centrul de librării ■ Bucu- 
organlzat la Turnu Măgu- 

___ _ intllnire a scriitorului Ste- 
lian Păun — născut în această lo
calitate — șl a poetului Vlrgil Ca- 
rianopol cu tinerii cititori. Timp 
de trei ore salariați de la combi
natul chimic, elevi șl cadre di
dactice, tineri iubitori al literatu
rii, au avut prilejul de a cunoaște 
atît activitatea de creație a celor 
prezenți cît și preocupările actua
le ale scriitorilor șl poeților noștri 
de a oglindi viata șl preocupările 
tineretului contemporan. (H. LE- 
REA).MONICA ZVIRJINSCHI

M.A. Slmeria au lansat pentru colegii

NINSORII
ABUNDENTE

NU S-AU PUTUT
$. 0. S. !

DESFĂȘURA SE TAIE
TOATE PROBELE

„Olimpiada 0 SALA ! J I

FILME 
DOCUMENTARE

Studioul cinematografic 
„Alexandru Sahia“ pregăteș
te mai multe filme pe care le 
consacră semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist.

Regizorul Mirel Ilieșu rea
lizează. după un scenariu 
propriu, filmul „Amintiri“, 
care evocă momente semni
ficative din lupta revoluțio
nară a U T.C., evidențiind e- 
roismul, înaltul profil moral 
al utecistului în condițiile 
grele ale activității ilegale.

Entuziasmul și pasiunea 
miilor de tineri, care reedi
tează astăzi, pe șantierele na
ționale ale tineretului, glo
rioasele tradiții de muncă ale 
primilor brigadieri, i-au in
spirat pe regizorul Gheorghe 
Horvat și publicistul Eugen 
Florescu, autor al scenariu
lui, în turnarea noului lor 
film intitulat sugestiv „Bri
gadierii“.

Folosind un bogat material 
de arhivă, autorii filmului de 
montaj „Avem un tineret mi
nunat“ (regia Felicia Cernă- 
ianu, scenariul Constantin 
Stoiciu), își propun să schi
țeze un portret colectiv al ti
neretului României contem
porane, participant activ și 
entuziast la opera de edifica
re socialistă a patriei.

cativ. Cîteva elemente metodi
ce ale inițiativei doljene ni se 
par demne de subliniat. In pri
mul rînd faptul că din prima 
zi a fost difuzat un program 
complet al tuturor acțiunilor 
ce vor avea loc pînă la 14 de
cembrie ! In fiecare lună au loc 
cîte 6 manifestări — de Ia con
ferință și simpozion pînă la 
dezbateri, colocviii, consfătuiri 
specificîndu-se de pe acum te
matica exactă, conferențiarii, 
sala și ...ora de începere I Une
le manifestări se adresează 
specialiștilor unei singure între
prinderi, altele sînt deschise, 
pe profesii, tuturor celor inte
resați din județ. Conferențiarii 
sînt aleși dintre cadrele cu 
munci de răspundere în apa
ratul de partid și de stat local, 
cadrele de conducere ale unor 
uzine sau unități agricole, pro
fesorii institutelor de învăță- 
mînt superipr craiovene și chiar 
dintre specialiștii unor institu
te de cercetare sau documen
tare bucureștene,

Ținînd seama de nivelul con
ferențiarilor, de faptul că te
matica este aleasă într-o strîn- 
să legătură cu probleme ce tre
buie rezolvate pe plan local, de 
grija cu care a fost organizată 
acțiunea TEHNECO ’72 are șan
se să devină un veritabil for 
de dezbateri al specialiștilor 
din economia locală, cărora in
vitația de a-și spune părerea în 
legătură cu posibilitățile apli
cării în toate sectoarele de ac
tivitate a cuceririlor științei și 
tehnicii le va stimula inițiativa.

A. B.

CINE REPARĂ CASA 
ZIDARULUI ?

într-o după-amiază, la Bra
șov, am vizitat mai multe 
„blocuri ale tineretului“. Ca 
pretutindeni în țară, și la 
Brașov, tinerilor muncitori li 
s-au creat condiții deosebite 
de locuit. Tinerii stau cite 
doi sau trei în cameră, în 
blocuri noi, special construi
te, bucurindu-se de tot con
fortul unei locuințe moderne. 
Cum e și firesc, majoritatea 
locatarilor se străduiește 
să-și facă interiorul cit mai 
plăcut.

Dar, spre uimirea noastiă. 
într-un cămin — ara
bescuri ciudate îmbracă 
pereții — și sel infidel 
din dreptul fiecărei uși, pină 
departe pe tavan... Să fie ie
deră? Nu, privite de aproa
pe. desenele bizare se dove
desc săpate mult mai adine

O INTERESANTĂ 
ACȚIUNE DE PROPA
GANDĂ TEHNICO- 
ECONOMICĂ

Zilele trecute la Craiova a 
avut loc inaugurarea unei in
teresante și, să sperăm, con
secvente, acțiuni de propagan
dă tehnico-economică inițiată 
în colaborare de Consiliul jude
țean al sindicatelor și Comite
tul județean U.T.C. — TEHNE- 
CO *72. Tema primei mani
festări — „Cercetarea științi
fică și producția" este definito
rie pentru scopul pe care și-l 
propun organizatorii acțiunii : 
dezbaterea de către specialiștii’ 
din economia județului a posi
bilităților concrete de aplicare 
a cuceririlor științelor tehnice 
și economice la locurile lor de 
muncă ca și informarea lor a- 
supra progreselor înregistrate 
de cercetare intr-o serie de do
menii cu evident caracter apli-

ÎN DIALOG CU ELEVII
Consiliul A. S. al Institutului 

Politehnic Bcurești a avut lă
udabila inițiativă de a organi
za spectacole ale unor formații 
artistice din Institut în sălile 
unor licee, case de cultură și clu
buri.

O primă acțiune de acest fel a 
găzduit căminul cultural din co
muna Văleni, la începutul lunii 
ianuarie. Succesul acestei iniția
tive i-a încurajat pe studenții 
bucureșteni în organizarea unui 
spectacol pentru elevi la Liceul 
„Mihai Viteazu“. Contactul stu- 
denți-elevi simbolizat de această 
acțiune culturală a fost întărit 
prin difuzarea în public a revis
tei studențești „Ing.“.

Un aspect demn de relevat al 
acestor acțiuni este faptul că be- 
reficiul lor material revine Con
tului 45. După sesiunea de exa
mene, artiștii-amatori din Poli
tehnică își vor continua specta
colele în căminele culturale aii 
comunelor din jurul Bucureștlu- 
lui.

IRINA GORUN
studentă

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Capitol, (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Sala Palatului (ore
le 17 ; 20), Luceafărul (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18,15; 20.30), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE 
la Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tornis (orele, 9,30; 12, 
14.30; 17,15; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Scala (orele 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FUGA : rulează la Central (ore
le 10; 15; 19).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Feroviar (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30). Melodia orele (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Lira (orele 15.30; 18; 
20.15).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA

rulează

Mecanizatorii de la S.------ ----------- — --------  - -
din iudetul Hunedoara chemarea de a realiza pînă la finele 
trimestrului III Întregul volum de investiții prevăzut pentru 
acest an • Oțelarii de la „Industria sîrmei“-Cîmpia Turzii, 
au realizat peste plan 300 tone oțel, iar laminatorii de profile 
200 tone cabluri și peste 100 km. conducte electrice o Suplimen
tar, colectivul Combinatului de materiale de construcții din 
Tg. Jiu a realizat 12 000 cărămizi, 4,7 tuburi azbociment și 90 
mc. prefabricate din beton • Peste 300 de tineri din comuna 
Popești județul Hunedoara au executat în timpul liber lucrări 
de amenajare pe o suprafață de 14 ha. • Prin muncă volun
tară, elevii de la Școala generală nr. 7 Hunedoara și-au con
struit un patinoar, pe care l-au inaugurat cu „Carnavalul pe 
gheață” * In toate organizațiile U.T.C. din Combinatul side
rurgic hunedorean s-a inițiat ciclul de acțiuni „Să trăim și să 
muncim în chip socialist“ © Cu sprijinul Muzeului „Țării Cri- 
șurilor”, la Casa de cultură din orașul Petru Groza, județul Bi
hor, s-a organizat expoziția de ceramică și țesături din ținutu
rile bihorene • 300 de tineri clin Mediaș au participat în cadrul 
lectoratului de limbă germană de la Casa de cultură, la expu
nerea „Incursiune imaginară pe Rin” • Consemnăm din județul 
Timiș cele mai reprezentative acțiuni : Concursul județean „Țara 
mea, patria strămoșilor“; expoziția de Ia galeriile de artă în 
care sînt prezenți tinerii artiști Maria Bogdan Luminosu, Iosif 
Kramer, Suzana Molnar, Ion Mânu și alții; 150 de tineri meca
nizatori din județ distinși în muncile agricole au fost în
excursie la București și Brașov ; simpozionul „50 de ani
sub conducerea P.C.R.“ și montajul literar-muzical de la 
Lugoj ; conțursul pe bază de buletine „Fapte înscrise 
de U.T.C. în cartea de luptă și muncă a poporului nos
tru” organizat în colaborare cu întreprinderea cinematografică 
•< La Calafat tinerii au participat la simpozionul „Pentru rodul 
bogat al ogoarelor“ ® în cadrul „Zilei secretarului“ care a avut 
loc recent în municipiul Rm. Vîlcea, Leonard Mehedinți, co
mentator de politică externă la Agerpres a răspuns la între
bările ce i-au fost adresate • în 14 comune din județul Vaslui 
tinerii au audiat expunerea „Noi coordonate ale dezvoltării 
economice și social-culturaie a județului Vaslui” q La Bacău a 
avut loc faza județeană a concursului cultural-artistic „Sub cer, 
cu cîntece și flori” e în cea de a H-a etapă a concursului 
„Școala nîea, mîntfrla meaf“ s-âu * întrecut formațiile Grupului 
școlar al industriei ușoare ș» Liceului de chimie din îâși. (De la 
corespondenții noștri : Ioan Vlad, Maria Jugănariu, Thomas 
Breier, Victor Cmeciu, Vasile Scundu, Benone Neagoe, Corne- 
liu Nuțu, Ion Teacă, C. Udrescu, Valeriu Bârgău, Constantin 
Călianu).

La Sapporo ninge din nou, zâ- 
pada înaltă acum de pește doi 
metri așternută pe munții din 
împrejurimi sporește farmecul 
decorului, dar în ziua a 6-a a 
întrecerilor nu s-a putut disputa 
decît o probă. Organizatorii au 
hotărît ca în ciuda ninsorii a- 
bundente să nu anuleze slalomul 
uriaș feminin așa cum proceda
seră cu o jumătate de oră îna
inte cu proba individtială de 
biatlon. Vizibilitatea era mai 
mică de 100 m, iar schioarele 
trebuia să dea dovadă de mare 
curaj și abilitate pentru a efec
tua coborîrea și pentru a se 
strecura printre cele 51 de porți 
ce jalonează parcursul în lun
gime de 1 240 m (diferență de 
nivel 356 m). Victoria a revenit 
aceleiași care cîștigase și proba 
de coborîre. elvețiană Mărie 
Therese Nadig.

Cîștigînd și proba de slalom 
după cea de coborîre, Mărie 
Therese Nadig, în vîrstă de 17 
ani, pășește pe urmele lui Ard 
Cchenk, pe care ar putea să-l 
egaleze, dacă va face aceeași fi
gură și în cursa de slalom spe
cial. Să amintim, totodată, că 
reprezentanții Elveției au cîști- 
gat toate cele trei probe dispu
tate pînă acum în concursul de 
schi alpin.

Din cauza timpului nefavora
bil, organizatorii au decis să 
amine pentru astăzi proba indi
viduală de biatlon.

De altfel, condițiile atmosfe
rice neprielnice nu le-au.permis 
nici boberilor să-și termine an
trenamentele în vederea concur
sului echipajelor de .patru per
soane. După prima coborîre, cel 
mai bun timp (1’12”52/100) l-a 
obținut echipajul italian condus 
de Nevio de Zordo. Al doilea 
timp (l’13”ll/100) a fost realizat 
de bobul României pilotat de 
Ion Panțuru.

în cadrul concursului de pa
tinaj artistic s-au desfășurat 
primele trei figuri obligatorii 

“ ale probei masculine individua
le. Conform pronosticurilor, pe 
primul loc se află campionul 
cehoslovac Ondrej Nepela, cu 
502,7 puncte, urmat de Patrick 
Pera (Franța) — 484,4 puncte, 
Serghei Cetveruhin (U.R.S.S.) — 
476,5 puncte.

A luat sfîrșit proba de perechi 
din cadrul concursului olimpic 
de patinaj artistiț. Titlul a reve
nit cunoscutei perechi sovietice 
Irina Rodnina-Aleksei Ulanov 
cu 420,4 puncte. F.i au fost ur
mați în clasament de Ludmila 
Smirno-va (U.R.S.S.) — Andrei 
Suraikin (U.R S.S.) 419,4 puncte 
și Manuela Gros — Uwe Kafel- 
man (R. D. Germană) — 411.8 
puncte.

în competiția de hochei pe 
gheață pentru grilpa „A“ s-a dis
putat un singur meci : Cehoslo
vacia — Finlanda 7—1 (1—0, 
3—0, 3—1).,

O competiție atractiva :

Sparfachiada militară de iarnă
Timp de trei zile s-a desfășurat 

la Predeal — în fața unul nu
meros public alcătuit din oameni 
ai muncii aflați la odihnă, 
excursioniști sau localnici — eta
pa finala a Spartachiadei milita
re de iarnă. In programul com
petiției au fost incluse următoa
rele probe : ștafeta militară — 
desfășurată în patru schimburi 
pe un traseu cu lungimea de 10 
km.; proba de coborîre pe o pîr- 
tie cu lungimea de 2 500 m. și di
ferența de nivel maximă de 400 
m., probă a cărei organizare șl 
desfășurare s-a făcut după regu
lamentul Federației internaționa
le de schi ; biatlonul de iarnă, 
probă de fond, de 15 km. ; sla
lom. probă desfășurată în două 
manșe ; proba de fond pe un 
traseu de 10 km. ; patrula mili
tară — pe un itlnerariu de 18 
km.; pluton, probă de specialitate 
cu rezolvarea unor situații impu
se de traseu și acțiuni tactic» 
specifice. Așadar, o competiție

atractivă, cu situații complex:, pe 
profil. Rezultatele obținute, tim
pii realizați, trecerea cu succes a 
probelor de specialitate, sînt tot 
atîțla indici care atestă un nivel 
superior de pregătire a concu
rențelor. Dar ceea ce trebuie sub
liniat în mod deosebit este carac
terul de masă al acestei compe
tiții, antrenarea în fazele inițiale, 
a unui număr foarte mare de ti
neri militari.

S. D.

meridian

Afirmația din titlu nu conți
ne nici o exagerare. In curînd 
cronometrele vor amuți și ni
meni în țară nu va mai pu
tea să alerge în plină iarnă, 
curse de 100 m. plat sau 110 m. 
garduri.

Este vorba de sala de atle
tism „Viitorul“ din parcul „23 
August“, sală care prin lungi
mea ei, peste 130 m., reprezin
tă o valoare de neprețuit pen
tru antrenamentele și con- 

. cursurile din timpul iernii. 
De altfel nu cunoaștem multe 
săli în lumeâ atleftică mondia
lă care să se mîndrească cu o 
lungime atît de mare. Este a- 
devărat că este remarcabilă 
doar în ceea ce privește lungi
mea, deoarece celelalte dimen
siuni, (lățime, înălțime) sînt 
modeste. Valoarea sălii, însă, 
pentru pregătirea atleților noș
tri în timpul iernii poate ■ fl 
confirmată într-o însemnată 
măsură și prin faptul că re
prezentanții atletismului româ
nesc au reușit, la ultimele e- 
diții ale campionatelor sau 
criteriilor europene de sală, să 
obțină succese mult mai mari 
decît la edițiile campionatelor 
europene de vară. /

Și totuși din informațiile^ , 
care le deținem, se intențio- 
nează tăierea sălii ! Se preve
de să fie scurtată cu vreo 
50 m. ! ? Explicațiile pentru 
luarea acestei măsuri sînt mai 
mult sau mai puțin întemeia
te. Considerente de estetică, 
de extindere a altor clădiri ve
cine, de construirea unei săli 
pentru jocuri sportive și tenis, 
alcătuiesc motivarea acțiunii 
de ciuntire a sălii.

Nu avem poate competența 
să apreciem justețea motivelor, 
însă socotim că ar fi mult mai 
înțelept și nu ar lovi în bunul 
rțiers al activității atletice dacă 
s-ar lua fiecare considerent în 
parte și i s-ar găsi altă rezol
vare decît cea de amputare a 
sălii. Sau dacă, totuși, edilii 
noștri sportivi nu pot găsi alte 
soluții mai bune, atunci să se 
demonteze (cuvîntul nu este 
întâmplător) întreaga sală — 
prin scurtare, sala îsi pierde 
orice valoare — și să se re
construiască în altă parte a 
complexului spdrtiv. Actuala 
construcție se bazează pe nu
meroase schelete metalice tu- 
bulare care pot 
remontarea sălii 
loc al parcului, 
se găsească și o
oară care să satisfacă și unele 
cerințe estetice ce nu au fost 
se pare, prea mult luate în 
seamă pînă acum.

Nu trebuie uitat că atleții 
bucureșteni au mai fost vădu
viți de o sală construită spe
cial pentru atletism, Floreas
ca II, în favoarea scrimei, că 
sala de atletism a clubului 
Steaua a fost transformată în 
sală pentru 
că singura 
de atletism 
August” nu 
atleților 
miilor de copii și tineri care 
au îndrăgit

De altfel, 
argumente 
invităm pe 
să rezolve această problemă să 

.vină într-o dimineață pe la ora 
10 în sala care urmează să fie 
tăiată. Imposibil ca sutele 
de copii, activitatea febrilă 
de aici, împărțită între entu
ziasm și conștiinciozitate, exu
beranță și trudă, să nu impre
sioneze, să nu sece cerneala 
din stiloul care urmează să 
semneze sentința de mutilare 
a sălii.

■

fi utilizate la 
în orice alt

Eventual să 1 
formă exterl-

MARE : rulează la Buzești (orele 
13,30; 18; 20.15). Viitorul (orele 
15.45; 18; 20.15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Grivlța (orele 9; 11.151 13.30; 16; 
18,15; 20 30), Volga (orele 9; 11.15;
-----  .. .. 20,15), Miorița ;

13,30; 15,45; 18;
13,30; 15,45; 18;
(orele 9; 11,15; 
20,30).

LIVADA DIN 
la Munca (orele

ANNA CELOR 
rulează la Doina (orele 11,30; 
19,30; la orele 10 Program de de
sene animate pentru copii).

DECOLAREA : rulează ha Raho- 
va (orele 15,30; 18; 20,15).

TRENUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

COPACII MOR IN PICIOARE ; 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare; PROGRAM DE 
DOCUMENTARE (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SlNT BUNE : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

DUELUL STRANIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

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

STEPA : rulează 
16; 18; 20).
O MIE DE ZILE:

16;

STEAUA DE TINICHEA : 
lează la Pacea (orele 15,45; 
20), Laromet (orele 15,30; 
19.30).

VAGABONDUL : rulează 
mina (orele 8,30—14,30 în 
nuare; 17,30; 20,30).

DUPĂ VULPE • rulează 
frățirea (orele 15,30; 17,45;

O FLOARE ȘI DOI ( 
NARI : rulează la Floreasca (orele 
10; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

PETRECEREA : rulează la Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

la Lu- 
conti-

i la In- 
: 20). 
GRADI-
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Teatrul de 
TELE DE 
ora 19,30:
„I. L. Caragiale" 
media) : CUI I-E FRICA DE VIR- 
GINIA WOOLF ? — ora 20; (Sala 
Studio) : SA NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — ora 20: 
Teatrul ,,C. I. Nottara” (Sala Ma- 
gheru) : BUNĂ SEARA DOMNU
LE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA 
— ora 20; (Sala Studio) : DOMNI
ȘOARA DE BELLE ISLE — ora 
20: Teatrul de Comedie : CHER 
ANTOINF. — ora 20; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase” 
(Sala Savoy) : BIMBIRICĂ — ora

Operetă : COJN- 
LUXEMBURG — 
Teatrul Național 

(Sala Co-

19,30: (Sala Victoria) : GROAPA — 
Fetele Didinel — ora 19.30 ; 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasllescu": 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică (Calea Victo
riei) : PETER PAN — ora 15: (Str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE 
— ora 17; Studioul „Casandra“ al 
I.A.T.C. : ACT VENEȚIAN — ora 
20; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă’' : CONCERT DE MUZICA 
POPULARĂ ROMANEASCA — 
ora 19,30; Circul Globus : 72 CIRC 
72 — ora 19,30.

MIERCURI, 9 FEBRUARIE
9,00 Telex. 9,05 Teleglob : 

Congo (reluare). 9,25 Prim 
Gheorghe Bogza

Someșu, Satu-Mare. 
animate. 10,00 Curs

1972
R. P. 
plan : 

președintele 
C.A.P. Someșu, Satu-Mare. 9.50 
Desene animate. 10,00 Curs de 
limba franceză (Lecția a 2-a). 10.30 
Teatru : Recital Clody Berthola. 
12,05 Telejurnal. 15,30 Tele-școală. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 
(Lecția 
viață pentru 
pentru

întîi — reluare). 17,35 O 
o idee. Emisiune 

copii. Galileo Galilei (II). 
18,10 Timp și anotimp în agricul
tură. 18,40 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 19,20 1001 de 
seri. Povestiri cu ursuleți. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Pasteluri în alb. 
20,15 Tele-cinemateca. ,,Nu-i pace 
sub măslini“. Regia G. de Santis. 
Cu : Raff Vallone șl Lucia Bose. 
22,00 Dinamica societății româ
nești. Condiția umană în socialism. 
Conținutul concret al umanismu
lui în societatea socialistă multi
lateral dezvoltată. 22,30 ,,24 de ore“.

• A început tradiționalul tur
neu internațional masculin de 
șah de la Reykjavik (Islanda), 
cu participarea a 16 mari mae
ștri și maeștri din opt țări, 
printre care și marele maestru 
român Florin Gheorghiu.

In runda inaugurală, Olafsșon 
l-a învins pe Kristjansson, Tuk- 
makov pe Kristinsson, iar Sigur- 
jonssan a ciștigat la Gunnar- 
sson. Florin Gheorghiu (cu pie
sele albe) a remizat cu cehoslo
vacul Hort.

• în continuarea turneului de 
ca,re-I întreprinde în țara noas
tră, selecționata de hochei pe 
gheață a R P. Chineze a jucat 
marți la Poiana Brașov în com
pania reprezentativei de tineret 
a României. Oaspeții au dominat 
mai mult, obținînd o frumoasă 
victorie cu scorul de 7—2 (2—0, 
3—1, 2—1). Astăzi, de la ora .18,0d, 
are loc meciul revanșă.

• în turneul internațional de 
tenis de la Los Angeles, pere
chea Ion Tiriac, Ilie Năstase a 
învins cu scorul de 6—3, 6—4 pe 
Franulovici (Iugoslăvig), Haroon 
Rahim (Pakistan). Stan Smith, 
Van Dillen (S.U.Ă.) au dispus cu 
3—6, 7—5, 6—3 de Barthes, Go- 
ven (Franța). în singurul meci 
programat în cadrul probei de 
simplu masculin, James Connons 
(S.U A.) l-a învins cu 4—6, 6—1, 
6—2 pe spaniolul Gisbert.

jocuri sportive și 
sală bucureșteană 

din Complexul „23 
poate face față și

de performanță șl

acest sport.
dacă toate aceste 

nu vor convinge, 
cei ce au menirea

CRONOMETROR

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

to
8

;

LA SATE 
SE POATE 
LUCRA !

(Vrmare din pag. I) 
era gata pentru a intra în braz
dă. Pe banda de producție erau 
prezente ultimele 17 tractoare 
din totalul de 139, existînd certi
tudinea că în cîteva zile se va 
putea raporta procentul de sută 
la sută. La aceste succese con
tribuția tinerilor a fost hotărî- 
toare. „Sîntem gata de o săptă- 
mînă cu reparațiile utilajelor ne
cesare în campania de primăva
ră — ne relata șeful secției 
Horia, Stelea Moise. Aceasta 
pentru că ne-am aprovizionat din 
vreme cu piese de schimb, pen
tru că am executat toate recon- 
diționările în atelierul nostru“.

Iată, așadar, o dovadă că stă 
în puterea tinerilor mecanizatori 
ca lucrările de reparații să se 
termine într-un timp cît mai 
scurt și să fie de calitate bună.

OCTAVIAN MILEA
A

I
n afară de cîteva jeturi 
de frig care țin să a- 
mintească locuitorilor 
că sîntem în proverbia
la lună a lui Faur, pe meleagu

rile județului Mureș, timpul e

bun pentru efectuarea lucrărilor 
de sezon. Și, înțelegînd să răs
pundă prin fapte chemării lansa
te de către comuniștii argeșeni 
mureșenii folosesc aceste zile 
pentru realizarea cît mai grabni
că a sarcinilor ce le revin din 
programul național de îmbună
tățiri funciare. Nu lipsesc de la 
aceste acțiuni de mare responsa
bilitate patriotică nici uteciștii.

1 755 de tineri — elevi, mun
citori, salariați în unitățile eco
nomice și culturale din comune
le Iernut, Zaul din Cîmpie, 
Miercurea Niraj, Sărmani, Grebe- 
niși s-au angajat ca în cinstea 
aniversării a 50 de ani de la 
crearea U.T.C. să efectueze prin 
muncă patriotică lucrări în va
loare de peste 350 000 lei. Ei vor 
săpa șanțuri pentru desecarea li
nei suprafețe de 350 hectare, vor 
amenaja pentru irigații 35 hecta
re, vor întreține canalele exis
tente în acest scop pe o lungime 
de 25 km. Și vor efectua îm
prăștiatul mușuroaielor, curățirea 
de mărăcini și defrișarea arbore
tului de pe suprafața de 400 hec
tare pășune, precum și 10 000 
ore muncă patriotică la con
struirea unor obiective social-cul- 
turale în localitățile respective.

Unul dintre șantierele tinere
tului a fost deschis în urmă cu 
o șăptămînă. Participă la muncă 
500 de tineri organizați în 20 de 
brigăzi. Fiecare organizație are 
stabilite obiectivele de lucru.

Pînă acum s-au curățat mai mult 
de 60 hectare pășune. Gizela 
Mathe, Ovidiu Trenca, Aurica 
Cubleșan, Maria Olteanu de la 
Liceul de cultură generală, Costi- 
că Alexe, Alexandru Barabaș, 
Ana Florea, salariați la coopera
tiva de consum, Ionel Birta, Ion 
Bocăneală, Ionel Stănescu, Con
stantin Bucur, elevi la Școala pro
fesională sînt cîțiva din brigadie
rii pe care profesorul Alexandru 
Nagy, comandantul șantierului, îi 
evidențiază la 
zile de lucru.

Cu aceeași 
s-au angajat să 
țiuni de îmbunătățiri funciare și 
tinerii din Zaul de Cîmpie.

— Pînă la sfîrșitul lunii mar
tie, relatează cooperatorul Emil 
Miloșan, comandantul șantieru
lui, noi ne-am Angajat să execu
tăm lucrări de întreținere a pă
șunilor pe o suprafață de 300 
hectare, să săpăm un canal de 
desecare lung de 800 metri și 
să întreținem canalele existente 
pe o suprafață de 10 hectare.

Bilanțul primei zile e îmbucu
rător. Cele 7 brigăzi care însu
mează peste 300 uteciști au îm
prăștiat mușuroaiele și au curățat 
de mărăcini 7 hectare pășuni. A- 
lături de tinerii cooperatori, cu 
același elan s-au angrenat în 
muncă și Elena Boitaș, Letiția 
Hapa, Mircea Mureșan salariați 
la cooperativa de consum Mihai 
Buturca de la I.A.S., învățătoarea

Angela Manga, profesorii Remus 
Munteanu, Susana Olar și alții. 
Elevii Rafila Ladoș, Maria Su
gar, Amalia Soporan găsesc în 
comportarea educatorilor lor un 
exemplu demn de urmat.

M. BORDA

NU ERAU

sfîrșitul fiecărei

responsabilitate 
participe la ac-

VINOVAȚI
NOU VENIȚII...

(Vrmare din pag. I) 
sarcini, absentau și numele 
lorlalte fete venite o dată 
Iacob Ținea în fabrică nu m-a 
determinat să renunț la 
zia pe care o luasem. La 
urmelor și ele erau „nou 
te“, iar această condiție 
să explice foarte bine, măcar in 
parte, slăbiciunile activității 
fiecăreia. Dar, în nici un caz, 
chiar dacă era vorba de un 
grup de 5 uteciste din totalul 
de 28. cîți cuprinde organizația, 
experiența lor nu mi se părea 
reprezentativă, nu putea fi ca
racterizată prin acest neaștep
tat „la fel ca toată lumea“. Ră- 
minea majoritatea, tinerii 
„vechi", a căror muncă scon
tam să demonstreze că vorbele 
lui Iacob Ținea nu le sînt adre
sate și lor. Caietul de sarcini 
trebuia să îndreptățească aștep
tările mele.

ce- 
cu

deci
urma 
veni- 
putea

Am încercat, deci, în baza 
răspunderilor pe care le stipula, 
să reconstitui efortul multora 
dintre tinerii ale căror nume 
apăreau menționate între co- 
perțile lui. Maria Paloșanu, pe 
a cărei activitate contam ca pe 
un exemplu care să se ofere de 
la sine noilor veniți, nu mi-a 
împlinit însă eperafițele. Nu fu
sese informată cu ceea ce îi 
revenea să facă, deși intîlnisem 
numele ei în paginile caietului 
de sarcini. Cam în aceeași si
tuație se găsea și un altul, Mo- 
canu Constantin. Cit despre 
Elena Timpu, parcă i se spu- 

direcție 
dat ui-

șese ceva în această 
dar, totul fusese repede 
tării.

îmi dădeam seama că 
dintre ei constituia o dovadă în 
plus că diagnosticul pus de Ia
cob Ținea nu era greșit, iar 
presupunerea mea inițială pier
dea tot mai mult din terenul 
realității. Totuși, n-am renun
țat să aflu ce se intimplase cu 
sarcinile ce fuseseră încredin
țate, cel puțin pe hîrtie, tine
rilor respectivi. Așadar, obiecti
vele înscrise in caietul de sar
cini n-au fost transpuse in 
viață ? întrebarea am adresat-o, 
bineînțeles, secretarei organiza
ției, Niculina Chicuș. „Dimpo
trivă, s-au îndeplinit punct cu 
punct“, a venit răspunsul cu o 
promptitudine care făcea și mai 
de neînțeles situația. Cine le-a 
îndeplinit ? Din nou aceeași re
plică sigură, fără echivoc : „Eu 
și încă vreo cîțiva tineri“. De ce 
s-a procedat însă în nj.odjil a-

fiecare

cesta, din moment ce, potrivit 
caietului de sarcini, problemele 
de a căror rezolvare s-a ocupat 
organizația reveneau răspunde
rii și efortului altora ? Pentru 
ce a fost retras un mandat care, 
formal, le revenea lor ? Și la 
această ultimă interogație răs
punsul nu s-a lăsat prea mult 
așteptat. „N-am încredere decît 
în mine și alți cîțiva tineri“. 
Iacob Ținea, ca și ceilalți ute- 
ciști de care aminteam, nu fac 
parte din categoria acelora care 
inspiră secretarei U.T.C. senti
mentul la care apelase.

în acest fel apar explicabile 
golurile din activitate, modul 
impersonal în care își apreciază 
ținerii propria muncă. Era de 
așteptat ca, în condițiile în care 
activitatea a devenit, in virtu
tea „încrederii“, apanajul cîtor- 
va dintre membrii organizației, 
ea să nu satisfacă exigențele tu
turor uteciștilor, să nu aibă va
rietatea reclamată de multiplele 
lor preocupări. Și mai presus 
de aceasta, efortul solicitat de 
desfășurarea acțiunilor nu are, 
în ceea ce-1 privește p.e fiecare 
în parte, valoarea educativă 
presupusă de organizarea lor, 
capacitatea de a le oferi posi
bilitatea regăsirii personalității 
lor pe acest teren. Probabil ‘ 
mai la aceste lucruri se 
dise și Iacob Ținea prin 
..la fel ca toată lumea“, 
păcate, o dată cu punerea 
punct a secretarei U.T.C. a _ 
buit să renunț definitiv la ten
tativa de a-i demonstra lui Ta- 
cob Ținea că nu are dreptate. 
Adevărul era de partea ei.

IUBIRI
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producție a studiourilor sovietice 
Regia : Agasi Babaian ; muzica : 

M. Parțhaladze
Cu : Dmitri Orlovski, A. Tolbuzin, B. Sicikin, 

G. Rîbak, S. Iurtankin
Un film plin.de sensibilitate despre prietenia 
omului pentru animale

I

plin.de
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PRII
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această întrebare se poa-

anume considerați că a 
obținerea rezultatelor a-

Băița — Cimpeni,
Jiu,

In ansamblul activităților desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist, munca 
patriotică a constituit în cursul anului 1971, primul an al cininalului, unul din 
mijloacele principale de cultivare la tineri a răspunderii, a datoriei de a munci 
în slujba patriei, a poporului, a societății socialiste.

Zilele trecute. Biroul Comitetului Central al U. T. C. a analizat rezultatele 
obținute în acțiunile de muncă patriotică a tineretului pe anul 1971, cu care prilej 
au fost stabilite și o serie de masuri pentru .îmbunătățirea activității în acest do
meniu. Am rugat pe tovarășul IOSIF WALTER, secretar al C.C. al U.T.C.,. să 
pțezinte cititorilor noștri unele elemente de detaliu circumscrise tematic subiec
tului căruia îi consacram pagina de față.

MUNCA PATRIO

șantierele 
muncii patriotice 
activitate record 
valoarea econo
miilor obținute în 
1971 se cifrea
ză la aproape 
1 800 000 000 lei

Spre topitoriile 
de metal au fost 
expediate 623 000 
tone deșeuri fe
roase si neferoase.

S-au strîns și 
predat 5 121 tone 
deșeuri de hîrtie și 
circa cinci milioa
ne de ambalaje din 
sticlă

Tinerii au parti 
cipat la efectuarea 
unor lucrări de îm
păduriri pe 8 790 
ha, la întreține
rea arboretului pe 
o suprafață de 
26 496 ha, la plan
tarea în aliniament 
a peste 534 400 
plopi.

S-au amenajat 
pentru irigații a- 
proape 13 600 ha

în cadrul acțiuni
lor organizate în 
campania agrico
lă, tinerii au recol
tat: 126 960 ha po
rumb; 22 388 ha 
cartofi; 4 302 ha 
sfeclă de zahăr ; 
3 327 ha floarea 
soarelui; 75 765 
tone legume 
51 159 tone stru 
guri; 10 000 tone 
fructe

O secvență, una din miile 
de secvențe surprinse, de 
ochiul aparatului de foto
grafiat, pe șantierele mun

cii patriotice ale anului

REALIZAT

— De-a lungul anului 1971 am 
revenit adesea pe diferitele Șan
tiere de muncă patriotică ale țării. 
Relatările cuprinse astăzi in colec
ția ziarului exprimă, incomplet de
sigur, dar elocvent, gama vastă de 
acțiuni organizate pe diferitele o- 
bieetive ale muncii patriotice. 
V-am ruga, tovarășe secr/Țar, să ne 
sublimați felul în care Biroul Co
mitetului Central a caracterizat ac
tivitatea tinerilor din uzine și de 
pe ogoare, din școli și facultăți >n 
acest cuprinzător domeniu.

drumurilor naționale
Bozovici — Iablanița, Padeș — Tg.
Nucet — Cîmpeni, la construcția noului 
local al Institutului politehnic din Bucu
rești, a autobazei din municipiul Alba Iu- 
lia, a combinatului pentru producerea 
materialelor de construcții din Cimpu- 
lung-Muscel.

în agricultură au funcționat peste 300 
de șantiere locale ale tineretului, în mod 
deosebit pentru extinderea suprafețelor 
irigate, pentru executarea unor lucrări de 
îndiguiri, desecări și de combatere a ero-

nomice, agricole, social-culturale și edili- 
tar-gospodărești, executînd un volum 
mare de lucrări. Așa, de exemplu, ^tinerii 
au executat întregul volum jle săpături 
pentru extinderea canalizării orașului 
Cîmpulung-Muscel, construirea școlii de 
șoferi din Curtea de Argeș, extinderea 
conductei de alimentare cu apă a muni
cipiului Rîmnicu Vîlcea, complexele inter- 
cooperatiste din Periam și Racovița din 
județul Timiș, sistemele de irigații de la 
Ștefănești (Argeș), Brănești (Ilfov), Mi- 
hăița și Pielești (Dolj), Zimnicea (Teleor
man), Beiuș (Bihor), amenajarea drumu
lui Arad — Curtici, construcția bazelor de 
agrement Străulești și Pantelimon din 
Capitală, complexul sportiv Gherăești 
(Bacău), ștrandul tineretului din Hune
doara și altele. De asemenea, unele co
mitete județene ale U.T.C. s-au preocu
pat de a construi în regie proprie obiec
tive de folosință pentru tineret, organi
zînd acolo tabere de muncă. Exemple de 
acest fel sînt patinoarele artificiale din 
Sibiu și’Constanța, casele și cluburile ti
neretului din Timișoara, Slobozia, Arad,

zațiile U.T.C., la strîngerea recoltei 
unitățile din. agricultură au participat 
sute de mii de tineri muncitori, elevi, stu- 
denți, funcționari. O contribuție deosebită 
au adus elevii din liceele și școlile de 
cultură generală, liceele agricole ■ și șco
lile profesionale de mecanici agricoli, pre
cum și studenții din toate centrele, uni
versitare. Menționez ecoul larg în rindul 
studenților al chemării adresate de ca
drele A. S. din tabăra de instruire de la 
Izvorul Mureșului de a transforma va
canța anului 1971 într-o sesiune a muncii 
patriotice. Peste 20 000 de studenți din. 
toate centrele universitare au participat 
pe șantierele muncii patriotice, iar la 
construcția noului local al Institutului po
litehnic din București au lucrat peste 
1 000 de studenți.

Neîndoielnic, rezultatele obținute în 
domeniul muncii patriotice sînt rodul 
conlucrării mai fructuoase între organi
zațiile U.T.C. și factorii colaboratori, a 
faptului că obiectivele la care urmau să 
lucreze tinerii au fost stabilite din timp, 
acțiunile fiind' mai bine organizate.

— Aș vrea 6ă subliniez din capul locu- 
lui că Biroul a dat o apreciere pozitivă 
rezultatelor obținute de tinerii care și-au 
închinat cu abnegație și devotament o 
parte din timpul lor succesului acțiuni
lor de muncă patriotică. în general vor
bind. bilanțul încheiat ne oferă prilej de 
satisfacții, anul 1971 consfințind realizări 
de prestigiu, o cuprindere superioară a ti
nerilor în activitatea organizată, o con
tribuție sporită a uteciștilor la creșterea 
eficientei muncii patriotice în ansamblu. 
Acțiunile întreprinse de organele și orga
nizațiile . U.T.C. în cinstea aniversării 
semicentenarului creării Partidului _ Co
munist Român, ecoul deosebit în rîndul 
tineretului patriei, al măsurilor stabilite 
de conducerea partidului pentru îmbună
tățirea activității politico-ideologice. _ de 
educație marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii.au 
antrenat mii de tineri de la orașe și sate 
— muncitori, țărani, elevi și studenți. care 
au lucrat cu pasiune pe șantierele muncii 
patriotice. Mobilizați de organizația 
U.T.C.. tinerii au fost prezenți de-a lun
gul anului trecut la ridicarea a numeroa
se obiective industriale, social-culturale, 
la amenajarea pentru irigații și desecări, 
Ia construirea unor drumuri și șosele, la 
strîngerea recoltei și la executarea altor 
lucrări in agricultură, la acțiunile edili- 
tar-gospodărești pentru înfrumusețarea 
satelor și orașelor.

în anul care a trecut au fost organizate 
noi șantiere de muncă patriotică ale ti
neretului la construcția de obiective eco
nomice ale actualului plan cincinal, așa 
cum sînt conducta de aducțiune a apei 
Timișești-Iași și inelul de transport rutier 
al Capitalei. De asemenea, cele 12 tabere 
de muncă patriotică organizate pe timpul 
vacanței de vară au cuprins peste 10 000 
de elevi și studenți care au lucrat la con
strucția autostrăzii București — Pitești, a

ziunii solului, îmbunătățirea productivită
ții pajiștilor și pășunilor naturale. Astfel 
s-au amenajat pentru irigații 13 854 ha, 
s-a desecat și îndiguit o suprafață de a- 
proape 13 600 ha, cele mai bune rezultate 
obținîndu-se în județele Bihor, Ilfov, 
Constanta. Prahova, Neamț, Timiș și Te- 
leorman“Acțiuni importante au fost în
treprinse de organele și organizațiile 
U.T.C.. în mod deosebit în județele Ga
lați, Brăila, Teleorman. Caraș-Severin, 
Vîlcea și municipiul București, pentru 
strîngerea și valorificarea din floră spon
tană a diverselor plante medicinale, rea- 
lizindu-se aproape 800 tone.

— In fața acestei avalanșe de 
exemple simțim nevoia unei preci
zări : ce 
favorizat 
mintite ?

— Desigur, la ____
te răspunde pe larg. Eu aș vțea să subli
niez numai că. pe linia măsurilor stabi
lite de Biroul C.C. al U.T.C. în vederea 
întîmpinării semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român, în toate ju
dețele s-au declanșat ample acțiuni de 
muncă patriotică. Comitetele județene 
și-au îmbunătățit programele de activi
tăți, organizînd întreceri între organiza
țiile municipale, orășenești, comunale ale 
U.T.C., pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor. Multe organizații ale 
U.T.C. au luat în patronaj obiective eco-

U. T. C

Convorbire cu tovarășul 
IOSIF WALTER, 

secretar al C.C. al U.T.C.

Totodată însă vreau să atrag atenția că 
Biroul Comitetului nostru Central a luat 
în dezbatere o seamă de minusuri înre
gistrate, observate în timpul anului trecut 
pe șantierele muncii patriotice, în dorința 
de a le preîntîmpina în viitor, adoptînd 
o serie de măsuri în acest sens.

— Ați spus minusuri. Ce aveți în 
vedere cînd spuneți acest lucru

Pitești, complexele turistice din Bușteni 
și Buftea etc.

în vederea realizării obiectivelor de 
muncă patriotică au fost organizate peste 
2 500 șantiere locale care au cuprins un 
mare număr de tineri. Astfel, pentru^ rea
lizarea unor lucrări din silvicultură, au 
funcționat șantiere ale tineretului în loca
litățile Băbeni, Horezu, Bălcești, Voinea- 
sa din județul Vilcea, Bicaz și Roman din 
județul Neamț. Valea Mare și- Găneasa 
din județul Olt, iar la lucrările de irigații, 
îndiguiri și desecări la Chirnogi și Urzi- 
ceni, județul Ilfov, Rădăuți județul Su
ceava, Secuieni județul Neamț etc. Pen
tru realizarea sarcinilor la strîngerea 
plantelor medicinale au funcționat tabere 
la Padeș și Vadul Crișului din județul 
Bihor, Ceresnaia .județul Caraș-Severin, 
Odorheiul Secuiesc și Dănești din județul 
Harghita, Aiud și Blaj din județul Alba. 
Trebuie menționat că în toate județele, 
organele și organizațiile U.T.C. cu spri
jinul organelor de partid, au desfășurat 
o largă acțiune de mobilizare a tuturor 
categoriilor de tineri la strîngerea recol
tei în unitățile din agricultură. Efect al 
muncii desfășurate de organele și organi-

— Fără îndoială că cel mai mare ne
ajuns al activității în anul trecut îl. re
prezintă absența caracterului de masă al 
muncii patriotice. Un număr mare de 
uteciști au rămas din păcate în afara ac
țiunilor organizate. Cu toate măsurile în
treprinse pe linia antrenării întregului ti
neret la acțiunile de muncă patriotică, se 
constată aproape în toate județele o insu
ficientă preocupare din partea organelor 
și organizațiilor U.T.C. pentru stabilirea 
de obiective concrete care să dea posibi
litatea atragerii tuturor categoriilor de ti
neri la realizarea lor. Așa. de exemplu, 
în comunele Burdușani, Perieți și Su- 
deți din județul Ialomița, comuna Victo
ria din județul Iași și altele, comitetele 
U.T.C. pe- anul 1971 nici măcar n-au avut 
programe de activități patriotice. De ase
menea, în anul 1971 au existat organizații 
U.T.C., comitete comunale care nu au 
contribuit cu nimic la realizarea planu
lui valoric al comitetelor județene U.T.C. 
Numai în județul Bacău, de exemplu, din 
cele 80 de comitete comunale, doar 28 au
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Fină la această oră sînt per
fectate 28 de obiective din pla
nul de investiții, extinderi ale 
capacităților de producție în în
treprinderi industriale. Înseamnă 
o desfășurare masivă de forțe pe 
cele 35 de șantiere locale ale ti
neretului, 16 dintre ele fiind 
baze sportive și de agrement, in 
cazul unora — Pantelimon 11. 
Străulești, Fundeni, Bănoasa — 
întreaga lucrare de la proiect 
la execuție fiind realizată de 
tineri prin muncă patrioti
că. înseamnă o contribuție pe 
măsura posibilităților, preluînd 
volumul de lucrări necalificate 
precum și o parte din cele ca
lificate, la construcția căminelor 
muncitorești pentru nefamiliști ce 
urmează să fie date în 
în această perioadă — 
de mașini grele, Uzina 
chimic Grivița Roșie,
Bumbăcăria română Jilava etc. 
înseamnă un volum superior de 
muncă pe inelul de transport ru
tier al Capitalei unde urmează să 
se deschidă puncte de lucru la 
nivelul fiecărui sector.

folosință 
la Uzina 
de utilai 
Laromet,

Aș desprinde dintre obiectivele 
prevăzute, șantierele tineretului 
pentru construcția căminelor 
muncitorești de la Reșița, Oțelul 
Roșu și Caransebeș, șantierul 
pentru edificarea casei tineretului 
din Reșița, taberele destinate în
grijirii plantațiilor tinere de pădu
re din județ, precum și șantiere la 
lucrările de hidroameliorații pe 
Valea Timișului și Valea Bîrzavei, 
taberele la împăduriri, pentru 
recoltarea plantelor medicinale, 
de întreținere a pășunilor și fî- 
nețelor naturale. Insumînd va
loarea lucrărilor cuprinse în plan, 
aceasta reprezintă economii la 
lucrările nefinanțate de aproape 
50 milioane lei. în ceea ce pri
vește acțiunile organizațiilor 
U.T.C. de la sate, vreau să men
ționez că planul de muncă vo- 
luntar-patriotică din acest an a 
fost încadrat organic în răspunsul 
dat de Consiliul popular jude
țean Caraș-Severin la Chemarea 
adresată de județele Argeș și 
Hunedoara, în spiritul măsurilor 
stabilite de conferința pe țară a 
secretarilor de partid și a pre
ședinților comitetelor executive 
ale consiliilor populare comunale.

Aș dori să rețin cu precădere 
atenția, răsfoind împreună pro
gramul de activitate în domeniul 
muncii voluntar-patriotice întoc
mit la nivelul organizației jude
țene Dîmbovița, asupra consti
tuirii șantierelor tineretului la 
construcția Casei tehnicii din 
Tîrgoviște, obiectiv care va putea 
găzdui nu peste multă vreme 
chiar pe cei ce și-au adus con
tribuția la înălțarea, ei. De ase
menea este prevăzut un șantier 
la construcția sălii de sport a ora
șului Moreni și la construcția de 
locuințe în diferite localități 
printre care municipiul de reșe
dință al județului în Pucioasa, 
Găiești, Moreni.

In agricultură tinerii din jude
țul nostru și-au fixat ca obiectiv 
amenajarea pentru irigații a unei 
suprafețe de 500 de ha, comba
terea eroziunii solului pe aproape 
40 de hectare, lucrări de îndi
guiri, desecări și de regularizarea 
rîurilor.

Vom continua să tratăm cu 
egală atenție obiectivele stabilite 
în ceea ce privește colectarea de 
deșeuri metalice, metale feroase 
și neferoase, a ambalajelor, ac
țiunile în silvicultură.

Programul la nivel județean 
prevede acțiuni în comune pen
tru curățirea și despotmolirea 
canalelor de irigații pe o distan
ță de 50 km, executarea de cana
le noi, de șanțuri și rigole pe te
renurile de cîmpie pentru evita
rea băltirii apei pe o suprafață 
de 5 000 ha. Pe lîngă C.A.P. 
Rîfov vom organiza un șantier 
județean al tineretului pentru 
desecări, presupunînd dislocarea 
a 15 000 m.c. de pămînt. Pînă la 
mijlocul lunii viitoare vor fi de
finitivate contractele cu toate în
treprinderile beneficiare urmînd 
ca în continuare să insistăm în 
cadrul șantierelor pe consolidarea 
brigăzilor, a formațiunilor de lu
cru, pe sudarea colectivelor de 
tineri care participă la execuția 
aceluiași obiectiv. Biroul comite
tului județean U.T.C. a prevăzut 
organizarea în acest an a șantie
relor tineretului la Breaza, la 
Bușteni — la executarea com
plexului sportiv turistic al ti
neretului — în mai multe 
puncte de lucru ale Trus
tului de construcții-montaj Pra
hova : la Fabrica de conserve 
alimentare Văleni; la Fabrica de 
cărămidă „1 Mai" Bucov.

Pe șantierul fabricii de var și 
ciment de la Chiscădaga vom 
constitui un șantier județean îm
prumutând forma de organizare a 
șantierelor naționale. In domeniul 
îmbunătățirilor funciare tinerii vor 
activa pe două șantiere și anu
me cel de la llia — Gurasada și 
Sarmizegetusa Totești. Un șantier 
local al tineretului va ființa și în 
acest an la construcția casei de 
cultură din municipiul Deva iar 
un altul la amenajarea bazei 
nautice pe Mureș.

Continuînd tradiția constituirii 
brigăzilor de muncă patriotică la 
construcția obiectivelor de in
vestiții industriale, în cursul anu
lui 1972 vom organiza astfel de 
formații cu program ferm de lu
cru în municipiul Hunedoara pe 
șantierul noului furnal și al ben
zii de aglomerare din cadrul 
combinatului siderurgic, la con
ducta de termoficare a orașului. 
In Valea Jiului vom pune umă
rul la amenajarea în cursul se
zonului cald a telefericului de pe 
Parîng.

Nu voi recurge la cifre fie și 
pentru faptul că despre ele vom 
avea prilejul să vorbim în conti
nuare, de fiecare dată cînd vom 
măsura transpunerea în realitate 
a proiectelor de astăzi.

Cînd spun proiecte am în ve
dere îndeosebi acțiunile prevă
zute a se desfășura în raza siste
mului de irigații din Terasa 
Brăilei, amenajările pentru îm
bunătățiri funciare de la Jirlău, 
Tătaru, Grădiștea, Bărăganu, 
Surdila Găiseanca. Perseverăm a- 
cum pentru a consolida relațiile 
de colaborare cu ceilalți factori 
de răspundere, pregătind în a- 
cest fel terenul succeselor de mai 
tîrziu. Un loc deosebit în pro
gramul desfășurător al muncii 
patriotice de-a lungul anului 
1972 îl constituie prezența tine
rilor brigadieri pe șantierele de 
construcții. Avem în vedere u- 
nitățile din subordinea întreprin
derii județene de construcții- 
montaj, obiectivele de investiții 
din cadrul uzinei Progresul Brăi
la și Șantierelor navale, amena
jarea bazei sportive a municipiu
lui și a bazei turistice „Veriga“.

DUMITRU GHEORGHIȘAN NICOLAE LIPSCHNER ION BUCUR CORIOLAN VOINEA l
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contribuit la realizarea acțiunilor finan
țate.

Există, trebuie să recunoaștem, o slabă 
preocupare pentru constituirea și folosi
rea brigăzilor permanente de muncă pa
triotică, care nu au fost generalizate în 
toate organizațiile U.T.C. In multe locuri 
organizația U.T.C. nu se ocupă din timp 
de asigurarea frontului de lucru,. a unel
telor necesare, a condițiilor de participare, 
fapt ce face ca munca efectuată de țineri 
să nu aibă întotdeauna eficiența econo
mică scontată. Totodată, nu se acordă o 
suficientă atenție asigurării caracterului 
educativ al acțiunilor întreprinse. Rare
ori se explică tinerilor importanta obiec
tivelor la care vor lucra, nu se îmbină 
munca patriotică cu acțiuni cultural- 
educative și sportive. Nu întotdeauna or
ganizațiile U.T.C. au folosit mijloacele și 
modalitățile de stimulare morală și ma
terială a tinerilor. Nu este mai puțin ade
vărat că în anul 1971, datorită descentra
lizării acțiunilor de muncă patriotică a 
elevilor și studenților organizate pe peri
oada vacanței de vară, unele comitete ju
dețene ale U.T.C. nu s-au mai ocupat de 
cuprinderea marii majorități a acestora 
în tabere și pe șantierele locale, nu au 
asigurat din timp legătura cu unitățile 
beneficiare și încheierea contractelor de 
muncă. Așa, de exemplu, în județul Ia
lomița au fost cuprinși la activitatea pa
triotică după încheierea anului școlar nu
mai 880 elevi, în timp ce pentru strînge
rea recoltei în I.A.S. au fost aduși peste 
1 000 de studenți din Centrul universitar 
București. Situații asemănătoare s-au în- 
tîlnit și în județele Ilfov, Brăila, Con
stanța, Vrancea, Olt, Tulcea și altele.

— Ne-ați atenționat deja asupra 
faptului că în ședința Biroului C.C. 
al U.T.C. au fost stabilite o serie 
de măsuri în vederea înlăturării 
deficiențelor semnalate, pentru 
creșterea eficienței educative și 
economice a acțiunilor de muncă 
patriotică. In încheiere, v-am pro
pune deci să vă referiți la cîteva 
din măsurile adoptate.

— Tn spiritul hotărîrii Plenarei C.C. al 
U.T.C. cu privire la aniversarea Semicen
tenarului creării Uniunii Tineretului Co
munist, organele și organizațiile U.T.C. 
vor trebui să desfășoare în viitor o sus-, 
ținută muncă politică și organizatorică 
pentru cuprinderea întregului tineret în 
acțiunile de muncă patriotică în vederea 
realizării obiectivelor de importanță deo
sebită stabilite. De altfel, întreaga activi
tate de muncă patriotică pe anul 1972 va 
fi dedicată aniversării semicentenarului 
creării U.T.C., declanșîndu-se o largă în
trecere între toate organizațiile U.T.C. 
Conform hotărîrii Secretariatului C.C. al 
P.C.R. privind modul de organizare a în
trecerii pe țară între comune pentru rea
lizarea sarcinilor economice, edilitare și 
social-culturale, toate organele și organi
zațiile U.T.C. de la sate își stabilesc mă
suri concrete privind antrenarea întregu
lui tineret Ia îndeplinirea obiectivelor 
stabilite urmînd ca periodic să analizeze 
stadiul realizării lor. în vederea cuprin
derii în perioada vacanței de vară în ac
tivitățile de muncă patriotică, timp de 
15—20 de zile, a elevilor din licee și a 
studenților care nu au practică de efec
tuat, comitetele județene, municipale și 
orășenești ale U.T.C. în cursul trimestru
lui I, vor acționa împreună cu factorii 
colaboratori pentru a definitiva locurile 
și obiectivele la care se organizează șan
tiere locale ale tineretului.

Și în acest an se va desfășura întrece
rea între organizațiile județene ale U.T.C. 
Criteriul general pentru desemnarea or
ganizațiilor județene fruntașe în munca 
patriotică va fi, ca și pînă acum de alt
fel, îndeplinirea planului de acțiuni pa
triotice la toate obiectivele stabilite. Pe 
această bază va fi făcută departajarea, se 
vor acorda distincții și premii organiza
țiilor județene clasificate pe primele 
locuri.

Pentru stimularea organizațiilor jude
țene ale U.T.C. în îndeplinirea și depă
șirea planului de acțiuni patriotice, în ra
port cu specificul județului (condiții na
turale, posibilități locale) se vor acorda 
distincții și premii pe obiective la colec
tarea deșeurilor feroase și neferoase (fier 
vechi, metale neferoase, deșeuri de hir- 
tie), lucrări în silvicultură ; activitatea 
elevilor și studenților în taberele de mun
că patriotică. Anual va fi acordată Dis
tincția C.C. al U.T.C. brigăzilor de mun
că patriotică, precum și tinerilor, activiș
tilor U.T.C. care se disting în mod deo
sebit în această activitate. în sfirșit, Bi
roul a hotărît o serie-de măsuri pentru 
cointeresarea comitetelor județene în 
realizarea și depășirea planului de veni
turi din acțiunile de muncă patriotică.

N-aș vrea să închei înainte de a adresa 
călduroase felicitări organizațiilor jude
țene U.T.C. cîștigătoare ale întrecerii des
fășurate anul trecut, să felicit pe toți ti
nerii care s-au remarcat pe șantierele de 
muncă patriotică ale anului 1971, 
urîndu-Ie tuturor succes în viitor !

muncii.au
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INSPECTORATUL SILVIC 
MARAMUREȘ

Către toate unitățile silvice, 
către toți lucrătorii din silvicultură
Adunarea generală a repre

zentanților oamenilor muncii 
din unitățile silvice ale județu
lui. animați de dorința fierbinte 
de a traduce în viață prețioasele 
indicații date de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta șe
dință a Consiliului de Stat cu 
privire la extinderea suprafețe
lor împădurite, ridicarea la nivel 
calitativ superior a silviculturii, 
precum și la sarcina de onoare 
pe care o are fiecare cetățean 
al patriei noastre socialiste de 
a contribui la îngrijirea și dez
voltarea fondului forestier — a- 
dresează unităților silvice din 
tară, tuturor lucrătorilor din sil
vicultură — chemarea la între
cere pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor planului de stat 
pe 1972.

In acest scop ne luăm urmă
toarele angajamente :
I ÎN ACȚIUNEA DE REFACERE 

Șl CULTURA A PĂDURILOR
Depășirea cantitativă a pla

nului de împăduriri pe anul 
1972 cu cel puțin 50 la sută și 
îmbunătățirea indicilor calitativi 
ai împăduririlor, prin aplicarea 
următoarelor măsuri :

A. Pentru campania de primă
vară

— ridicarea proporției rășinoa- 
selor în volumul total al împă
duririlor la 95 la sută ; depă
șirea sarcinii de creare a cultu
rilor speciale pentru celuloză cu 
cel puțin 20 la sută ; planta
rea a cel puțin 20 ha cu castan 
comestibil ; depășirea indicelui 
de reușită a plantațiilor cu 2 la 
sută ;

Crearea a cel puțin 50 ha 
plantații cu zmeură, afine și 
alți arbuști fructiferi, ampla
sate în coridoarele liniilor de 
înaltă tensiune și pe alte te
renuri apte pentru asemenea 
culturi :

— identificarea — pînă la 
25.11. a.c., pentru plantațiile de 
primăvară și pină la 30.V. a.c., 
pentru cele de toamnă, a tutu
ror terenurilor apte pentru 
împădurire in 1972 indiferent 
de gradul lor da accesibilitate 
și anume : parchete lichidate și 
neregenerate sau regenerate ne
corespunzător in raport cu țelul 
de regenerare, plantațiile care 
reclamă completări, terenurile 
pregătite după executarea tăie
rilor de refacere, golurile desti
nate împăduririi ;

— folosirea completă și rațio
nală a materialului săditor, în 
cadrul unor formule și scheme 
de împăduriri corespunzătoare 
ecologic, biologic și funcțional.

B. Pentru campania de împă
duriri din toamnă

— pregătirea producției de 
puieți necesare plantațiilor din 
toamna anului 1972 și pentru du
blarea sarcinilor prevăzute în 
plan pentru anii următori ;

— utilizarea maximală a ca
pacității pepinierelor existente 
și creșterea cu 50 la sută a su
prafeței pepinierelor prin înfiin
țarea de pepiniere mici pe lin
gă fiecare canton și prin reîn
ființarea pepinierelor zonale ;

— folosirea în lucrările de îm
păduriri a semințelor și butași
lor avînd proveniență genetică 
valoroasă, extinzindu-se metoda 
culturilor în pepinieră pe paturi 
nutritive sub adăpost.

Ne angajăm ca întreaga depă
șire a volumului planificat de 
împăduriri să o realizăm prin- 
tr-O largă acțiune de masă, des
fășurată cu sprijinul organelor 
și organizațiilor de partid, de 
U.T.C., de pionieri, pe calea mo
bilizării la muncă patriotică pe 
șantiere de impăduriri a între
gului personal silvic, a tineretu
lui și populației sătești din zone 
limitrofe pădurilor, a tuturor 
angajaților din unități de ex
ploatare și industrializare a lem
nului și a altor oameni ai mun
cii. Fiecare angajat de la uni
tăți silvice, indiferent de func
ția pe care o ocupă, va parti
cipa nemijlocit la adunări popu
lare pentru antrenarea maselor 
în munca patriotică și va lucra 
efectiv la plantații, tntreaga ac
țiune se va intensifica în mod 
deosebit în cadrul „Lunii pădu
rii“. a cărei pregătire va fi sus
ținută corespunzător prin mij
loace adecvate de propagandă,

Tn aceeași perioadă, in par
chetele de exploatare care se 
lichidează și se curăță de res
turi. muncitorii vor lucra, în 
continuare, contra plată, la exe
cutarea împăduririi parchetelor 
respective.

Adresăm un apel călduros tu
turor oamenilor de știință, cer
cetătorilor, cadrelor didactice și 
studenților din învățămîntul de 
specialitate să-și intensifice e- 
forturile pentru obținerea în 
timp scurt a unor noi varietăți 
de arbori forestieri cu producti
vitate ridicată, pentru amelio
rarea speciilor folosite la lucră
rile/ de împăduriri. Apelăm cu 
insistență la cercetători, meca
nizatori și inovatori să-și inten
sifice eforturile destinate conce
perii și asimilării in producție a 
noi mecanisme și mașini pentru 
plantat prin care să se ridice 
gradul de mecanizare a lucră
rilor silvice.

II. ÎN ACTIVITATEA 
DE GOSPODĂRIRE 

Șl PROTECȚIE A PĂDURILOR
— se va asigura respectarea 

cu strictețe a întregului com
plex de reguli silvice prevăzu
te în Codul Silvic și cele
lalte acte normative în vigoare,

u pțivire la aplicarea amena- 
jamentelor, întărirea pazei, or
ganizarea eficientă a progno
zei și combaterii dăunătorilor, 
aplicarea corespunzătoare a re
gulilor de tăiere :

— se va ridica precizia lucră
rilor de estimare a masei lem
noase destinate exploatării^ a- 
baterile nedepășind 5 la sută :

— se va depăși cu cel puțin 
25 la sută planul lucrărilor de 
ajutorare a regenerărilor natu
rale și cu cel puțin 3 la sută pla
nul tăierilor de îngrijire ;

— se va mobiliza întregul per
sonal silvic la acțiunile de pază 
a pădurilor, de asigurare a unei 
stări de igienă superioară în pă
duri. de valorificare promptă și 
completă a arborilor doborîți, 
uscați, căzuți, dispersați și situați 
în locuri foarte greu accesibile.

III. ÎN ACTIVITATEA
DE GOSPODĂRIRE 

A FONDURILOR 
DE VTNÂTOARE Șl PESCUIT
— vor fi intensificate acțiunile 

de ocrotire a faunei cinegetice 
și se va intensifica repopulare^ 
șl colonizarea unor păduri cu 
specii de vjnat, din care fazanul 
in cantitate de 3 ori mai mare 
decit s-a prevăzut in plan :

— va fi sporită dotarea fon
durilor de vinătoare cu amena
jări vinăt.orești, asigurîndu-se, 
totodată, o cantitate de hrană 
pentru vinat cu 50 la sută mai 
mare decît cea asigurată în 
1971 ;

— depășirea cu 50 la sută a 
lucrărilor de amenajări pisci
cole și cu 100 la sută a planu
lui de deversare a puieților în 
pîraie de munte și lacuri alpine,

SCHELA DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI
TICLENI

Către toate colectivele de muncă 
din schelele de extracție a 

țițeiului și gazelor
în urma analizei efectuate 

privind realizările din anul 
1971 s-a constatat cu satisfacție 
că planul a fost depășit la toți 
indicatorii, dindu-se in plus 
cantități însemnate de țiței, 
gaze și gazolină, întregul spor 
de producție realizîndu-se pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Pornind de la aceste rezultate 
și ținînd cont de posibilitățile 
de îndeplinire a indicatorilor de 
plan pe anul 1972, în lumina ho- 
tăririlor celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comumst 
Român și ale Plenarei Comite
tului Central al Partidului din 
3—5 noiembrie 1971 precum și a 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Roman — cu ocazia vizitelor de 
lucru în județe și unități eco
nomice, colectivul de oameni ai 
muncii din Schela Țicleni, adre
sează tuturor schelelor de ex
tracția țițeiului și gazelor din 
țară chemare la întrecere so
cialistă pentru indeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
prevăzute pentru anul 1972, 
conștienți fiind că oamenii mun
cii din această importantă ra
mură, vor acționa pentru pune
rea in valoare a tuturor rezer
velor din unitățile lor, dind 
economiei naționale, cantități 
sporite de țiței și gaze

Prin folosirea integrală a ca
pacităților de producție, imbu- 
nătățirea continuă a activității 
de intervenții, reparații capi
tale sonde și probe de produc
ție. introducerea tehnologiilor 
noi, organizarea superioară a 
producției și muncii, generali
zarea schimbului 2 și trecerea 
la schimbul 3 in atelierele de 
întreținere și reparații, prin 
aprovizionarea ritmică a tutu
ror locurilor de muncă, ridica
rea calificării salariaților, folo
sirea integrală a timpului de 
lucru, reducerea consumurilor 
specifice de materiale și a cos
turilor de producție, se vor rea
liza :

1. Depășirea planului: la pro
ducția globală cu 1,1 ia sută, la 
producția marfă cu 1,2 la sută, 
la țiței extras cu 7 000 tone, la 
gaze utilizabile cu 6 500 000 mc 
și la gazolină cu 200 tone.

Pentru realizarea și depăși
rea acestor indicatori se va ac
tiviza întregul fond de sonde 
de țiței și gaze; va crește 
coeficientul de exploatare al 
sondelor active la 0,95 iar coefi
cientul de utilizare a gazelor 
asociate la 98.5 la sută ; se vor 
reduce pierderile de țiței și 
gaze în procesele de tratare- 
manipulare și transport cu 15 
la sută și respectiv 10 la sută. 
Prin aplicarea unor procese și 
metode de extracție de mare

INSTITUTUL DE CERCETARE 
Șl PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA 

ELECTROTEHNICĂ BUCUREȘTI 
Către colectivele tuturor unită
ților de cercetare și proiectare

Colectivul Institutului de Cer
cetare și Proiectare pentru In
dustria Electrotehnică — I.C.P.E. 
din Capitală, muncind cu dărui
re și devotament pentru .înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 

concomitent cu luarea de mă
suri speciale pentru protecția 
lostriței ;

— se va începe experimen
tarea in teren a înmulțirii con
trolate a speciilor de vinat mic, 
în special iepuri.

IV. PREGĂTIREA 
SI PERFECȚIONAREA 

CADRELOR
— numărul pădurarilor califi

cați va crește de la 71 la sută 
la 100 la sută ;

— numărul pădurarilor trecuți 
prin cursurile de perfecționară 
va crește de la 73 la sută la 100 
la sută ;

— vor fi îmbunătățite pro
gramele de școlarizare.

★
Ca o rezultantă a obiectivelor 

enumerate mai sus vor fi mobi
lizate și valorificate noi resurse 
ale fondului forestier — gene- 
ralizîndu-se și acțiunea de con
tractare a unor produse cu fa
miliile personalului silvic —, pro
ducția silvică sporind cu 4 la 
sută, iar beneficiile cu 2,5 la 
sută față de plan.

Convins că prezenta chemare 
va avea un larg ecou, sprijin și 
înțelegere deplină a fiecărui lu
crător din sectorul silvic, a 
Consiliilor populare, a tineretu
lui, a populației de la orașe și 
sate, întregul colectiv de sala- 
riați din cadrul Inspectoratului 
silvic Maramureș, va face totul 
pentru transpunerea in viață a 
acestor angajamente, pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
celui de-al doilea an al cinci
nalului, cu dorința fierbinte de 
a-și aduce contribuția la tradu
cerea in viață a mărețului pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în scumpa noastră patrie.

productivitate ca : tratamentele 
cu substanțe tensioactive, in
troducerea de filtre și consoli
dări ale nisipului in strat, in
jecția de apă și gaze în zăca- 
mint, debitul mediu pe sondă zi 
va crește cu 3 la sută.

2. îmbunătățirea calității ți
țeiului livrat, prin perfecțio
narea tehnologiei de tratare, 
astfel ca acesta să poată fi li
vrat cu 0,3 la sută impurități și 
3 kg sare vagon.

3. Creșterea productivității 
muncii pe salariat cu 1,1 la 
sută, urmărindu-se in princi
pal ridicarea indicelui de folo
sire a fondului de timp la 98 
Ia sută, prin întărirea disci
plinei in producție și reducerea 
întreruperilor — de orice na
tură — in procesul de muncă.

4. Reducerea cheltuielilor ■ la 
1000 lei producție marfă cu 5 
lei, îndeosebi, pe seama reduce
rii consumurilor de energie 
electrică, alnir și piese de 
schimb, precum și a cheltuieli
lor cu amortizarea mijloacelor 
fixe, obținindu-se astfel benefi
cii peste plan în valoare de 
2 100 000 lei.

5. Recuperarea și redarea în 
circuitul economic a întregii 
cantități de material tubular — 
conducte și burlane — care nu 
mai are folosință in procesul de 
producție.

6. Creșterea gradului de uti
lizare a instalațiilor tehnologice 
și folosirea celor disponibile în 
sectoarele noi de activitate, mă
sură ce va conduce la sporirea 
cu 1,2 la sută a producției glo
bale la 1 000 Iei fonduri fixe.

7. îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale sala
riaților prin realizarea integrală 
a prevederilor din contractul 
colectiv și intensificarea activi
tății de îndrumare și control în 
domeniul protecției muncii.

*
Petroliștii din Schela Țicleni. 

sub conducerea Comitetului de 
partid, se angajează ca, prin 
eforturi sporite, folosind cu 
maximum de randament baza 
tehnico-materială existentă și 
rezervele interne din unitate, 
să realizeze integral obiectivele 
arătate, contribuind în acest 
fel la îndeplinirea și depășirea 
planului de stat pe anul 1972, 
la dezvoltarea pe noi trepte a 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

Sîntem convinși că toate co
lectivele de oameni ai muncii 
din schelele de extracția țițeiu
lui și gazelor vor răspunde cu 
entuziasm la această chemare 
la întrecere și vor depune toa
te eforturile pentru traduce
re a în viață a mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. de construire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

X-lea al P.C.R. și-a îndeplinit 
și depășit angajamentele luate 
în 1971, primul an al actualului 
cincinal

Pentru a orienta în continuare 
întregul potențial de oreație teh

nico-științifică spre soluționarea 
nevoilor importante, stringente 
ale economiei, comuniștii, între
gul colectiv al Institutului de 
Cercetare și Proiectare pentru 
Industria Electrotehnică adre
sează tuturor institutelor de cer
cetare științifică și proiectare, 
precum și cadrelor din învăță
mîntul superior chemarea de 
a-și mobiliza resursele umane și 
materiale de care dispun pentru 
obținerea unor realizări care să 
conducă la indeplinirea și depă
șirea planului pe anul în curs și 
pe întreg cincinalul 1971—1975, 
în vederea traducerii în viață a 
programului însuflețitor trasat 
de cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în frunte cu comuniștii, colec
tivul Institutului de Cercetare și 
Proiectare pentru Industria E- 
lectrotehnică se angajează ca pe 
baza activității sale de cerceta
re și de proiectare să realizeze 
în anul 1972 :

1. Elaborarea de tehnologii, in
stalații tehnologice și produse 
noi, cu precădere pentru tehnici
le de vîrf: materiale electroteh
nice de contact cu structuri fin 
dispersate, formare electromag
netică. instalație de reglaj in cu
rent continuu cu tiristoare, noi 
tipuri de aparate electrocalori- 
ce și electromotrice de uz casnic 
reprezentînd o valoare medie a- 
nuală de circa 50 milioane lei.

2. Sporirea contribuției insti
tutului la reducerea și evitarea 
importului prin cercetările efec
tuate Ia următoarele produse : 
contacte sinterizate pentru apa- 
rataj electric, produse de cera
mică, acționări electrice auto
matizate pentru pompe, motoare 
electrice cu întrefier axial, pe
rii colectoare pentru mașini e- 
lectrice. transformatoare elec
trice, piese pentru frigidere cu 
compresor, standuri electrice de 
încercări industriale.

3. Participarea mai intensă la 
creșterea volumului exportului 
prin elaborarea cercetărilor și 
proiectărilor care vizează pro
duse destinate exportului în țări 
cu medii climatice diferite, ma
șini electrice cu fiabilitate spo
rită, echipamente cu excitație 
statică pentru grupuri electro
gene, instalații complexe de fo
raj și minerit, pentru fabrici de 
ciment, combinate chimice și 
complexe de prelucrare a lem
nului.

4. Valorificarea superioară a 
materiilor prime din țară și ela
borarea de materiale electroteh
nice specifice la o valoare totală 
de 3 milioane lei concretizată Ia 
produsele pe bază de hîrtie cu 
mică, cupru catodic fără oxigen, 
benzi de fretare. izolații strati
ficate, conductori electrici, ma
teriale ceramice și altele

5. Un spor de producție anual, 
rezultat ca urmare a contribuției 
institutului pentru lărgirea ariei 
de valorificare a rezultatelor ac
tivității de cercetare și proiec
tare, cu peste 27 la sută mai 
mare in 1972 față de 1971 cu pre
cădere la întreprinderile Elec
trotehnica București. Electro- 
precizia Săcele, Electroceramica 
Turda, Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante din Bucu
rești. Uzinele Electroputere Cra- 
iova și altele.

fi. Realizarea de economii la 
prețul de cost, ca efect al apli-

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIALI
ZARE A CĂRNII BIHOR

Către toate întreprinderile

din industria

Exprimind dorința unanimă a 
oamenilor muncii din întreprin
derea de Industrializare a cărnii 
Bihor, adunarea generală adre
sează tuturor întreprinderilor 
din industria alimentară, de pe 
întreg cuprinsul țării, chemarea 
la întrecerea socialistă pentni 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor prevăzute în plan pe anul 
1972.

Lansînd această chemare, co
lectivul întreprinderii își pro
pune următoarele obiective :

1. Depășirea cu 1 800 tone 
carne-viu a planului de apro
vizionare cu animale din secto
rul gospodăriilor populației pe 
anul 1972, în principal prin: spo
rirea cu 20 Ia sută a număru
lui de contracte la porcine ; creș
terea greutății medii a porcine
lor, preluate pe bază de con
tract în medie cu 16 la sută și cu 
2 la sută la tineret bovin ; orga
nizarea îngrășării in spațiile 
existente a 2 000 capete miei 
și oi.

2. Ca urmare a creșterii fon
dului de stat la animale, a mai 
bunei gospodăriri a fondului de 
carne și a valorificării superi
oare a produselor de abator, se 
vor depăși prevederile planului 
cu 3,5 la sută la producția 
globală și cu 3,9 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată 
prin livrări suplimentare la fon
dul pieții.

3. Depășirea planului de pro
ducție la : carne și slănină cu 
1 200 tone și preparate din car
ne cu 180 tone.

4. Introducerea în fabricație 
a două sortimente noi de prepa
rate de carne cu specific local.

5. Organizarea unei producții 
de piese de schimb, în valoare 
de 200 mii lei anual, folosind 
în acest scop mai bine utilajele 
și spațiile existente. 

carii rezultatelor cercetării și 
proiectării ce se încheie în 1972, 
de 9 milioane lei în medie pe an.

7. Scurtarea duratei de cerce
tare și proiectare cu 1 la 3 luni 
la un număr de 7 teme prevă
zute a fi finalizate în 1972 din 
care menționăm : servomotoare 
pentru acționarea mașinilor u- 
nelte cu comandă program, mi- 
cromotoare. piese ceramice și 
izolatoare de înaltă frecvență.

8. Realizarea unei micropro- 
ducții de aparate, instalații, pro
duse și materiale ca rezultat al 
cercetării proprii, în valoare de 
15 milioane lei din care 12 mi
lioane lei vor fi valorificate în 
industri e.

9. Pentru o mai bună valori
ficare a forței de creație proprii 
și pentru materializarea ideilor 
rezultate din cercetare și pro
iectare, colectivul nostru se an
gajează și cheamă totodată cele
lalte colective de cercetare șj 
proiectare din țară să sporească 
numărul de idei brevetate și a- 
plicate

10. Pentru realizarea unor lu
crări tehnice și organizatorico- 
gospodărești, colectivul institutu
lui se angajează a depune în a- 
nul 1972 un număr de ore muncă 
patriotică, echivalent sumei de 
200 000 lei.

Avînd în vedere că în actualul 
cincinal industria electrotehnică 
cunoaște un ritm de dezvoltare 
deosebit de înalt, că progresele 
din acest sector sînt influențate 
decisiv de realizările din dome
niul materialelor ce intră în 
componența echipamentelor e- 
lectrotehnice, Institutul de Cer
cetare și Proiectare pentru In
dustria Electrotehnică cheamă 
la concentrarea eforturilor,, la o 
conlucrare mai susținută și la 
un aport sporit unitățile de cer
cetare și proiectare din ramu
rile chimiei, lemnului și meta
lurgiei, în vederea obținerii de 
materiale cu performanțe supe
rioare :

— Institutul de Cercetare și 
Proiectare tehnologică pentru 
Prelucrarea Țițeiului — Ploiești, 
pentru uleiuri electrotehnice :

— Centrul de Cercetări pentru 
Materiale de Protecție din Gru
pul Industrial de Lacuri și Vop
sele — București, pentru lacuri 
electroizolante, materiale de 
vopsire rezistente la medii cli
matice cu agresivitate ridicată :

— Institutul de Cercetare și 
Proiectare Tehnologică pentru 
Industria Celulozei și Hîrtiei — 
București, pentru hîrtii izolante :

— Institutul pentru Metale 
Neferoase și Rare — București, 
pentru aluminiu, wolfram și si
liciu.

întregul colectiv al institutu
lui este hotărît să folosească 
toată priceperea, pregătirea și 
capacitatea lui de muncă pentru 
înfăptuirea angajamentelor asu
mate, convinși că-și exprimă 
prin aceasta adînca și totala a- 
deziune la politica înțeleaptă, 
științifică a Partidului Comunist 
Român, hotărîrea lui de a nu-și 
precupeți eforturile pentru a 
contribui în cît mai mare mă
sură la dezvoltarea economiei 
naționale, la creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a po
porului român, la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România.

alimentară

6. Creșterea productivității 
muncii cu 2,5 la sută față de 
prevederile planului, pe baza 
sporirii volumului producției și 
a utilizării niai judicioase a for
ței de muncă existente.

7. Creșterea beneficiului pla
nificat cu 5 la sută față de plan, 
pe seama : reducerii cheltuelilor 
materiale, livrărilor suplimenta
re de produse, creșterii ponde
rii valorificării superioare a 
produselor de abator, creșterii 
coeficientului de utilizare a 
parcului propriu de autovehi
cule.

8. îmbunătățirea permanentă 
a calității produselor prin apli
carea cu strictețe a prevederi
lor Stas-urilor, normelor inter
ne și caietelor de sarcini și îm
bunătățirea organizării contro
lului tehnic de calitate prin in
troducerea autocontrolului, ast
fel ca în anul 1972 să nu se în
registreze refuzuri sau reclama- 
iii din partea beneficiarilor in
terni și externi cu privire la ca
litatea produselor întreprinderii.

9. Prin stimularea dezvoltării 
mișcării de invenții, inovații și 
raționalizări, se vor obține 
economii post-calculate în va
loare de 500 mii lei.

10. împreună cu unitățile de 
desfacere șe vor lua măsuri pen
tru valorificarea și diversifica
rea produselor și subproduselor 
animaliere, precum și a bunei 
deserviri a populației.

■Ar
Colectivul întreprinderii de 

industrializare a cărnii Bihor va 
depune eforturi sporite pentru 
realizarea și depășirea angaja
mentelor asumate, contribuind , 
astfel la înfăptuirea mărețului 
program elaborat de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Profesorul TudorVianu obișnuia 
din cînd în cind să invite cîte o 
grupă de studenți in biblioteca sa 
de acasă. Odată, către sfirșitul 
unei vizite Ia care și subsemna
tul era de față, profesorul a scos 
dintre tomuri o cărțulie, una 
dintre obișnuitele ediții de popu
larizare prin care G. Murnu a fă
cut cunoscută opera lui Homer. 
Era Odiseea. Deschizînd-o cu 
răbdare și gesturi largi Tudor 
Vianu ne-a citit acel fragment 
din cîntul al XVII-lea care 
evocă curtea regească din Itaca, 
pustiită în absența viteazului 
Ulise. Profesorul a insistat în
deosebi asupra dialogului petre
cut intre doi slujitori ai curții 
care observaseră pe Argus, cre
dinciosul ciine al lui Ulise, ză- 
cind bolnav și orb pe o grămadă 
de gunoi. Reproduc lectura frag
mentului așa cum mi s-a întipă
rit atunci în memorie. Intîiul 
slujitor : „De vină-s sclavii care 
nu l-au mai îngrijit. De l-ar ve
dea Ulise... Al doilea slujitor : 
„nu sînt de vină.sclavii așa ni i-a 
dat Zeus“. „O SINGURA ZI DE 
ROBIE RĂPEȘTE UNUI OM 
JUMĂTATE DIN VIRTUȚILE 
SALE.“

★
Acest fragment a aprins în noi 

discuții mari care s-au încheiat 
tirziu și, toți care am ascultat 
lectura am rămas cu convingerea 
că opera lui Homer nu trebuie 
să lipsească din nici-o bibliotecă, 
oricît de modestă ar fi aceasta.

Am relatat intimplarea de mai 
sus fiindcă zilele trecute, la un 
mare club de întreprindere am 
cunoscut satisfacția unei biblio
tecare pentru faptul că cele 
35 000 de volume au un mare in
dice de citire. „O carte se îm
prumută pe an de către 10—15 
cititori“. Ceea ce spunea era de
sigur îmbucurător, dovedea de 
fapt priceperea cu care biblio
tecara făcea propagandă cărților. 
Am fost curios să vedem ce fel 
de cărți se înscriu sub acest „in
dice de citire“. Lista era lungă, 
dar din cele 35 000 numai 4 000 
de volume au intrat frecvent în 
circulație, restul stăteau prăfuite 
ca într-un depozit. „Călărețul 
fără cap“, „Moartea vine pe 
bandă de magnetofon“ și alte 
cărți ale genului constituiau „bu
nele exemple“ cu care se min- 
drise bibliotecara. Sadoveanu, 
Caragiale, Ion Ghica, Dostoevski 
sau Homer nu ieșiseră niciodată 
din rafturi. Nimic mai neplă
cut pentru o bibliotecă cu atîtea 
cărți, ca acest lucru. Desigur, 
numeric biblioteca avea cititori 
pasionați...

O bibliotecă publică nu este 
însă un simplu centru de împru
mut, inactiv și dezinteresat, ci, 
așa cum o concepem, potrivit po

NU ARE ROST SĂ CREĂM
PENTRU ACEEAȘI FUNCȚIE 

APARATE MAI
COMPLICATE CA CELE EXISTENTE !

CAMERA T.V.

Vrem să participăm la rubrica 
„Clubul ingenioșilor“ cu o idee 
referitoare la o cameră de luat 
vederi T.V.

Camera are 4 obiective dis
puse în cruce, folosite ca am
plificatoare optice (un sistem 
de lentile). Acest sistem se ro
tește cu o anumită viteză, avînd 
ca centru de rotație intersecția 
axelor obiectivelor ...In centru 
se află o fotodiodă sensibilă, 
care primește impulsuri lumi
noase variabile, captate de cele 
4 obiective, impulsuri ce vor fi 
transformate cu ajutorul foto
diodei în impulsuri electrice 
(ulterior amplificate). In jurul 
acestor obiective se află un 
perete circular care are o des
chizătură de lungimea unui are 
corespunzător unghiului de 90°. 
astfel incit, atunci cînd unul 
din obiective se află în dreptul 
ei, celelalte se găsesc . într-un 
spațiu obscur.

în timp ce primul obiectiv 
parcurge deschizătura, el va 
transmite fotodiodei (care nu 
se rotește o dată cu obiectivele! 
informația de intensitate varia
bilă. In momentul cind el intră 
în spațiul obscur, locul va fi 
luat de un al doilea obiectiv, 
apoi succesiv de următoarele 
două, realizîndu-se astfel bale
iajul de orizontală.

Explorarea pe verticală. între
gul sistem de explorare pe ori
zontală (inclusiv mijloacele de 
rotație, suport, perete, crucea 
cu cele 4 obiective și fotodioda) 
care se sprijină intr-un punct 
fie rotație este deplasat pe ver
ticală în sus și-n jos, cu o anu
mită periodicitate, cu ajutorul 
unei came ovale rea.lizîndu-se 
astfel explorarea pe verticală.
• Lungu Daniel, Popa Marius

Tîncâbești, jud. Ilfov.

Iată răspunsul pe care vi-1 dă 
inginerul TRAIAN FLOREA de 
la Institutul de proiectări tele
comunicații, comentatorul celor 
două scrisori pe care le pre
zentăm în rubrica de azi.

Sistemul propus de explorare 
a imaginii este original și do
vedește o interesantă și promi
țătoare imaginație fonică. To
tuși el nu e operațional. Și iată 
de ce :

• Pendularea întregului sis
tem cu frecvența necesară ex
plorării pe verticală ar fi îm
piedicată de inerție o Explora

liticii noastre culturale aceasta 
este o veritabilă instituție de 
propagandă culturală iar biblio
tecarul — propagandistul ei ! 
Anual sînt scoase de sub teascuri 
cîteva milioane de volume (Lu
cru evident și la Salonul cărții). 
Cele mai multe cărți iau drumul 
bibliotecilor publice fiindcă nu 
există sat, școală, uzină sau 
orice fel de întreprindere care să 
nu aibă o bibliotecă și o bibliote
cară. Iar cititorii sînt mulți, 
foarte mulți fiindcă acum lectura 
nu mai este o îndeletnicire de 
lux ci a devenit prin politica cui-

CEA
MAI DE

turală ceea ce trebuia să fie încă 
de la descoperirea tiparului — un 
mijloc de instruire a omului. în
trebarea pe care trebuie să ne-o 
punem, transcriind aici sfatul 
cronicarului este, în ce fel cititul 
e „cea mai de folos zăbavă“. 
Atunci vom observa mai clar 
cum îndeplinesc propaganda căr
ților bune, instituțiile noastre de 
lectură — bibliotecile ; atunci 
vom rămîne insensibili la scorul 
cititorilor care au fișe aglomerate 
cu cărți de lecții, ă superficială. 
„Trăim in epoca vitezei, ni se 
răspunde, oarecum în glumă. Oa
menii, mai cu seamă tinerii, nu 
mai vor să citească cărți „groa
se“, preferă genuri scurte și 
dacă se poate (ca în romanele 
științifico-fantastice) cărți, „gata 
citite“, adică cărți care se citesc 
ușor, fără eforturi, cărora le in
tuiești de la pagina a 9-a desno- 
dămîntul“.

Desigur nu vom accepta de 

rea imaginii nu se poate face 
direct, ci necesită proiectarea 
in prealabil a acesteia pe un 
ecran o ,,Punctul“ explorat re
prezintă o zonă prea întinsă a 
imaginii, ceea ce duce la o sla
bă definiție a acesteia • Ex
ploatarea dispozitivului ar fi 
dificilă. Un dispozitiv mult mai 
simplu de explorare mecanică a 
imaginii a fost folosit la înce
putul transmisiunilor de tele
viziune. Instalația se baza pe 
un disc cu orificii mici decalate 
între ele cu unghiuri egale și 
așezate din ce in ce mai a- 
proape de centrul discului. Prin 
rotirea discului, imaginea se 
putea explora punct cu punct, 
la tubul fotoelectric ajungind 
în fiecare moment numai o par
te din fluxul de lumină care 
formează imaginea. în aceste 
condiții, pentru transmiterea 
programelor de televiziune, erau 
necesare obiective din cele 
mai puternice concomitent cu 
o iluminare destul de intensă a 
obiectelor a căror inagine tre
buie transmisă.

In televiziunea modernă, ex
plorarea se face cu ajutorul 
unui element fără inerție și 
anume fascicolul de electroni.

APRINDEREA AUTOMATA 
A LUMINII ELECTRICE

Vă trimit o propunere pri
vind comanda acționării unor 
dispozitive sau sisteme, atunci 
cînd apare o schimbare a lu
minozității pe o durată mai 
mare de 2 minute.

Schema cuprinde un dispozitiv 
sesizor al variației luminozită
ții și dispozitivul de execuție. 
Primul are la bază variația re
zistenței unei fotorezistențe 
montată ifP circuitul di vizor de 
tensiune ce polarizează baza 
unui tranzistor în al cărui cir
cuit colector s-a montat un re
leu. Atunci cînd releul acțio
nează, se închide circuitul pri
mar al transformatorului de a- 
limentare al circuitului de fila
ment de la un tub cu inerție 
termică mare. In circuitul de 
catod al tubului e montat un 
releu cu mai multe contacte și 
cu două înfășurări care sint al
ternativ în circuit. Cind cu
rentul catodic ajunge la valoa
rea nominală, armătura e atin
să și se stabilește circuitul ce
leilalte înfășurări. Prima înfă
șurare rămîne alimentată de 
către circuitul care se închide. 
Totodată, circuitul de filament 

draguil modei, al supervitezei să 
edităm în rezumat opera lui Sa
doveanu, să edităm ca în alte 
țări ghiduri publicitare pentru 
rîs și plîns („aici se cuvine să 
fiți o clipă triști“) ci va trebui 
să-i deprindem pe tineri cum să 
folosească pe. deplin, pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele, adevăra
tul fond de carte din biblioteca 
publică. Exista cindva un exa
men de inițiere, sugestiv denu
mit „Prieten al cărții", unde a 
fost aplicat conform regulamen
tului a dat bune rezultate, a 
creat cititori destoinici și serioși. 
De cițiva ani. bibliotecile, 
cluburile de întreprindere, că
minele culturale și organizațiile 
U.T.C. au renunțat la recrutarea 
acestor ..prieteni ai cărții“ au re
nunțat la acest fel de examen ! 
Pentru o eficientă propagandă 
făcută cărților bune casa de 
discuri „Electrecord“ ar trebui 
să editeze in tiraje de masă ope
re în lectura actorilor sau auto
rilor, foarte utile la montajele 
muzical-literare, în evocări, în 
prezentări de carte. Noutățile 
din librărie care se bucură de 
succes, care trebuie să fie cu 
prioritate recomandate publicu
lui este necesar să fie însoțite 
mai ales de acțiuni propa
gandistice : întîlniri du edi
torii, cu autorii, cu redac
torii de carte, cu desenatorii : 
iar aceste întîlniri să nu se pe
treacă doar in librăriile repre
zentative din Capitală — ..Dacia“ 
și „Eminescu“ ci și la Oltenița, 
Roșiori sau Grojdibod. Ar trebui 
ca încă din editare o carte bună 
să fie bine acreditată, să ofere 
prin format și tipărire siguranța 
că cititorul găsește în paginile 
sale ceea ce îl interesează. /

Zilele acestea în cadrul lunfț 
cărții la sate, care în mod tradi
țional a devenit luna februarie, 
în județul Bacău a început o 
mare acțiune de popularizare a 
cărții. a cărților bune, intitulată : 
..Libris ’72“. Forurile culturale, 
bibliotecarii județului, comisiile 
culturale ale organizațiilor U.T.C. 
au hotărît ca la încheierea sus- 
numitei acțiuni, in biblioteci să 
se dubleze numărul cititorilor. 
Ar fi bine dacă și in alte locuri, 
căminele culturale, bibliotecile — 
depășind acea rutină sărbătoreas
că cu care .se mai drapează 
această manifestare culturală în
chinată cărții — ar trece la ac
țiuni practice, efective in urma 
căreia lectura de carte bună să 
devină o caracteristică obișnuită 
a bibliotecii lor. Fiindcă pe drept 
cuvint spunea cronicarul că „nu-i 
în lume mai frumoasă și mai de 
folos zăbavă decit cctitul căr
ților“.

ION MARCOVICI

se întrerupe deoarece una din
tre armăturile releului e sub 
formă de pîrghie de gradul inc 
tii. brațul fără contact fiind lat 
pentru a acoperi fotorezisten- 
ța. Se descoperă concomitent 
cealaltă fotorezistență care ac
ționează atunci cînd luminozi
tatea variază invers ca în ca
zul inițial.

Schema nu exclude și posibi
litatea acționării manuale a în
tregului sistem. In acest caz nu 
mai avem de-a face cu relee cu 
contacte ci cu tiristoare. Dome
niul de utilizare e foarte larg 
și se pot comuta tensiuni pînă 
Ia 1 000 V. și curenți de 1 000 A, 
în funcție de tiristorul folos.t 
Schema poate fi utilizată pen
tru curent continuu. Practic, 
utilizarea se poate extinde și 
pentru schimbarea fazei la au
tomobile, atunci cînd în față a- 
pare un alt autovehicol. Dacă 
se dorește un efect direct pro
porțional, sau invers propor
țional cu variația luminozită
ții, se poate utiliza o schemă în 
care pentru comanda țiristoru- 
lui se folosește căderea de ten
siune pe fotorezistență
• Rob loan, Mireșfii de cîmpie, 

jud. Bistrița Nâsâud.

Proprietatea fotorezistențelor 
de a-și modifica conductibilita- 
tea electrică sub influența lu
minii, a condus la utilizarea lor 
în diverse dispozitive de co
mandă automată, printre care 
și cele de conectare și deco
nectare a instalațiilor de ilumi
nat electric. în varianta propu
să, utilitatea unui astfel de dis
pozitiv rămîne insă îndoielnică, 
deoarece contactul comutato
rului de acționare manuală, 
este pus în paralel cu contactul 
de acționare automată. în acest 
caz conectarea Instalației de 
iluminat este independentă, însă 
deconectarea acesteia prin in
termediul unuia dintre contac
te, rămine condiționată de pozi
ția celuilalt.

Pe de altă parte, la venirea 
serii, prn schimbarea locului 
paletei de acoperire de pe o 
fotorezistență pe cealaltă, nu se 
poate obține întreruperea cir
cuitului de filament deoarece 
eventuala variație a curentului 
fotoelectric ar acționa tot în 
sensul închiderii acestui circuit.

Redactorul rubricii
Xng. IOAN VOICU
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ma
gură manifestarea deplină a per
sonalității umane — iată o cer
titudine, punctul de referință 
principal în rezolvarea comple
xelor probleme care solicită o- 
menirea zilelor noastre. Socia
lismul este societatea care a li
chidat antagonismele sociale 
fundamentale și, prin efortul și 
acțiunea conștientă a maselor, 
realizează în fapt idealurile li
bertății, echității sociale și dem
nității umane. Partidul nostru, 
prin cuvir.tul autorizat al con
ducerii sale, a subliniat nu o

Se impune aici o delimitare 
clară a spiritului revoluționar, a 
modului cum el se manifestă' 
concret, de spiritul contestatar 
prezent la unele mișcări studen
țești din țările capitaliste, care 
nu vădește decît o extremă ete
rogenitate a concepțiilor ideolo
gice și politice a acestora. Dese
ori aceste concepții sînt elabora
te superficial,, nu sînt duse pînă 
1a capăt. Acest „revoluționarism'1 
denotă limpede lipsa de expe
riență socială și politică a tine
retului studios, dar pentru mulți

Este din nou remarcabil fap
tul că în concepția partidului 
nostru, tineretul este privit ca un 
eșalon socialmente conturat în 
ipostaza formării pentru mun
că și viață cît și în ipostaza de 
participant activ la viața socia
lă. Repetata afirmare a ideii 
îmbinării înțelepciunii și exi
genței cadrelor vechi cu dina
mismul și energia cadrelor ti
nere vine în sensul sublinierii 
faptului și dezideratului unei 
prezențe active în toate dome
niile de activitate a generației

A ÎNȚELEGE realitatea
Șl A LUPTA PENTRU
TRANSFORMAREA El

rînd situația social- 
întregul social. Acea- 
că discordanța dintre 
tineretului și posibi-

• TRĂSĂTURI DEFINITORII ALE SPIRITULUI REVOLUȚIONAR : RES
PONSABILITATEA SOCIALĂ Șl MATURITATEA POLITICA • O ENTITA
TE MATERIALIZATĂ ÎN ATITUDINI Șl ACȚIUNI PRACTICE • CURAJ, 
ATITUDINE CREATOARE SI RECEPTIVITATE LA NOU

Reprezentarea unui tineret în 
ipostaza de factor important in 
mișcarea socială, necesitatea u- 
nei evaluări mai precise a lo
cului și rolului tineretului în is
toria socială și a sesizării mai 
concrete a specificului aportu
lui său par a fi produsul unei 
epoci mai recente, chiar al ani
lor noștri. Predispoziția spre fo
losirea plenară a posibilităților, 
aspirația spre perfecționare 
personală exigența conferirii u- 
nui sens acțiunii — iată citeva 
din trăsăturile recunoscute vîrs- 
tei tinere care îl duo cu nece
sitate pe tînăr la a se chestio
na asupra mediului social ime
diat și apoi asupra întregului 
social. Este revelatoare în acest 
sens aprecierea semnificației ac
țiunilor tineretului în lumea 
contemporană de către secreta
rul general al partidului nostru: 
„Dorința de a construi o lume 
în care oamenii să se bucure 
din plin de roadele civilizației 
moderne, să fie eliberați de per
spectiva războaielor este sursa 
principală a mișcării contempo
rane a tineretului". Această a- 
preciere revine cu dese prilejuri 
în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și, prin spiritul ei 
comprehensiv și lucid totodată, 
constituie un îndreptar teoretic 
și metodologic de certă valoare.

Aprecierea trăsăturilor gene
rale ale vîrstei tinere explică 
totodată anumite note univer
sale ale acțiunilor tineretului. 
Pentru a ajunge la această în
țelegere este necesară de
pășirea perspectivei supraisto- 
rice și aprofundarea problema
ticii tineretului avînd în vedere 
în primul 

1 politică și 
sta pentru 
idealurile
litățile deschise de structurile 
social-politice perimate deși au 
luat adesea forma opoziției din
tre idealurile etice și realitate 
exprima opoziții de ordin social 
și politic și a tins să se traducă 
in probleme politice și sociale 
concrete. Nu poate fi ignorat în 
tratarea problematicii tineretu
lui faptul că exigențele integră
rii sociale au crescut prin as
cendența științei și tehnicii în 
suita modalităților de raportare 
a omului la lumea înconjură
toare. în general societatea a 
ridicat ștacheta integrării so
ciale, dar în organizarea ei ca
pitalistă ea nu a asigurat opor
tunitățile necesare nici în punc
tul de plecare al tînărului, nici 
la celelalte etaje ale ascensiunii 
lui, sau a condiționat integrarea 
de acceptarea principiilor ei de 
organizare ca societate a privi
legiului. Cauze ținînd așadar de 
structura social-economică au- 
afectat hotărîtor identitatea din
tre cerințele societății, exigen
țele și autoexigențele tineretu
lui făcînd în cele din urmă ca 
realele probleme sociale și po
litice ale tineretului să degene
reze, în imaginea unor ideologii 
intr-un conflict între grupe de 
virstă, cu coloratura ades bio- 
logistă.

Diferența dintre sistemele so
ciale, deosebirea dintre stadiile 
de dezvoltare ale diferitelor na
țiuni și popoare fac ca proble
mele care confruntă tineretul și 
în particular studențimea să fie 
evident altele în funcție de a- 
ceste diferențe și deosebiri.

Este proprie socialismului rea
lizarea posibilității de a elimina 
divergența dintre cerințele so
cietății și perspectivele pe care 
ea le asigură tînărului și de a 
identifica exigențele sociale cu 
autoexigență individuală incit 
individul să devină în măsură 
decisivă creator al destinului și 
personalității sale. Socialismul 
reprezintă singura soluție ce asi-

dată perfectibilitatea vieții so
ciale socialiste în sensul a- 
profuudării specificului calita
tiv al socialismului față de 
orînduirlle oare le-au precedat 
și împlinirii unor străvechi dar 
mereu tinere idealuri sociale : 
„va trebui să găsim toate mij
loacele pentru ca socialismul să 
realizeze în tot ceea ce are ei 
mai bun, mai desăvîrșit" arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
ceeași însemnătate o are faptul 
că exigența fundamentală care 
prezidează măsurile ample ini
țiate de Partidul Comunist Ro
mân în domeniul perfecționării 
activității sociale este aceea a 
tratării unitare, in intimă legă
tură a planului creației mate
riale și spirituale și a planului 
activității social-obștești. exi
gență cu profunde implicații so
ciologice, politice, etice, actuale 
și de perspectivă.

Din «onsiderentele mai sus e- 
nunțate rezultă firesc concluzia 
că spiritul revoluționar, în de
terminările sale de esență nu 
este o oalitate dincolo de timp 
și de spațiu, o entitate detașată 
de realitățile social-istorice con
crete. Dimpotrivă, este un spi
rit concret ce presupune îndrăz
neală, luciditate, responsabilita
te, un spirit materializat în ati
tudini și acțiuni practice. El 
presupune nu atitudini de con
junctură, ci consecvență în ati
tudine, nu se rezumă la decla
rații, ci trece in fapte. Este un 
spirit, lucid, cunoscător, activ, 
pasionat. Nu face abstracție de 
condițiile concrete chiar dacă 
sensul său este universal ace
lași : a realiza în practica vieții 
raporturi optime între om și na
tură, raporturi mai echitabile, 
mai omenești între oameni. Nu 
înseamnă negarea plată a reali
tății și, prin revers, refugiul în 
vis și utopie ; este o confrunta
re cu realitatea, o înțelegere a 
ei pentru a o transforma.

studenți manifestarea protestu
lui lor, dezgustul față de ordi
nea socială existentă sînt psi
hologic mai importante decît ob
ținerea rezultatelor concrete, cu 
semnificație socială profundă. In 
acest fel revolta lor emoțional- 
romantică și fără o adresă cla
ră se diluează ușor și gradat în 
planul conștiinței. Formule ca : 
„democrație dreaptă", „voința 
poporului“, „puterea celor ce 
muncesc în întreprinderi", „jos 
birocrația și oligarhia“, sînt lip
site de un conținut clar, ideolo
gic, de clasă, de principiul par
tinității.

Experiența istorică a demon
strat că acele mișcări au avut 
sorți de izbîndă care s-au ca
racterizat printr-un minim de 
organizare, continuitate și cla
ritate a scopurilor. Pentru ceea 
ce vrem să arătăm, concluzia ce 
s-a impus din analiza acestor 
mișcări potrivit căreia baza rea
lă a succeselor mișcărilor stu
dențești din țările capitaliste o 
constituie alianța cu clasa mun
citoare este deosebit de rele
vantă. Mișcarea studențească 
este prin ea însăși în stare 
fie purtătorul unui nou mod 
organizare socială, să ducă
transformarea societății existen
te. Glasa muncitoare constituie 
factorul social-politic, singurul 
obiectiv în putere să asume șl 
să realizeze transformarea re
voluționară a societății. Nu pu
tem, desigur, face abstracție de 
un specific al poziției studen
țești, de posibilitatea unui aport 
propriu al acesteia atît la tran
sformarea societății cît și la e- 
dificarea socialismului ț trebuie 
însă cu aceeași tărie subliniat 
că acest aport, acest specific de
vine efectiv, se poate materia
liza practic numai în și prin a- 
lianța cu clasa muncitoare, ata
șarea la mobilurile, lupta și exi
gențele luptei al cărei subiect 
este clasa muncitoare.

care beneficiază de „atuul tine
reții, care dă îndrăzneală, dă 
elan și entuziasm, receptivitate 
față de nou“. Este în dialectica 
unei societăți care realizează 
programul material și spiritual 
să facă din tinerețe nu numai 
virsta integrării, ci și vîrsta a- 
firmării. Din unghiul de vede
re al unei atari convingeri, luă
rile de poziții ale conducerii 
partidului nostru arată însemnă-

tatea tineretului în efortul ca 
civilizația să realizeze sensul 
pentru care a fost creată și se 
sublinia că tineretul trebuie să-și 
spună cuvîntul în organizarea 
vieții sociale. înțelegem reali
zarea acestui deziderat printr-o 
angajare totală și responsabilă 
a tineretului în general și a ce
lui studios în particular la rea
lizarea scopurilor generale ale 
societății noastre. Scopurile stu- 
dențimii nu sint singulare, deta
șate de preocupările generale 
ale națiunii noastre, ale parti
dului comunist ca forță politică 
conducătoare. Această identifi
care totală cu finalitățile înscri
se în politica partidului se tra
duce, și trebuie să se traducă în 
activități concrete, vizînd ridi
carea generală a țării, progresul 
material și spiritual al poporu
lui^ român, perfecționarea acti
vității sociale in toate domenii
le. Transpunerea în fapt a po
liticii partidului presupune, de
sigur, în cazul studențimii ca și 
al tuturor categoriilor sociale 
un efort considerabil, spirit cri
tic și autocritic, inițiativă și pa
siune constructivă ; presupune 
înainte de toate realizarea unei 
temeinice profesionalizări și în 
aceeași măsură a unei conștiințe 
politice comuniste mature și dez
voltate, verificată' în activități 
de conținut, practice, cu rezul
tate evidente pentru societate. 
Cu alte cuvinte, spiritul revolu
ționar nu se reduce la o simplă 
adeziune de principiu ci înseam
nă mai ales» înțelegerea științi
fică a realității și lupta efectivă 
pentru perfecționarea și trans
formarea ei. Structura socialis
tă a societății noastre, solicitu
dinea plină de grijă și intere
sul permanent pentru a crea ti
neretului studios condiții opti
me de viață, inițiativă și afir
mare socială fac ca studențimea, 
asemenea întregului tineret al 
României de astăzi, să conside
re exigențele societății ca mă
sură a autoexigenței sale, sarci
nile partidului ca propriile sale 
opțiuni.

AUGUSTIN BUDUȘAN, 
ANDREI MARGA 

din Centrul Universitar Cluj

nu 
să 
de 
la

Sărbătoarea îi
tineretului |

(Urmare din pag. I) S
viață socială pe care-l implica istoria partidului nostru, dar, < 
mai presus, o sondă de gîndire și voința revoluționară lan- 
sată spre viitor. <

Viitor a cărui primă secvență am avut-o chiar zilele tre- < 
cute simbolizată în cifrele de îndeplinire a planului din pri- > 
mul an al cincinalulu 1971—1975, îndeplinire în structura ? 
căreia tineretul muncitor al patriei a avut — și are în con- < 
tinuare — o masivă contribuție. ?

Taina ei în atributele-i atît de constructive, stă sub sem- S 
nul tineresc al inimii palpitînd în vasta orgă ce o reprezintă <, 
întregul nostru popor, pe întinsul întregii țări, nu. vișina, 
doar spre un viitor mai bun, ci făurindu-l, în cea mai depli- 
nă si concretă accepție a cuvîntului. S

Iar cuvîntul acesta — călăuzitor, fremătînd de suflu-l crea- > 
ției — este al Partidului. <[

Portretul
muncitorului

(Urmare din pag. I)

dul. întrucît organizația U.T.C. 
așteaptă ca viața de internat să 
fie concepută de pedagogi, iar 
aceștia acuză lipsa de inițiativă 
a uteciștilor.

Dirigintele este solicitat să se 
afle bine .ancorat în viața edu
cativă a clasei, să fie cu ade
vărat pedagog și om politic. Or, 
ce se intimplă la profesional ? 
Datorită unor particularități, 
corpul de diriginți nu se alcă
tuiește întotdeauna după cele 
mai pedagogice criterii. Mai

mult, se recrutează diriginți și 
dintre profesorii care n-au 
munca de bază în școală. întru
cît numărul de clase ajunge, în 
unele cazuri, să depășească cu 
20, 30 numărul profesorilor con
stanți ai școlii.

S-a semnalat ca fiind defici
tar și sistemul de pregătire a 
diriginților pentru această acti
vitate specifică. Intră în com
petența inspectoratului școlar să 
nu trateze pe un plan secund 
cuprinderea diriginților de la 

^profesional într-o formă de pre
gătire adresată numai lor. A- 
ceastă necesitate rezultă direct 
din desfășurătorul multor ore 
de dirigenție și a muncii de di- 
rigenție în general. Minusurile 
existente au fost semnalate și 
intr-un recent control făcut în 
școlile profesionale și liceele de 
specialitate. Sintetic, ele se re
feră la orele de dirigenție lip
site de echilibru tematic ; pe 
spațiul acestora nu se conden

sează întotdeauna o problema
tică vizind educația politică, 
moral-cetățenească a elevilor, 
cultivarea spiritului muncito
resc ; nu sînt puține Cazurile 
cînd se improvizează dirigen- 
ția. alături de obiectivele edu
cative aparținînd direct acelei 
clase. Or, dirigintele, avind și 
așa puține ore la dispoziție, nu 
trebuie lăsat să le consume în 
gol. In același timp, conducerile 
școlilor nu au dreptul să se o- 
prească la aspectul formal al 
muncii dirigintelui, mulțumin- 
du-se cu caiete impecabil alcă
tuite.

După cum era de așteptat, in
trospecția în munca educativă 
cu elevul în devenire muncitor, 
a situat la loc central organiza
ția U.T.C. S-a spus : activită
țile și experiența organizațiilor 
U.T.C. din școala profesională 
sint de notat. Dar nici lipsurile 
nu cintăresc puțin. Accentul a 
căzut deci asupra lipsurilor, dar 
la modul cel mai constructiv. 
Justificat. Se tinde spre o orga
nizație puternică, nu numai nu
meric. Puternică prin capacita
tea de influențare politică a 
elevilor, prin sfera de cuprin
dere a tuturor uteciștilor. Ce 
înseamnă aceasta ? In primul 
rînd revizuirea stilului de mun
că actual, care se caracterizează 
prin lipsă de inițiativă și accep
tarea tutelei. O organizație 
U.T.C. cu personalitate e aceea 
care perseverează în realizarea 
planului comun de activități e- 
ducative, care se simte răspun
zătoare de mersul învățămîntu- 
lui politic, al informărilor • poli
tice, al vieții pe care o trăiesc 
elevii în internat. Și nu se bi- 
zuie că informarea și învățâ- 
mîntul politic se fac la di- 
riganție, deci de ele se ocu
pă diriginții, că la cămin 
sînt pedagogi și, ca urma- / 
re, timpul liber îl organizea
ză ei. Dacă s-au numit destule 
școli în care nu există încă o 
vie agitație politică, mobiliza
toare, combativă, unde gazetele 
de perete și stațiile de radioam
plificare păstrează tăcere în ju
rul evenimentelor din viața ute
ciștilor — asta ține de înceti
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ca de altfel în toate instituțiile 
de învățămînt superior din țară 
— există o preocupare deosebită 
pentru îmbunătățirea modalită
ților de predare și însușire a 
științelor sociale. Un mijloc e- 
ficient s-a dovedit a fi cabi
netul de specialitate. In actualul 
an universitar aproape toate ca
tedrele de filosofie, economie 
politică, socialism științific, pre
cum și alte catedre, au organi
zat asemenea cabinete, menite 
să dea mai multă profunzime 
informării de specialitate a stu
denților și să realizeze un cli-

ȘTIINȚĂ ȘI ATEISM“
Recenta culegere editată de 

Editura Politică, este centrată 
în special pe citeva aspecte noi, 
puțin frecventate în literatura 
noastră științifică și anume : 
problemele eocial-morale și fi
losofice ale confruntărilor din
tre știință și religie.

Cele unsprezece texte cuprind 
o largă arie de probleme, în
tre care se impun cele legate 
de explicarea genezei 
mentului 
ca demers 
actuale a 
aspectelor 
morala în 
oasă etc. Este de remarcat, in 
același timp, faptul că autorii 
studiilor înserate sînt cerce
tători de prestigiu, fără excep
ție, fapt resimțit și în seriozi
tatea cu care sînt abordate 
chestiunile, in încercarea de a 
propune noi explicații și piste 
de discuție.

Studiile lui Ovidiu Trăsnea. 
Florin Georgescu, Paul Popes- 
cu-Neveanu și Gheorghe Vlă- 
duțescu au ca punct de conver
gență ideea religiei ca formă de 
înstrăinare a omului (Fi. Geor
gescu) ca reprezentare defor
mată, alimentată de o credință 
— certitudine absolută, așadar 
din acest plan. al atitudinii 
față de real incompatibilă cu 
demersul științific. Aceasta este 
ideea centrală a distincțiilor pe 
care le angajează studiul lui 
Ovidiu Trăsnea. Paul Popescu 
Neveanu, la rîndul său, cerce-

tează implicațiile psihologice 
ale sentimentului și reprezen
tărilor religioase pe baza unui 
convingător număr de exemple. 
In fine, tot în această ordine 
de idei, studiul lui Gheorghe

senti- 
religios și a religiei, 
explicativ, a situației 
bisericii în lume, a 
umaniste și. implicit, 
reprezentarea religi-

Vlăduțescu vine 
ze. cu 
ideea 
ateiste 
de însăși substanța legendelor 
noastre cosmologice. Noutatea 
acestui punct de vedere, răspi
cat afirmat, îndreptățește, 
cred, suficient ideea de a-1 re-* 
lua intr-un spațiu mai larg de
cît cel de care a beneficiat in 
prezentul volum.

Trecînd la cea de a doua sec
țiune tematică a cărții, remar-.

o largă 
că tradiția 

este legată

să demonstre- 
documentare, 

cugetărilor 
intrinsec

căm studiul lui Petru Berar 
care ideea de referință o 
convingerea 
între conținutul 
științific al epocii 
pretențiile de supremație spiri
tuală ale științei. Alte două 
studii, unul tot al lui Petru 
Berar, celălalt al lui Emil Ior- 
dăchescu (în fapt complemen
tare) insistă pe ideea imposi
bilității de fapt de a se stătută 
un umanism autentic ca și un 
real sistem axiologic pe sub
stratul teoretic fragil, parțial 
univoc al religiei.

în fine, Gheorghe Bălteanu 
și Andrei Grișan se ocupă în 
studiile lor de elementele mult 
discutatei tendințe de „aggiona- 
mento“ a bisericii contempo
rane. Este pusă în evidență — 
în ambele studii — tocmai con
tradicția de principiu care mi
nează această tendință : impo
sibilitatea aducerii la un numi
tor comun a spiritului religios 
cu spiritul general al epocii și, 
implicit, a bisericii (ca institu
ție) cu sensurile lumii de azi. 
De unde și inconsecvența, par
țialitatea și caracterul contra
dictoriu al controversatei ten
dințe amintite.

In concluzie, un volum te
meinic, care prin tematică și 
tratare este un reper remarca
bil în discuțiile ateiste 
care, 
să 11 
nută

în 
dă 

incompatibilității 
raționalist, 
actuale și

în chip firesc, va 
continue o mereu 
preocupare editorială.

și pe 
trebui 
susți-

ȘERBAN CIONOFF

mat optim de colaborare între 
studenți și cadre didactice.

Am vizitat cabinetul de socia
lism științific al Universității 
București. O primă constatare : 
aici vin numeroși studenți pen
tru a studia bibliografia, pentru 
a-și pregăti referatele de semi
nar sau pentru a consulta di
ferite planșe. Este o atmosferă 
de lucru specific studențească. 
Despre intențiile de viitor ale 
colectivului catedrei de socia
lism științific Drivind perfecțio
narea activității cabinetului ne-a 
vorbit tovarăși’1 asistent univer
sitar Mihai Pișcoci :

— Dorința noastră este ca a- 
cest cabinet să fie o competentă 
sursă de informare și un cadru 
prielnic pentru dezbateri știin
țifice. Ne-am propus, de altfel, 
ca aceste acțiuni să-și găsească 
finalizarea și prin organizarea 
unor simpozioane pe teme de 
specialitate la nivel național. In 
realizarea scopurilor noastre ne 
bucurăm de sprijinul tuturor 
cadrelor didactice din catedră. 
Este important, de asemenea, să 
amintesc că dispunem de un a- 
parataj tehnic perfecționat : epi- 
diascoape. o serie de diafilme 
bine realizate, precum și o sta
ție de televiziune cu circuit în
chis care va deservi toate ca
binetele din universitate.

Realitatea este că studenții 
dovedesc deja interes pentru 
preocupările cabinetului de so
cialism științific. O dezbatere 
organizată de curînd — despre 
problema alienării în societatea 
capitalistă — a fost un test sem
nificativ. S-a dovedit pe de o 
parte utilitatea unor asemenea 
colocvii, iar pe de altă parte 
gradul înalt de receptivitate a 
studenților față de manifestările 
științifice de acest gen. După 
vacanță sint proiectate și alte 
dezbateri. Consemnăm cîteva 
teme : „Problematica societății 
socialiste multilateral dezvolta
te", „Democrația socialistă", 
„Angajarea și participarea tine
retului la treburile sociale". A- 
flăm, totodată, de existența în 
zestrea cabinetului a unei bi
blioteci și a unei săli de lectură 
de care beneficiază atît studen
ții cit și cadrele didactice.

Sala de lectură este decorată- 
cu tablouri reprezentînd chipuri 
de militanți și teoreticieni ai 
mișcării revoluționare din țara 
noastră. Se găsesc aici colecții 
din presa de început a mișcării 
revoluționare a clasei munci
toare, planșe transpunind grafic, 
teme de specialitate, citate din 
documente de partid și de stat, 
îndemnuri ale conducătorului 
partidului. și statului nostru a- 
dresate tineretului studios.

Capetele aplecate asupra căr
ților, atmosfera de lucru, trans
formă intrarea reporterului și 
mai ales a fotoreporterului în- 
tr-un act de curaj profesional. 
Prelungesc momentul acesta, de
sigur, sîeîitor pentru cei pre- 
zenți și mă adresez cu o între
bare unora dintre studenții care 
beneficiază la această oră de ea- 
binetul de socialism științific.

— Ce așteptați de Ia activita
tea acestui cabinet ?

Primesc mai multe răspunsuri. 
Activitatea este abia la început 
și studenții o doresc cît mai vie, 
cit mai atractivă și, mai ales, cit 
mai utilă. Notez propunerile 
lor. In primul rînd- ei ar dori 
ca acele consultații de speciali
tate de care, pînă acum, benefi
ciau în mod obișnuit numai fa 
preajma sesiunii sau în preajma 
unui examen, să dobîndească, în 
cadrul cabinetelor de științe so
ciale, caracter permanent. Toto
dată, se șimte nevoia unei îmbi
nări între seminariile de specia
litate și activitatea cabinetelor ; 
dezbaterile științifice, îndeosebi, 
ar putea să realizeze o dezvol
tare a unor teme care la cursuri 
și în seminarii sînt tratate suc
cint. Ar mai fi de adăugat că 
studenții doresc să asculte, în 
cadrul cabinetelor, expuneri 
unor 
blice 
drele 
cială

Avem convingerea că aceste 
dorințe ale studenților, traduse 
in fapt, vor face ca activitatea 
cabinetului să fie un sprijin și 
mai eficient în însușirea temei
nică a socialismului științific.

personalități ale vieții 
legate, mai mult decft 
didactice, de practica 
și politică.

ale 
pu- 
ea- 
RO-

DORINA TURCU

neala în acțiune a respectivelor 
organizații U.T.C.

Oricum însă, atîta timp cît 
elevul se află la școală — la 
cursuri și la practică — deci în 
anul I, el are o legătură cît de 
cit permanentă cu organizația 
U.T.C., beneficiază de influența 
educativă a școlii. O dată cu 
mărirea duratei de practică și 
mutarea centrului de greutate 
al ei în uzină, apar multe spații 
albe în viața de organizație a 
utecistului. Problema cotizației 
e rezolvată : se încasează îna
inte pentru lunile cînd elevul se 
află la practică. Dar se poate 
rezuma la atît contactul ute
cistului cu organizația sa ? Fără 
îndoială, nu.

Sigur, sînt greutăți, practica 
se face în multe unități, unele 
departe de sediul școlii. Dar în 
fiecare unitate de practică exis
tă organizații U.T.C. De ce tre
buie să aștepte acestea să-i ia 
în evidență pe uteciștii aflați la 
practică, să-i includă în activi
tatea educativă abia după ce 
devin angajații întreprinderii 
respective ? Aspectul se discută 
de mult, dar întîrzie rezolvarea 
concretă. Consecințele se răs- 
frîng asupra utecistului elev, 
care nu participă uneori luni la 
rînd, nici măcar la adunarea 
generală a organizației. Situația 
s-ar rezolva atît de simplu dacă 
organizația U.T.C. din între
prindere ar fi împuternicită 
să-i integreze în efectivul său, 
să-i includă în activitatea sa pe 
elevii uteciști, în timpul cît se 
află la practică.

Problemele acestea pot con
stitui obiect de studiu pentru 
organele U.T.C. și, poate că, 
concluziile acestuia ar sugera 
soluția de a se trece în grija co
misiilor muncitorești ale orga
nelor U.T.C. problemele speci
fice elevilor care se pregătesc 
să devină muncitori.

(Primul articol privind 
pregătirea tînărului muncitor 
in învățămîntul profesional 
prahovean — „Școala este a 
uzinei, uzina este a doua 
școală“ — a apărut în nr. 
7 067 al ziarului nostru).

Viraj
periculos

(Urmare din pag. I)

— Ne facem autocritica, dacă 
vrei. Și cu ce scop ai luat ma
șina, dacă ții neapărat să ne 
exprimăm așa ?

— Ca să mă plimb.
Deci, ca să se plimbe. Ca să 

se plimbe în mare viteză pe 
străzile unui oraș, fără nici o 
lumină de poziție, el, care nu 
se mai așezase niciodată la vo
lan, el, care nu știa pe ce tre
buie să apese pentru a opri 
mașina. Pe străzi circulau oa
meni. Experții consultați au fost 
unanimi în a aprecia că a avut 
o șansă la 10 000 să nu facă, 
In cele 20 de minute de „plim
bare", cîteva accidente ’ morta
le. Una la zece mii 1

In noaptea aceea, a fost che
mată la miliție mama elevului. 
Pentru a-1 recunoaște. L-a re
cunoscut și l-a luat, pe garan
ția ei, acasă. în zilele urmă
toare, s-a făcut reconstituirea 
furtului. Cu experți și cu foto
grafi. Dosarul a fost gata spre 
a fi înaintat procuraturii. Din 
acest moment, intră în scenă 
tatăl elevului, Marin Buciu, 
inspector Ia secția financiară a 
orașului Alexandria. Cu ajuto
rul relațiilor, obține amînarea 
predării dosarului pe făgaș j1 
normal, al legii. Intr-o zi, M. B. 
are chiar tupeu] să-l apostrofe
ze pe unul din lucrătorii de 
miliție care încă nu lăsase ca
zul din mină : „Ce te tot in
teresează fiul meu ? Nu vi s-a 
spus și acolo, la miliție, să-l 
lasați în pace ? Dacă nu vi s-a 
spus, o să vi se spună. A făcut 
băiatul o mică greșeală și vreți 
să-i dați în cap. De ce, mă rog?“

Iată însă care este realitatea : 
Buciu Emil a făcut infracțiu
nea cu premeditare. Pîndise de 
multe ori curtea în care era

garată furgoneta. Pentru a-i 
deschide portiera, a găsit o 
cheie potrivită, căutînd cu sîr- 
guință. Apoi, pilind 4 chei de 
frigider, și-a confecționat o 
cheie de contact, cu care a o- 
perat. Deci, unde e nevinovă
ția fiului dv„ tovarășe inspector 
Marin Buciu ?

Procesul transformării acestui 
adolescent intr-un hoț de ma
șini are cauze cu mult mai 
grave. Să ne explicăm. La A- 
lexandria, funcționează un in
stitut de reeducare pentru mi
nori. Așa cum ne relatează di
rectorul Liceului nr. 2, tovară
șul Nicolae Frumosu, doi dintre 
internații acestui institut sînt 
și... elevi ai Liceului nr. 2, ie
șind și intrînd liberi, în fie
care zi, pe poarta institutului 
unde au fost trimiși pe baza 
unei hotărîri judecătorești. Unul 
dintre ei, Stuparu Doru, a fost 
condamnat tot pentru furt de 
mașini. In discuția pe care am 
purtat-o cu elevul Buciu, acesta 
a recunoscut că toate „sfaturi
le“ pentru furt i-au fost date 
de Stuparu, în cele mai miei 
detalii.

Cerem telefonic relații coman
dantului institutului de reedu
care, tovarășul Alexandru Vul- 
pescu, care ne spune :

— Regulamentul nostru de 
ordine interioară prevede că 
dintre internații cei mai meri
tuoși, care au dovedit prin în
treaga lor comportare că putem 
avea încredere în ei, pot primi 
aprobarea de a urma cursurile 
unui liceu teoretic din afara 
perimetrului institutului de re
educare. Firește, aceasta se în- 
tîmplă atunci cînd tînărul res
pectiv refuză să se califice în- 
tr-una din meseriile care se în
vață în institut și dorește să 
se pregătească pentru a urma 
neapărat cursurile unei facul
tăți

Consultăm situația matrico- 
,lă a elevului Stuparu. Nu e de
loc meritorie. Note la limita 
inferioară a mediocrității. Dis
ciplină, sub semnul întrebării. 
In plus, influența nefastă asu
pra celorlalți elevi, unul din
tre exemple fiind urmarea ou-

noscută a relațiilor sale cu 
Buciu Emil. Prin urmare, cui 
i se permite ieșirea liberă din- 
tr-un institut de reeducare, 
cînd, de fapt, nu există nici o 
justificare regulamentară în 
cazul respectiv ? Tovarășul di
rector Frumosu ne-a declarat 
că părinții elevului Stuparu, do- 
miciliați în județul Bistrița- 
Năsăud, sînt inginer și învă
țătoare. La intervenția lor re
petată i s-au deschis tînărului 
infractor porțile institutului, că
tre liceul teoretic. Motivul ? 
Copilul lor nu e făcut pentru 
o meserie obișnuită. El trebuie 
pregătit neapărat pentru o fa
cultate. Rindeaua. ciocanul, 
mistria din mina fiului i-ar în
josi pe părinți. Deci, hai să 
căutăm merite, cu ajutorul con
ducerii institutului, fiului încă 
nereeducat, și să-l scoatem zi’- 
nic de acolo de unde l-a trimis 
instanța judecătorească.

Dar să revenim . la Buciu 
Emil. La un punct al discuției 
noastre, avem o revelație :

— Tovarășe reporter, mie 
mi-au plăcut încă de mic ma
șinile, șuruburile, fierăria I Vo
iam să urmez o școală profesio
nală. Voiam chiar să mă fac șo
fer. Dar nu m-a lăsat tata. A 
zis să fac liceul. „Să iasă din 
tine ceva !" așa mi-a zis. Dar 
visul meu tot mașinile și urui
tul motorului au rămas. La li
ceul teoretic am intrat cu silă. 
Eu nu-s pentru lucruri teore
tice !

Nu vreau să-l disculpăm pe 
Buciu Emil pentru infracțiunea 
pe care a comis-o (hai să-l 
credem !) și de dragul visului 
său : uruitul motorului. Ni se 
pare totuși că un asemenea a- 
mănunt echivalează cu citarea 
pe banca imaginară a acuzaților 
și a_ altora. A celor care, în mă
sură. să cunoască asemenea pa
siuni, n-au schițat un gest, nu 
i-aju> întins nici o mină pentru 
a-1 ajuta să descopere adevă
ratul drum. Și-am putea avea 
în vedere în afară de orientarea 
profesională școlară, posibilită
țile largi pe care activitățile 
extrașcolare le pot oferi celor

mal diverse pasiuni, între oare 
și celei ce s-ar numi dragostea 
pentru motoare.

Pus în discuția adunării ge
nerale a organizației U.T.C., 
Emil Buciu a fost exclus din 
rîndul uteciștilor. Pe linie ad
ministrativă, a fost eliminat din 
liceu pentru... o săptămînă. In 
prezent, așteaptă să fie chemat 
în fața instanței de judecată. 
Nu dorim să anticipăm nici o 
sentință. Punem, însă, sub sem
nul întrebării capacitatea de in
trospecție și de educare a ace
lor cadre didactice de la Liceul 
nr. 2 din Alexandria, datoare 
să urmărească cu atenție com
portarea și relațiile dintre elevi 
(vezi influența lui S. D. care 
nu trebuia nici într-un caz con
siderat un elev obișnuit), ca și 
frămîntările, situația familială 
și tendințele particulare car“ 
l-au dus pe elevul Buciu Emil 
către infracțiune. Procesul a- 
cestora, cel puțin în fața tova
rășilor de breaslă, cine îl va 
face ? Căci educatorul adevărat 
nu e doar omul de la catedră, 
ci el îl implică obligatoriu și pe 
omul care știe să se apropie de 
om, să-1 înțeleagă și să-l orien
teze just în viață. (N. B. — Din 
dosarele organelor de anchetă 
rezultă că la Liceul nr. 2 din 
Alexandria mai există cazuri 
asemănătoare cu cel al lui Bu
ciu Emil).

In loc de încheiere a anche
tei noastre, retranscriem opinii
le „ secretarului Comitetului 
U.T.C. din liceu, Costică Meilă, 
elev în clasa a Xl-a :

— Și noi, cei din jur. colegii 
lui Emil, avem o parte din vină, 
pentru că ar fi trebuit să ne 
considerăm, în grup, un educa
tor. Da, colectivul trebuie să 
fie un mare educator. Acum 
regretăm că n-am sesizat rătă
cirile lui Emil, că nu l-am oprit 
la timp, cînd se mai afla abia 
in virful pantei. Dacă am fi fost 
mai atenți, n-am mai fi asistat 
la drama lui Emil, pe care o 
simțim ori de cîte ori îl vedem 
cum își așteaptă cu inima strîn- 
să plecarea din mijlocul nostru. 
Căci după o asemenea faptă Ia 
ce altceva se poate aștepta ?



Opinii în favoarea 
convocării Conferinței 
asupra securității și

• •

colaborării în Europa

SOSIREA 
TOVARĂȘULUI 
ION IONIȚĂ 
LA BERLIN

Agenția P.A.P. informează că 
Ia Varșovia a avut loc ședința 
Comitetului polonez pentra secu
ritate și colaborare în Europa, 
Ia care a participat Rvszard 
Frelek, membru al Secretaria
tului C.C. al P.M.U.P., șeful 
secției externe a C.C. al 
P.M.U.P.

Președintele Comitetului, prof. 
Mieczyslaw Klimaszewski, a re
levat că programul de creare 
a unor garanții noi și eficiente 
ale dezvoltării pașnice a Eu
ropei, prezentat de statele so
cialiste, se bucură de un spri
jin tot mai larg. Luînd cuvîn
tul, Ryszard Frelek a subliniat 
că reuniunea paneuropeană tre
buie să influențeze serios atit 
asupra destinderii și creării 
condițiilor pentru organizarea 
unui sistem colectiv de securi
tate în Europa, cit și asupra 
dezvoltării colaborării econo
mice, culturale și științifice.

Participanții la ședință au a- 
doptat o rezoluție în care se a- 
rată că o mare importanță pen
tru ținerea cu succes a confe
rinței o are Declarația de la 
Praga, care conține un program 
constructiv și real de dezvoltare 
în continuare a procesului 
destindere și coexistență 
nică a statelor europene, 
cum și principiile relațiilor între 
state, care pot fi denumite 
„Cartea securității și colaboră
rii în Europa”.

• Primarul orașului Florența, 
Luciano Bauși, a declarat că „se 
resimte necesitatea urgentă de a 
se convoca o conferință general- 
europeană în problemele secu
rității și colaborării". El și-a ex
primat dorința ca reuniunea pan- 
europeană să fie convocată cit 
mai curînd posibil, încă în anul 
1972. Lucrul cel mai important, 
a opinat primarul florentin, este 
să înceapă, la masa conferinței, 
examinarea problemelor în ve
derea asigurării unei păci trai
nice, instaurării unei 
de calm și de muncă 
nent.

Bausi a subliniat, în 
re, că a sosit timpul ca „țările 
europene să depășească treptat 
scindarea în blocuri opuse“.

atmosfere 
pe conti-

continua-

Marți a sosit la Berlin to
varășul Ion Ioniță, general de 
armată, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, pentru a par
ticipa la ședința ordinară a 
Comitetului miniștrilor apă
rării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Ministrul român și persoa
nele care-1 însoțesc au fost 
întâmpinați de Heinz Hof
fmann, general de armată, 
ministrul apărării al R.D. 
Germane, general-colonel 
Heinz Kessler și amiral Wal- 
demar Verner, locțiitori ai 
ministrului, general dc ar
mată S. M Stemenko, șeful 
Statului Major al comanda
mentului suprem al forțelor 
armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, de ofițeri superiori 
îi Armatei Populare a R.D.G., 
precum și de ambasadorul 
României la Berlin, Nicolae 
Ghenea, și atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre 
în R.D.G., colonei Constantin 
Ghiță.

convorbirile
anglo-malteze

Malta nu este

Impas în
SEMNIFICAȚIA SESIUNII

AFRICANE A CONSILIULUI
o colonie“

Cea de-a patra rundă a con
vorbirilor dintre primul minis
tru al Maltei, Dom Mintoff, și 
ministrul britanic al apărării, 
lordul Carrington, a luat 
sfîrșit marți la Roma, fără să 
se fi ajuns la un acord în pro
blema bazelor Marii Britanii 
din Malta.

La sfîrșitul întrevederii, pre
mierul maltez a declarat zia
riștilor că secretarul general al 
N.A.T.G., Joseph Luns, care a 
participat, de asemenea la con
vorbiri, a dat un ultimatum 
țării sale, pe care Malta nu îl 
poate accepta. „Malta, a decla
rat Dom Mintoff, nu este o 
colonie. Ea este o țară liberă“, 
a unor oameni liberi“.

DE SECURITATE

de 
paș- 
prc-

• In capitala Norvegiei, a avut 
lo? cea de-a cincea conferință a 
oamenilor de știință din țările 
nordice, consacrată examinării 
problemelor păcii și conflictelor. 
Oameni de știință din Danemar
ca, Norvegia, Finlanda și Suedia 
s-au pronunțat pentru ținerea cit 
mai grabnică a unei conferințe 
generai-europene in problemele 
securității și colaborării.

• Prezidiul Consiliului Central 
al Mișcării sindicale revoluționa
re din Cehoslovacia, întrucit 
într-o ședință plenară, a dat o 
înaltă apreciere Declarației cu 
privire la pacea, securitatea și 
cooperarea în Europa, adoptată 
la Praga, relevînd însemnătatea 
principiilor formulate pentru vii
torul pașnic al națiunilor, euro
pene, anunță agenția C.T K. Par- 
ticipânții Ia plenară au subliniat 
că și sindicatelor cehoslovace le 
revine sarcina de a contribui la 
crearea

■menținerii 
Europa.

condițiilor necesare 
păcii și securității în

RELAȚII
ÎNTRE R. P. CHINEZĂ 

SI ARGENTINA

DIPLOMATICE

• GUVERNUL argentinian a 
hotărit să statbilească relații di
plomatice cu Republica Popu
lară Chineză, se anunță într-un 
comunicat dat publicității la Bue
nos Aires, citat dc agențiile 
Associated Press, France Presse 
și Prensa Latina..

Declarația
P. C. din Paraguay

• DICTATURA lui Stroessner 
pregătește o nouă campanie de 
i-epresalii împotriva deținuților 
politici paraguayeni — se arată 
într-o declarație a Partidului 
Comunist din Paraguay, dată pu
blicității la Buenos Aiires. Decla
rația cheamă opinia publică in
ternațională să se solidarizeze cu 
lupta poporului din Paraguay,

ÎN LEGĂTURĂ CU 
GREVA STUDENȚILOR 

TUNISIEN!
Biroul Politic al Partidului So

cialist Desturian, partidul degu- 
vernămînt tunisian, s-a întrunit 
la Tunis, sub președinția primu
lui ministru Hedi Nouira, în le
gătură cu greva studenților din 
capitala țării, declanșată în urmă 
cu o săptămînă, cu ocazia pro
cesului intentat Simonei Ben 
Othman, implicată în acțiunile 
studențești din martie 1968 — in
formează agenția France Presse. 
Greviștii cer organizarea unui 
Congres extraordinar al Uniunii 
generale a studenților tunisieni.

Comunicatul difuzat de Biroul 
Politic al Partidului Socialist 
Desturian anunță, în legătură cu 
aceasta, organizarea, în cursul 
zilei de vineri, a unui miting 
popular la Palatul Sporturilor 
din Tunis.
• PRIMUL ministru al Repu

blicii Bangladesh, Mujibur R.ah- 
man, și-a încheiat marți vizita 
întreprinsă la Calcutta. Comuni
catul publicat la încheierea con
vorbirilor dintre primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, și Mu
jibur Rahman anunță că părțile 
aii ajuns la un acord privind re
tragerea trupelor indiene din 
Bangladesh, înainte de 25 martie 
a.c. — relatează agențiile France 
Presse și Associated Press. Păr
țile și-au exprimat dorința de a 
promova, sub toate formele, coo
perarea bilaterală, pe baza ega
lității și a avantajului reciproc, 
în context, s-a hotărît stabilirea 
de relații comerciale bilaterale și 
s-a convenit ca reprezentanții In
diei și ai Bangladesh să se întâl
nească periodic, pentru a defini 
domeniile de cooperare.

• LUPTE violente se desfășoa
ră în nord-estul Țailandei, unde 
trupele regimului de Ia Bang- 
kok au lansat o operațiune de 
amploare împotriva forțelor pa
triotice — informează agenția 
France Presse. Totodată, avioa
ne taliandeze au întreprins bom
bardamente în provinciile Phit- 
sanuloke, Petchabun și Loei, 
unde s-a semnalat o intensifica
re a acțiunilor forțelor patriotice
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berare națională din Africa. 
Ideea subliniată cu cea mai 
mare insistență de majorita
tea participanților la sesiune 
a fost aceea că este necesar 
să se treacă la acțiuni mai 
energice pe plan internațio
nal pentru lichidarea ultime
lor bastioane ale colonialis
mului. Este, de asemenea, 
semnificativ pentru desfășu
rarea sesiunii Consiliului de 
Securitate din capitala etio
piana, faptul că la lucrările 
sale au fost invitați și re
prezentanții unor mișcări de 
eliberare națională de pe 
continentul african. Dintre 
cei care au luat cuvîntul 
s-au numărat Amilcar Cabrai 
secretarul general al Parti
dului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), Marcelino Dos 
Santos, vicepreședinte al 
Frontului de Eliberare din 
Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.) și 
Pascal Luvavo, reprezentant 
al Mișcării populare pen
tru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.). Ei au cerut Consi
liului de Securitate să adop
te măsuri concrete în direc
ția acordării unui sprijin mai 
substanțial mișcărilor de eli
berare națională din Africa.

Cele patru rezoluții adop
tate {care se referă la Na
mibia, politica de apartheid 
a R.S.A. și situația din colo
niile portugheze) se remarcă 
prin accentul pus asupra u- 
nor acțiuni concrete ale 
O.N.U. pe plan politic și 
diplomatic, precum și prin 
afirmarea puternică a cerin
ței ca toate statele să înce
teze orice fel de ajutor, în 
special militar, care ar putea 
servi la perpetuarea regi
murilor rasiste și colonialiste 
pe teritoriul african. Un 
proiect de rezoluție privind 
situația din Rhodezia de sud 
(proiect care cerea Marii 
Britanii să renunțe Ib acor
dul anglo-rhodezian și să 
convoace o conferință con
stituțională cu participarea 
reprezentanților populației 
majoritare zimbabwe) n-a 
putut fi adoptat din cauza 
vețo-ului britanic.

în ansamblul ei, sesiunea 
africană a Consiliului de 
Securî/ate a scos mai pu
ternic în evidență atît rolul 
important pe care-l joacă ti
nerele state africane pe plan 
mondial cît și acuitatea pro
blemelor cu care e confrun
tat continentul african prin 
persistența unor zone de 
dominație colonialistă și 
rasistă.

împreună cu forțele pro
gresiste din întreaga lume, 
opinia publică din tara noas
tră își exprimă solidaritatea 
deplină cu lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea 
ultimelor bastioane ale colo
nialismului, pentru afirmarea 
și dezvoltarea lor indepen
dentă. Această solidaritate 
activă, consecventă constitu
ie una din trăsăturile funda
mentale ale politicii interna
ționaliste a Partidului Co- 

' munist Român, a României 
socialiste.

Rețent încheiata sesiune a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. desfășurată pe pă- 
mîntul Africii, la Addis 
Abeba, are o semnificație 
deosebită, care nu poate 
scăpa riiciunui observator al 
vieții politice internaționale. 
Această sesiune, prima re
uniune a Consiliului de 
Securitate în afara sediului 
central al O.N.U. de la New 
York, atestă ponderea din 
ce în ce mai mare și rolul 
mereu mai activ al țărilor 
continentului african pe a- 
rena mondială.

Eforturile tinerelor state 
africane pe planul lichidării 
subdezvoltării și al grelei 
moșteniri coloniale, pe pla
nul consolidării independen
ței economice ca funda
ment esențial al indepen
denței politice, au ca urma
re afirmarea mereu mai pu
ternică a continentului a- 
frican în circuitul economic 
general internațional. Este, 
în același timp, evident 
rolul marcant pe care îl 
joacă tinerele state din 
Africa în ansamblul forțelor 
antiimperialiste, în lupta îm
potriva colonialismului si 
neocolonialismului.

Existenței pe continentul 
african a unor bastioane 
colonialiste — printre ulti
mele care mai dăinuie pe 
Terra — națiunile africane 
îi răspund printr-o luptă 
perseverentă, mereu mai or
ganizată și mai eficientă. 
Mișcarea de eliberare națio
nală din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Rhodezia. 
Namibia, R.S.A., capătă pe 
zi ce trece noi valențe, spri
jinită de tinereie state afri
cane. Incidentele sîngeroase 
din ultimele săptămîni din 
Rhodezia aduc în lumină 
fermitatea cu care poporul 
zimbabwe se opune regimu
lui neo-apartheid al lui lan 
Smith. Un comunicat publi
cat zilele trecute, cu 
împlinirii a 11 ani de 
clanșarea luptei armate a 
poporului angolez împotri
va colonialismului portughez 
relevă că forțele patriotice 
angoleze au eliberat 500 000 
de kilometri patrați din teri
toriul țării, cu o populație 
de un milion de oameni. Din 
Namibia, unde greva gene
rală continuă, ultimele știri 
vorbesc despre puternice 
demonstrații anticolonialiste. 
Politica de forță, de discri
minare rasială, de opresiune 
colonială, de asuprire socia
lă se lovește de rezistența 
mereu mai puternică a po
poarelor oprimate, de nă
zuința și lupta lor pentru o 
viață liberă și independentă.

Sprijinirea mai eficace a 
acestei lupte drepte, gră
birea momentului înlăturării 
de pe continentul african a 
ultimelor redute ale colonia
lismului și rasismului a con
stituit obiectul principal al 
dezbaterilor 
Addis Abeba a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. în
suși faptul că sesiunea a a- 
vut loc pe pămînt african 
s-a dovedit a fi un pas înain
te pe calea sprijinirii mai 
substanțiale a luptei de eli-
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Uzina de mașini-unelteR.P.D. COREEANĂ. — Imagine de la 
din Hytcheun.

Vizita delegației P. C. R.

ROMA 8. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, 
transmite : Tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R;, a avut marți 
dimineața o convorbire, la se
diul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, 
cu tovarășul Giorgio Amendo
la, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al P.C.I. Cu 
acest prilej, s-a discutat des
pre situația europeană și des
pre lupta forțelor democratice 
și progresiste ale continentului 
pentru securitate și dezvol
tarea cooperării economice.

Apoi, tovarășul Paul Nicu
lescu-Mizil s-a întîlnit cu to
varășii Carlo Galluzzi, mem
bru al Direcțiunii P.C.I., Ser
gio Segre, membru al C.C. - al 
P.C.I., șeful Secției externe a 
C.C. al P.C.I., și Rodolfo Me
chini, adjunct al șefului Secți-

In cadrul unei reuniuni 
extraordinare, guvernul Marii 
Britanii a hotărît marți 
declare în țară stare de 
gență ca urmare a grevei 
nex-ale declarate cu peste 
lună în urmă de cei 280 000 de 
mineri. Prin adoptarea unei 
asemenea măsuri,, guvernul 
poate impune restricții asupra 
consumului de electricitate, a-

să 
ur- 
ge- 

o

întrevederile tovarășului 
Leonte Răutu in Suedia

Conferința de presă

ei externe a C.C. al P.C.I. în 
cadrul convorbirii a fost e- 
xaminată dezvoltarea relații
lor dintre cele două partide.

La întîlniri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a fost prezent și 
lacob Ionașcu, ambasadorul 
României la Roma.

Marți la prînz, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, • secretar al C.C. 
al P.C.R., care — la invitația 
C.C. al. Partidului Comunist Ita
lian —a făcut o vizită de cîteva 
zile în Italia, a părăsit Roma, în- 
dreptîiidu-se spre patrie

La aeroportul internațional 
„Leonardo da Vinci“, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a fost salu
tat cu căldură de către Carlo 
Galluzzi, membru al Direcțiunii 
P.C.I., și Rodolfo Mechini, ad
junct al șefului secției externe a 
C.C. al P.C.I., precum și de am
basadorul României la Roma, 
lacob Ionașcu.

sigurînd aprovizionarea cen
tralelor termice. Guvernul bri
tanic va putea, dc asemenea, 
să uzeze de serviciile militari
lor în sectoarele de activitate 
unde va considera că este ne
cesar.

Este pentru a treia oară cînd 
guvernul Heath recurge, de la 
instalarea sa.. în 1970, la de
cretarea stării de urgență.

Delegația condusă de to
varășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiy al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri,, care face o 
vizită în Suedia, a fost pri
mită marți de Olof Palme, 
primul ministru suedez, 
președintele Partidului So
cial-Democrat. La întreve
dere a fost prezent Eduard 
Mezincescu. ambasadorul 
României la Stockholm.

Tovarășul Leonte Răutu 
a transmis premierului Sue
diei un mesaj de salut din 
partea secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, și 
a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Ghearghe 
Maurer.
fășurată 
cordială, 
voltarea 
România și Suedia, precum 
și la unele probleme 
vieții internaționale.

Delegația a avut, de 
menea, convorbiri cu 
Andersson, secretar 
ral al Partidului 
Democrat din Suedia, cu 
membrii Comisiei pentru 
politică externă a partidu
lui, și a făcut o vizită lui 
Kjell-Olof Feldt, ministrul 
comerțului al Suediei.

a lui Kurt Waldheim

Convorbirea, des- 
într-o atmosferă 
s-a referit la dez- 
relațiilor dintre

șecretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat, în 
cursul unei conferințe de presa, 
că reprezentantul său pentru O- 
rlentul Apropiat, Gunnar Jarring, 
va reveni într-un viitor apropiat 
la New York, pentru a relua con
sultările din cadrul misiunii sale. 
Waldheim a arătat că „este de 
datoria O.N.U. .'să facă tot; ce este 
posibil pentru reluarea contacte
lor între părți. Evocînd întreve
derea pe care a avut-o cu Jarring 
la Roma, la sfîrșitul săptămînii 
trecute; secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat satisfacția 
pentru rezultatele convorbirilor 
pe care mediatorul Q.N.U. le-a 
avut eu președinții Senegalului și 
Mauritaniei, preeizînd că acestea 
au permis „clarificarea anumitor 
puncte ale concluziilor pe care mi
siunea O.U.A., condusă de pre
ședintele senegalez, le-a tras după 
vizitele la Cairo șl Tel Aviv“.

Kurt Waldheim a declarat, de

asemenea, că are intenția de a 
se deplasa în Republica Sud-Afri- 
canâ pentru a discuta cu oficiali
tățile de la Pretoria asupra viito
rului Namibiei. El a calificat re
zoluția prezentată de Argentina Ia 
recenta reuniune de la Addis 
Abeba a Consiliului de Securitate 
șl adoptată în unanimitate drept 
un real pas înainte pe calea so
luționării acestei probleme.

în cadrul conferinței de presă, 
Kurt Waldheim a reafirmat, pe 
de altă parte, că este dispus să-și 
ofere bunele oficii pentru regle
mentarea situației din Irlanda de 
nord, dacă părțile, inclusiv gu
vernul britanic, i-ar cere acest 
lucru. Confirmînd că ministrul de 
externe al Republicii Irlanda, Pa
tricii Hîllery, i-a adresat un .me
saj în acest sens, Waldheim a 
reamintit că articolul 21 paragra
ful 7 al Cartei Națiunilor Unite, 
interzice O.N.U. să se amestece în 
treburile interne ale statelor.

ul 
e-
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sesiunii de Ia

COLUMBIA

în imagine, militari britanici 
percheziționînd mașini la 
intrarea în orașul Newry 

Irlanda de nord

Sten 
gene- 

Social-

SEMINARUL INTERNATIONAL DE LA ALGER
/■v n zilele noastre tot mai multe 

state care și-au âobindit in
dependența in ultimele de
cenii, se angajează într-o lup
tă dură pentru înlăturarea do
minației străine din economia 

lor națională, pentru a folosi în interesul 
propriu bogățiile naturale de care dispun. 
Situația este întru totul explicabilă. îna
intarea rapidă pe calea progresului nu este 
posibilă atîta timp cit economia unei țări 
depinde de fostele puteri 
voința marilor monopoluri.

Petrolul, una din cele mai 
bogății naturale a multor țări constituie în 
ultima vreme, obiectul unor vii dispute în 
care s-au angajat țările producătoare de 
petrol pe de o parte și societățile petro
liere pe de altă parte. Anul 1971 _ a fost 
martorul unor asemenea confruntări, de
terminate de dorința țărilor producătoare 
de a se. revizui 
ținîndu-se seamă 
lui, ca și dorința 
tată a petrolului

Fără a intra in 
in februarie 1971,

8
coloniale, de

importante

La 12 aprilie 1971 a fost promulgată legea 
fundamentală a hidrocarburilor prin care 
se punea capăt vechiului regim al Codului 
petrolier saharian și se definea cadrul în 
care se va desfășura rfn viitor activitatea 
societăților străine in domeniul prospectării 
și exploatării hidrocarburilor lichide, ca Și 
regimul fiscal al acestor activități. Aceas
tă lege mai făcea precizarea că orice acti
vitate de explorare și exploatare a hidro
carburilor de către societățile străine nu 
poate să se exercite în Alegia decît în aso
ciație cu Societatea națională pentru pros
pectarea, producția, transportul și comer
cializarea hidrocarburilor (SONATRACH) 
creată încă din 1963). SONATRACH tre-

prețurile petrolului brut 
de devalorizarea dolaiu- 
acestora de trecere trep- 
sub propriul control, 
detalii, amintim doar că 

..._______ , Ia Teheran, în aprilie la
Tripoli, in septembrie la Beirut cele 11 țări 
membre ale Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) care controlează 
în prezent 93 la sută din exportul mondial 
de petrol — Arabia Saudită, Abu-Dhabi, 
Algeria, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Qatar, 
Nigeria, Indonezia și Venezuela — s-au 
angajat într-o luptă deschisă cu companiile 
petroliere pentru a tranșa în favoarea lor 
această problemă cu largi implicații poli
tice și economice.

Este demn de remarcat faptul că tinere
tul progresist din țările respective, căruia 
i se alătură o parte foarte 
neretului din alte țări ale 
progresiste de pe diferite 
ține cu fermitate lupta 
dusă de către guvernele țărilor lor.

In cea de-a doua decadă a lunii ianuarie 
am participat la lucrările seminarului in
ternațional pe tema „Tineretul și rolul său 
în lupta contra monopolurilor imperialiste, 
pentru recuperarea resurselor de hidrocar
buri și a tuturor bogățiilor naționale“, des
fășurate la Alger. Acțiunea, care s-a bucu
rat de o largă participare internațională, a 
fost organizată dc către Tineretul Frontu
lui de Eliberare Națională (J.F.L.N.) din 
Algeria, Federația Mondială a Tineretului 
Democrat (F.M.T.D.) și Mișcarea Panafri- 
cană a Tineretului (M.P.J.).

Organizarea la Alger a lucrărilor acestui 
seminar n-a fost întîmplătoare. In cursul 
anului 1971 guvernul algerian a luat o serie 
de măsuri care pupeau capăt dominației 
societăților petroliere străine în această 
ramură a industriei algeriene. Astfel, la 
24 februarie 1971 a fost luată măsura de 
naționalizare a 51 la sută din activul socie
tăților petroliere franceze care operau în 
Algeria, de naționalizare în proporție de 
100 la sută a transporturilor prin canali
zare a hidrocarburilor, precum și de na
ționalizare a zăcămintelor de gaz natural.

însemnată a ti- 
lumii, alte forțe 
continente, sus- 
antimonopolistă

• O MANIFESTARE RE
MARCABILĂ • TINERETUL 
SI ROLUL SĂU ÎN LUPTA 
CONTRA MONOPOLURI
LOR IMPERIALISTE, PENTRU 
RECUPERAREA BOGĂȚII
LOR NATIONALE • ÎN

SEMNĂRILE UNUI 
PARTICIPANT

buie să dețină, in plus, în cadrul acestei 
asociații o pondere de cel puțin 51 Ia sută, 

' ' —*—----- șj să
ex-să controleze organele de conducere 

conducă operațiile de prospectare și 
ploatare in numele asociației.

lată de ce organizarea la Alger a 
asemenea seminar, Ia care au fost 
zenți numeroși reprezentanți ai unor orga
nizații naționale de tineret, precum și ai 
unor organizații internaționale, avea în ve
dere ca manifestarea respectivă să fie ca
drul de exprimare a solidarității cu măsu
rile întreprinse de guvernul algerian, de 
sprijinire a luptei tineretului și popoarelor 
pentru recuperarea resurselor lor de hidro
carburi și a tuturor bogățiilor naționale.

Experții algerieni au prezentat ample 
expuneri asupra evoluției acestei ramuri a 
industriei algeriene, a măsurilor întreprin
se după cîștigarea independenței naționale 
de către guvernul algerian. Participanții 
care au luat cuvîntul în cadrul seminaru
lui au făcut aprecieri pozitive asupra mă
surilor algeriene, au relevat semnificația 
națională și internațională a acestora. Mai 
mult, numeroși participanți vorbind despre 
necesitatea de a se forma un front unit al 
luptei antimonopoliste, au evidențiat im
portanța unor asemenea măsuri, subliniind 
că experiența din Algeria, Libia, Tanzania, 
Guineea, Chile, Venezuela pot constitui 
exemple demne de luat în seamă și pentru 
alte țări în curs de dezvoltare.

unui 
pre-

Marea majoritate a participanților străini 
au subliniat necesitatea formării unui front 
unit antimonopolist, antiimperialist al tine
retului progresist mondial la care să fie a- 
trase și alte forțe progresiste, pentru spri
jinirea țărilor în curs de dezvoltare în rea
lizarea independenței politice și economice 
depline, pentru folosirea resurselor de care 
dispun în interesul și pentru bunăstarea 
popoarelor lor. Mulți vorbitori au relevat 
că realizarea acestui deziderat se impune 
ca o necesitate, cu atît mai mult cu cit Pu
terile imperialiste încearcă, prin diverse 
mijloace, să-și mențină influența în diferi
te regiuni ale lumii. In acest context nu
meroși vorbitori au evidențiat faptul că în
chiderea Canalului de Suez are efecte deo
sebit de negative asupra economiilor țări-, 
lor producătoare de petrol și că situația 
conflictuală din Orientul Apropiat, este o 
expresie a strategiei imperialiste de a men
ține focare de război și tensiune în anu
mite regiuni ale globului cu scopul de a 
împiedica țările din aceste zone să se dez
volte liber și independent. In aceeași or
dine de idei au fost condamnate încercă
rile imperialiste de a semăna discordie în
tre țările arabe, de a Ie ațîța una împo
triva alteia pentru a lovi în unitatea lor, 
pentru a le transforma în instrumente ale 
politicii imperialiste cu scopul menținerii 
dominației în această parte a lumii.

Intr-o astfel de Situație, arătau mai mulți 
vorbitori, tineretului progresist și organiza
țiilor sale le revin sarcini deosebit de im
portante, tînăra generație avînd un rol deo
sebit în lupta antimonopolistă.

Reprezentanții mai multor organizații de 
tineret prezenți la seminar, vorbind despre 
necesitatea ca țările în curs de dezvoltare 
să ia parte la circuitul economic mondial 
pe baza respectării independenței și suve
ranității naționale, a egalității in drepturi 
și a avantajului reciproc, au relevat im
portanța colaborării cu țările socialiste și 
efectele pozitive ale unei astfel de colabo
rări.

Delegația Uniunii Tineretului Comunist 
a folosit prezența la seminar pentru a ex
pune unele aspecte ale luptei poporului și 
tineretului român pentru recuperarea bo
gățiilor naturale. In același timp, prezen
tând politica economică a partidului și sta
tului nostru pentru dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a tuturor ramurilor economiei 
naționale și a tuturor județelor patriei, de
legația noastră a relevat atenția acordată 
industriei petroliere, succesele obținute în 
acest domeniu al industriei, care se pre
zintă în zilele noastre cu realizări deose
bite in extracție, prelucrare, construcții de 
utilaje și formare de specialiști cu înaltă 
calificare. A fost exprimată, totodată, soli
daritatea tineretului și poporului român eu 
măsurile luate în cursul anului 1971 de că
tre guvernul algerian, cu lupta tineretului 
din întreaga lume împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru o dezvoltare liberă și independentă.

Reforme blocate

IOAN BAR

à Bogota , conti
nuă lucrările se
siunii extrordi- 
nare a Congresu
lui columbian, con
vocat de ’ președin
tele Misael Pas-

trana Borrer-o pentru a dezbate 
programul de réforme propus 
de guvern și respins de parti
dele de opoziție, grupate în ju
rul „Alianței naționale pentru 
progres“ (A.N.A.P.O.). care de
ține, de altfel, și majoritatea in 
parlament. Aceste proiecte de 
reformă privesc orașele, uni
versitatea și agricultura. La 
inaugurarea lucrărilor Con
gresului, președintele Pastrana 
Borrero declara : „Există un 
consens național asupra faptu
lui că țara se află într-o stare 
de urgență economică care re
clamă acțiuni energice, și res
ponsabilitate 
o „reformă a ____  ___
și o „reformă urbană profundă“. 
Așa-numita 
constă 
dezvoltare a construcțiilor care 
ar absorbi un mare număr al 
muncitorilor fără slujbe. Șoma
jul afectează un sfert din for
ța activă de muncă și numărul 
celor aflați în căutare de lucru 
■sporește în fiecare an cu 
200 000. Populația muncitorească 
din orașe trece printr-o stare 
precară. Economiștii estimează 
că în cea de-a patra țară a 
Americii Latine, ca număr de 
locuitori (peste 20 de milioane), 
șomajul va afecta 15,3 la sută 
din populația activă în 1972, și 
că 70 la sută dintre șomeri vor 
fi tineri pînă la 30 de ani. în
ființarea complexului meta
lurgic de Ia Paz del Rio, con
struirea complexului petrochi
mic de la Barrancabermeja sînt 
două obiective care încearcă să 
scoată țara de sub stăpînirea 
exclusivă a marilor producători

pentru a realiza 
reformei agrare“
„reformă urbană“ 

dintr-un program de

de cafea (locul doi în lume cu 
0,5 milioane tone, valorînd 58 la 
sută din devizele țării). Ele nu 
pot însă absorbi decît o parte 
infimă, din forța de muncă. Pe 
de altă parte, o reformă a uni
versității columbiene este im
perios cerută în țară. In repe
tate rînduri. studenții și profe
sorii din centrele universitare 
din Bogota, Medellin, Cartagena 
și-au întrerupt cursurile, ma- 
nifestînd pentru democratiza
rea și îmbunătățirea procesului 
de învățămînt.

In 1970, în Columbia a fast 
creat Institutul național pen
tru reforma agrară care nu a 
izbutit însă să atribuie Ioturi 
mici de pămînt decît la 600 fa
milii pe an. S-a calculat că în 
acest ritm, va fi necesar un... 
mileniu pentru realizarea refor
mei agrare în țară. Determinate 
de ritmul lent în care se aplică 
reforma agrară, sute de familii 
fără pămînt au ocupat zilele 
trecute in departamentele Boli
var, Mata și Magdalena, lati
fundii cu o suprafață totală de 
peste 10 000 de hectare.

Refuzul parlamentarilor de a 
trece la legiferarea unei refor
me este apreciat în unele cercuri 
din Bogota cu o mane
vră politică menită să com
promită actuala administrație 
în pragul 
16 aprilie 
adunărilor 
municipale 
rea puterii 
gerile din 
abandonat sistemul 
Ia putere a liberalilor și 
servatorilor (stabilit în 1958). 
Așa-numitul „Front social“ ba
zat pe înțelegerea dintre parti
dele tradiționale-liberal și con
servator oferă doar teoretic 
sprijin președintelui, el fiind 
supus, în realitate, unor ten
dințe centrifuge. Partidul libéral 
este împărțit într-o aripă mo-

derată condusă de fostul minis
tru de externe Julio Cezar Tur- 
cay și așa-zisa grupare de stin
gă a lui Alfonso Lopez Michel- 
sen, sprijinit de fastul preșe
dinte Carlos Lleras Restrepo. 
Partidul conservator, la rîndul 
său, este divizat într-o grupare 
de extremă dreapta condusă de 
Alvaro Gomet Hurtado și una 
moderată, a lui Mariano Ospina. 
Actuala sesiune extraordinară 
a Congresului apare de aceea 
mai mult ca un teren pe care 
diferitele partide și grupări po-. 
litice își verifică forțele înain
tea alegerilor din aprilie și mai 
puțin un cadru care să deter
mine trecerea la realizarea 
unor reforme promise în pro
gramul guvernamental.

DOINA TOPOR

alegerilor de la 
pentru renovarea 
departamentale și 

ca și pentru obține- 
prezidențiale în ale- 
1974. Atunci va fi 

alternanței 
con-

• MINISTRUL kuweitian 
al finanțelor și petrolului, 
Abdel Ràhmanattikki, a pre
zentat Adunării Naționale din 
Kuweit un proiect de acord 
încheiat cu companiile petro
liere „B.rittish Petroleum“ și 
„Gulf Oii“, care recunoaște 
guvernului controlul deplin 
asupra resurselor de gaze na
turale.

Acest proiect de acord, care 
reprezintă de fapt prima ope
rațiune de naționalizare a 
unei bogății naționale în Ku
weit, va asigura o majorare 
importantă a veniturilor sta
tului provenite din exploa
tarea acestei bogății, mai 
ales în perspectiva construi
rii în capitală a unei uzine 
de lichefiere a gazelor.
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