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CUM ATI CONCEPUT
DEZBATEREA PROIECTULUI

SI VIEȚII COMUNIȘTILOR?
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înfăptuind indicațiile din cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Organizațiile de tineret 
pot contribui mai activ■

la creșterea rolului formativ

ta Eftwa mitici a îii'it:

SCOLAE CEAUȘESCU

Continuare in pag. a ll-a)

De vorbă cu VICTOR POPESCU 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Pitești al U.T.C.

științelor socialeal

■ • mb

Foto. AL- PRl’NDFANl.

CONSTRICTORII CIN TC. HCREț

AU ECONOMISIT
1 300 000

MIRCEA BORDA

.'Continuare in pag. a ll-a)

AU GÎNDIT, AU ACȚIONAT,

Zilele acestea începe în organizațULe U.T.C. dofaMaM 
„Proiectului de norme ale muncii ți cieț:i co-.u-.-rtu.-» u_>
eticii și echității socialiste". întregii ac fiu-.: de ș'-xizre r 
desfășurare îi sînt conferite rosturile mor mtple caiacvfi dee- 
pre modul de a gindi și a trăi al finisului comut, mpmtbud 
profilul etic și activitatea fiecărui utecirt L. ina?• r-isftu-.
moral-politice ale comuniștilor. Antrenind în dertif-urcrei lor 
toți uteciștii, întregul tineret al patriei, aceste dezbateri de
vin încă un prilej de cunoaștere adinei, de meditație r -~~ 
țiune în conses cu cerințele cele mai actuale de bAwMIbț 
a activității politico-ideologice, pentru deooilurm 
oamenilor muncii, a tinerilor ji așezarea fermă a vieții snțme 
pe baza generoaselor principii ale eticii fi ocbMtS atxdafafe 
Exprimă astfel expresia hotăririi utecițtilor, a mtsegJeă matru 
tineret, de a respecta neabătut. întotdeauna. progra-vu! 
acțiune revoluționară al partidului

Intr-eroetapă de intensă ji efervescentă activitate 
solicitînd energiile organizatorice, capacitatea r- -■
și acțiune educativă a tuturor colectivelor dc ■ - uft: orgcsc • 
și organizațiile U.T.C. sînt chemate ca. inițiind aceste d-~z- 
bateri, să le asigure un înalt potential politico-cducatre. •. 
tatea directă și imediată pentru perfecționarea însăși a adu.:- 
tații educative de organizație.

— Tovarășe prim-secretar, ce 
rol are Comitetul municipal 
U.T.C. Pitești în pregătirea și 
desfășurarea acestor dezbateri, 
programate în fiecare organiza
ție U.T.C. pentru adunarea ge
nerală imediat următoare celei 
de dare de seamă și alegeri ?

— La noi, dezbaterile încep 
chiar din această sâptămlnă, în 
organizațiile U.T.C- din școli, 
pe clase, deoarece fn majorita
tea lor, acestea au avut adu
narea de alegeri înainte de 1 
noiembrie. Treptat, dezbaterile 
vor avea loc și în celelalte or
ganizații U.T.C., din întreprin-

deri șl Instituții, unde circa o 
treime nu si-au desfășurat îr.tâ 
alegerile pînă la ora actuală 
Am trecut de’a la pla-ifiea.-sa 
riguroasă a fiecărei dezbateri 
ce va avea loc tr, orsantzații'.- 
U.T.C. din orașul nostru. Cu 
directorii educativi si secretari: 
comitetelor U.T.C. din scoli am 
avut zilele trecute o totfl-ire, 
precizlndu-le prin-ioalele dezi
derate ale acțiunii care Inceee. 
dînd indicații metodice și orga-

ION TRONAC

„CUVÎNTARE LA 
CONSFĂTUIREA 

CADRELOR 
DIDACTICE CARE 

PREDAU 
ȘTIINȚELE SOCIALE 

ÎNVĂTÂMINTUL 
SUPERIOR"

__ ___ î Din nou la

— Vorbind de un avans al 
lucrărilor față de grafic, despre o 
depășire a producției globale pe 
primele 9 luni cu mai mult de 
11 procente, relata inginerii 
Crăciun Olani, șeful șantierului, 
o urmăresc si constructorii șan
tierului din Tg. Mureș, al Trus
tului de construcții industriale 
Cluj, ne gindim desigur cu ce 
eforturi umane și materiale am 
ajuns la aceste rezultate. Satis-

fac^a ne este dublată de faptul 
că raportind succesele in pro
ducte putem afirma că eie s-au 
obțmut pe fundalul unor sub- 

economii. .Am redus pre
tai da cost la 1000 de lei pro
ducție cu 13 lei față de cit era 
planifice! rezuliind o sumă la

DUPĂ O LUNĂ
LA AUTOBAZA I. T. A. - SIBIU

Universal - Club. î
SALARII PENTRU

ORE... NELUCRATE
Timp de o săptămînă am ur

mărit activitatea Universal-clu- 
bului intenționînd să vedem în 
ce măsură programul de activi
tăți anunțat cu o lună 
este respectat și în ce 
manifestările ce au loc 
respund din punct de

înainte 
măsură 

aici co- 
_„r___  ... r vedere
calitativ și tematic cerințelor re
ale ale tinerilor și sferei de in
teres a acestora.

In ceea ce privește participa
rea tinerilor (și în acest sens 
numărul celor veniți 1a o acțiu
ne sau alta poate fi în unele ca
zuri un criteriu de apreciere al 
calității) manifestările s-ar putea 
împărți în trei categorii : cele 
la care tinerii participă în nu
măr foarte mare și sînt evident 
interesați de ele, în al doilea 
rînd manifestările la care nu-

mărul destul de mare al celor 
prezenți nu spune prea mult, de 
astă dată fiind vorba dacă nu 
despre o participare impusă, cel 
puțin despre niște acțiuni unde 
prezența este pur și simplu o 
sarcină și nimic mai mult, și în 
sfîrșit cea de a treia categorie 
de activități, cele care practic 
nu se realizează figurind în pro
gram mai mult ca „umplutură".

în comparație cu starea de lu
cruri existentă pînă nu demult 
am remarcat cu satisfacție preo
cuparea conducerii clubului pen
tru stabilirea și menținerea unei 
permanente legături cu organiza
țiile U.T.C. din întreprinderile 
și școlile din sector, de aici re- 
zultînd posibilitatea realizării u- 
nei participări mai largi a tine
rilor la activitățile clubului și 
implicit posibilitatea organizării

unor acțiuni noi și utile, dife
rențiate în funcție de vîrstă și 
preocupări. Se cuvine să amin
tim printre acestea seara cultu- 
ral-distractivă organizată pentru 
tinerii de la Uzinele „23 Au
gust" și Filatura Românească de 
Bumbac, o seară bine organiza
tă, cu un conținut variat, atrac
tiv, totodată instructiv sau o al
tă inițiativă prețioasă reprezen- 
tînd un început bun, deschiderea 
„Clubului ucenicilor" care a a- 
vut loc cu participarea tinerilor 
de la Uzinele ,23 August", acest 
gen de întîlniri urmînd să se ți
nă săptămînal cu tineri ce-și fac 
ucenicia la locul de muncă în 
fabricile și uzinele din sector,

ELENA NESTOR

(Continuare în pag. a ll-a)

Autobaza transport auto- Si
biu dispune de un mare parc 
de mașini i 330 autocamioane, 
134 basculante, 85 de remorci și 
altele. Ele — conform contrac
telor încheiate — sînt puse la 

con- 
LL.F. Si-

dispoziția șantierelor de 
strucții, C.F.R.-ului, 
biu etc. Se naște de la capul 
locului î întrebarea 
sînt ele folosite cu întreaga ca
pacitate ? înainte de a da un 
răspuns cititorilor, am făcut o 
scurtă vizită la sediul autoba
zei. Aici l-am Intîlnit pe tova
rășul loan Chera.

- coordonator, care 
despre realizările 
spus i

— Este cunoscut 
ceasta unitate nu 
ani de-a rîndul planul. în pre
zent (tovarășul Chera deține a- 
ceastă funcție din luna februa
rie a.c.) lucrurile se prezintă cu 
totul altfel. în cele 10 luni ale

firească :

directorul 
vorbindu-ne 
unității a

faptul că a- 
și-a realizat

anului placul la tone transpor
tate și tone kilometrice a fost 
îndeplinit în proporție de 100,8 
la. sută, iar la parcursul mediu 
zilnic în proporție de 100,2 la 
sută. Pe cele 3 trimestre ale a- 
nului au fost realizate, de a- 
semenea, economii la crețul de 
cost în valoare de 120 000 lei.

Ne-am deplasat pe teren, 
unde, într-adevăr, am găsit o 
serie de oameni inimoși, cum ar 
fi Petru Izdrăilă care de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent a parcurs peste normă 
10 000 km.. Ioan Luca, un tînăr 
fruntaș pe autobază, care în loc 
de 3 500 km cît prevede norma 
pe o lună, realizează 6 000 km. 
Am putea continua cu asemenea 
exemple care au contribuit din

CORNELIU BUDA
(Continuare în pag. a ll-a)

Doresc, înainte de toate, să 
vă mulțumesc in mod cordial 
pentru scrisoarea pe care 
mi-ați adresat-o, precum și 
pentru invitația de a participa 
Ia sărbătorirea împlinirii a 
cinci decenii de Ia înființarea 
uzinei în care lucrați. Deoare
ce nu am posibilitatea să vin 
și să iau parte, împreună cu 
dumneavoastră, la sărbători
rea semicentenarului uzinei, 
doresc să vă adresez tuturor, 
pe această cale, cele mai calde 
felicitări.

Apreciez contribuția deose
bită pe care muncitorii, tehni
cienii și inginerii de Ia Uzina 
nr. ! Brașov — întreprindere 
eu vechi și frumoase tradiții de 
luptă revoluționară — au 
adus-o și o aduc Ia opera de 
industrializare socialistă a 
tării. Ia dezvoltarea și moder
nizarea economiei noastre na
ționale. Muncind cu elan și 
abnegație pentru transpunerea 
in viață a politicii partidului, 
colectivul uzinei a acumulat 
o experiență bogată, reușind 
să-și îndeplinească in bune 
eonditiuni sarcinile tot mai 
complexe și de răspundere ce 
ii revin.

Sărbătorirea uzinei dumnea
voastră are loc la cîteva luni 
de la Conferința Națională a 
partidului care a trasat un mă
reț program de activitate în 
vederea accelerării progresului 
eeroomi' si social al întregii 
țări, ridicării României pe noi

trepte de civilizație și bună
stare. Am convingerea, dragi 
tovarăși, că bilanțul de reali
zări pe care-1 faceți la această 
aniversare va constitui pentru 
întregul colectiv un imbold de 
a munci cu și mai multă te
meinicie pentru transpunerea 
in viață a importantelor obiec
tive stabilite de Conferința 
Națională și de Congresul al 
X-lea al partidului, asigurînd 
realizarea înainte de termen a 
prevederilor de plan și a anga
jamentelor asumate, perfecțio
narea continuă a producției, 
sporirea productivității muncii 
șl îmbunătățirea calității pro
duselor, gospodărirea cit mal 
judicioasă a materiilor prime 
și materialelor, reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de 
producție, o eficiență econo
mică maximă în întreaga acti
vitate. Pe această cale vă veți 
aduce din plin contribuția la 
dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei. Ia ridicarea ni
velului de trai, material și cul
tural, al poporului — țelul su
prem al întregii politici a 
partidului și statului nostru.

încredințat că veți face to
tul pentru a vă duce cu cinste 
Ia îndeplinire sarcinile mari și 
de răspundere ce vă stau în 
față, vă urez, dragi tovarăși, 
noi succese și satisfacții în ac
tivitatea pe care o desfășurări 
și în viața personală, multă 
sănătate și fericire, dumnea
voastră și familiilor dumnea
voastră.

DEC RET
Privind conferirea

Ordinului Muncii” clasa I
Uzinei nr. 2 Brașov ii

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarfea producției 
de mecanică fină, a fabricației de tractoare și autocamioane și 
participarea activă a colectivului Uzinei iu-. 2 Brașov la opera de 
constniire a socialismului,

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființarea uzinei,
Consihul de Stat al Republicii Socialiste România decre

tează :
Articol unic — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I Uzi

nei nr- 2 Brașov.

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
Privind conferirea titlului de
Erou al Muncii Socialiste44
Pentru rezultatele remarcabile obținute în muncă și pentru 

contribuția adusă la promovarea în construcția de mașini a unor 
tehnologii noi, la dezvoltarea și diversificarea producției Uzinei 
nr. 2 Brașov.

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființarea uzinei,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre

tează:
Articol unic — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socia

liste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul", tovarășilor :
Nicolae 1. Coltofean — maistru principal la Uzina nr. 2 Brașov. 
Gheorghe D. Tache — reglor la Uzina nr. 2 Brașov.

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

I
I
l
I• Programul

SA NE
PREGĂTIM I 

DE PE ACUM I 
PENTRU 

SPORTURILE 
DE IARNĂ

I
Aspect din „Cupa României" la scrimă. Ce păcat că o disci
plină care a dat și dă atiția sportivi de mare clasă și de mare 
prestigiu pe plan internațional este „gratificată" de organizatori 
prin plasarea în săli anonime, printr-o publicitate redusă și 
neglijentă ! Scrima românească nu merită locul periferic la 
care o condamnă cițiva funcționari comozi !

Foto: EM. TANJALA

• Puține goluri, puțin 

fotbal... in etapa X

de măsuri al
CC. al U.T.C

I 
I

I
oferă un larg |

teren I
de acțiune I 

organizațiilor I 
•I 

(AMĂNUNTE ÎN PAGINA A III-A) ’

* Comentarii și rezultate

la baschet. rugbi, volei
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PE OGOARELE IALOMIȚENE

UTECIȘTII SlNT
Cadre de conducere, economiști și ingineri din întreprindea 

și ministere, cercetători și cadre didactice, doctoranzi 
ți studenți

PRINTRE CEI DINȚII
Bărăganul continuă să consti

tuie scena desfășurării unor 
ample acțiuni, menite să ducă 
la bun sfîrșit și ultimele lucrări 
ale toamnei î recoltarea porum
bului, sfeclei de zahăr și orezu
lui, eliberarea terenurilor, exe
cutarea arăturilor. Alături de 
membrii Cooperatori și lucrăto
rii fermelor de stat, participă 
mii de tineri, elevi, muncitori, 
funcționari, ostași. Se acționea
ză cu precădere acum pentru 
încheierea reeditării porumbu
lui (lucrare realizată pe trei 
sferturi din suprafața planifi
cată) si mai ales în vederea 
transportării acestuia din cîmp 
în patule. Gă ritmui de lucru 
s-a intensificat o dovedește 
faptul <:â dacă în urmă cu o 
sâptămînă viteză zilnică era de 
1 000 hectare recoltate pe ju
deț, într-una din zilele trecu
te s-a raportat efectuarea re
coltării a 2 700 hectare porumb, 
150 hectare sfeclă și aproape 
600 hectare soia. Consecință di
rectă — adăugarea unor canti
tăți sporite de produse recolta
te celor care deja se afla în 
cîmp. La I.A.S, Mircea Vodă 
de pildă, ploile au surprins în 
cîmp peste I 000 ttme de știu
leți, impunîndu-se acum sorta
rea și transportarea lor cit mai 
rapidă. Au venit în ajutor ti
nerii din Călărași, l-am văzut 
lucrînd pe elevii anului I de 
la liceul nr. 2 Călărași. Sute de 
mîini iau cu grijă fiecare știu
lete, pun deoparte pe cei afec
tați de umiditate iar pe cei 
buni îi încarcă în coșuri șî a- 
poi în autocamioane. Bilanțul 
unei asemenea participări: 10
tone de. porumb transportate. 
Din lista lungă Cu nilme de 
fruntași am ales pe cele ale 
lui Dan Dumitru, Margaretei 
Marin, Dan Drăgușln, Măriei 
Lutencu, Araeliei Carapides,

în altâ_ parte a județului, la 
Căzănești, cooperatorii erau a- 
jutați de peste 100 salariați de 
ia instituțiile Comunei. Preșe
dintele cooperativei agricole, 
Ion Șerban, .aprecia că ajutorul 
tinerilor, al celorlalți salariați 
în general, a fost factorul de
terminant al Situației bun® la 
zi. In sprijinul Acestei afirma-

ții, din carnețelul pe care îl 
avea, ne-a exemplificat cu rea
lizările ultimei duminici : cule
sul porumbului de pe 30 hecta
re, tecoliarea a 10 hectare sfe
clă și transportul a mai bine 
de 200 tone de știuleți.

Acordul global, factor dina
mizator în munca tnembrilor 
cooperatori, și-a demonstrat 
eficiența și CU prilejul recoltă
rii. La Săveni, de pildă, 
a existat om angajat să 
creze o anumită 
ță care să nu

nu 
tu- 

suprafa- 
...... se fi gră<'
bit să finalizeze munca de un 
an. S-a ridicat doar problema l 
„cine iese primul, atît la vite
za de cules cît și la producție". 
Ne-am bucurat să aflăm că 
printre cei mai buni se numă
ră și tinerii uteciști Gheorghe 
VoiniCelu, Elena Călin, Petre 
Badea, GeOrgeta Berha, Maria 
Mihai, Gheorghe Chioveanu, 

Arăturile, lucrare devenită 
principală acum în activitatea 
mecanizatorilor se desfășoară 
însă cu un ritm mai puțin a- 
lert. Cele 20 000 hectare reali
zate nu reprezintă decît a ze
cea parte din totalul planificat, 
în cele mai multe, locuri cauza 
o constituie inexistența sau 
prea mica întindere a .suprafe
țelor eliberate. Situația întîlni-

din 
E-

__  ... __ ,___ . aici 
Sînt evidente, materializîndu-se 
în recoltarea celei mai mari 
părți a suprafeței de porumb 
(500 hectare) și sfeclă de zahăr 
(60 hectare). Tot atît de harni
ci însă s-au dovedit și meca
nizatorii care, după ce au ter
minat însămînțârile, au trecut 
cu toate forțele la executarea 
arăturilor de toamnă. Viteza ri
dicată cu care au lucrat pe de 
o parte și ritmul foarte scăzut 
al lucrării de eliberat, i-au a- 
dus în situația de a avea front 
de lucru doar... 50 hectare, trea
bă pentru . citeva ceasuri. Ingi
nerul șef al unității Ion Cris
tian, ca și cooperatorii Stan 
Mihai, Valeria Cristea, Constan
tin Stan, Ion Dcbre, Iulian 
MoiSe, cu care am discutat, dă
deau asigurări că odată cu ter
minarea recoltării sfeclei se va 
trace cu mai multe forțe, și în 
ceasurile nopții, la tăiatul și 
căratul cocenilor.

Iată așadar citeva „compar
timente" ale campaniei de toam
nă, unde tinerii trebuie să-și 
manifeste și de acum încolo, 
mai pregnant, cu mai mult fo
los, prezența.

OCTAVIAN MILEA

tă ln cooperativa agricolă 
tîalaciu este semnificativă, 
forturile cooperatorilor de

*

*

*

*

*

Revista „Probleme economice"
este un instrument de lucru, de studiu, de cultură economico

indispensabil în activitatea dv. teoretică si practică

Revista „Probleme economiceu

vă oferă o imagine clară asupra 
naționale și a fiecărei ramuri cu 
cifice și cu conexiunile Sale I 
contribuie la creșterea competentei dv. științifice și a măie
striei in conducerea intreprindenlor socialiste, prin cunoaș
terea celor mai modeme metode de gestiune și orgamiare 
a producției și a muncii I 
pentru diferitele forme ale invatămintuiui de partid și de 
reciclare vă oferă consultații, răspunsuri la intrebănie citi
torilor, studii și sinteie documentare !
vă informează permanent asupra semnificațiilor și dimensiu
nilor reale ale fenomenelor economice mondiale și impli
cațiilor lor asupra economiei naționale I
Revista „PROBLEME ECONOMICE" realizează un flux con
tinuu de comunicare cu economiștii - cercetători și prac
ticieni —, un dialog constant cu cititorii, printr-un mare 
număr de dezbateri si anchete asupra celor mai actuale 
probleme ale practicii si gmdirii economice I

DECI, ABONiNDU-VA LA REVISTA „PROBLEME ECONO
MICE", REALIZAȚI O INFORMARE Șl DOCUMENTARE ECO
NOMICA SELECTIVA, COMPETENTA. OPERATIVA I

Costul unui abonament pe anul 1*73 
la revista „PRORLEME ECONOMICE" 

esto de lei 110

e

perspectivelor economiei 
problemele octuoie spe-

*
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CRONICA
U.T.C.

Delegația Inimii Tinere
tului Comunist Dimitrovist 
U.T.C.D. — din R.P. Bul

garia. condusă de Todor Do
les. șeful Secției tineret 
muncitoresc ■ C.C. al 
U.T.CJ>„ și-a inebeiat vizi
ta in țara noastră.

tn cadrul programului re- 
aliiav membrii 
au fost primiți la 
au vizitat Grupul 
petrochimic-Pitești. _______
hidroenergetic și de naviga
ție „Porțile de Fier". Com
plexul de păsări — Frumu- 
saai. din județul Ilfov, s-au 
întilnit cu tineri muncitori, 
ingineri, tehnicieni din ju
dețele Argeș. Sibiu. Hune
doara. au vizitat unele obi
ective social-culturale.

Delegația a avut, de ase
menea. intilniri cu membri 
ai birourilor si secretariate
lor Comitetelor municipal 
București și județean Hune
doara ale U.T.C_ in cadrul 
cărora au fost prezentate pe 
larg formele si modalitățile 
specifice folosite de U.T.C. 
pentru mobilizarea tineretu
lui la activitatea nroductivă. 
la ridicarea calificării și 
perfectionarea pregătirii 
profesionale, la moderniza
rea procesului de conducere 
si organizare a producției 
industriale.

Simbătă dimineața, delega
ția U.T.C.D. a fost primită 
la C.C. al U.T.C. de către 
tovarășul Iosif Walter. se
cretar al C.C. al U.T.C.

La plecare, membrii dele
gației bulgare au fost salu
tați de tovarășul Miron 
Gheorghe. șef de secție la 
C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

delegației
U.G.S.R.. 

industrial 
Sistemul

POLITICA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN — LA TEMELIA

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DE EDUCARE A TINERETULUI

DEZBATEREA 
PROIECTULUI DE NORME

$

>

*

N
y
X

$
6

’ SZSZ. 'yi'

“ ACCENTE
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Duminică a avut loc deschi
derea cursurilor învățămîntului 
fără frecvență la Institutul pen
tru pregătirea cadrelor în pro
blemele conducerii social-poli- 
tice și la Facultatea de zia
ristică •— din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

Studenții aflați în pragul 
noului an de învățămînt, adu- 
cînd vii mulțumiri conducerii 
partidului, personal tovarășului 
Nicolăe Ceaușescu, pentru con
dițiile de studiu create, s-au 
angajat cu răspundere comu
nistă să desfășoare o activitate 
susținută în vederea unei pre
gătiri temeinice, la nivelul sar
cinilor actuale împuse de fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate In România.

Duminică dimineață a avut 
loc la Doftana solemnitatea 
depunerii de coroane de flori 
în memoria comuniștilor și a 
deținuților antifasciști care 
și-au găsit moartea acum 32 de 
ani sub- dărîmăturile vechi! 
temnițe.

După pelerinajul la cimitirul 
„Trei pruni", cei aproape 1000 
de vizitatori de la uzinele cim- 
pinene, rafinăriile și schelele 
Văii Prahovei, cetățeni din îm
prejurimi, elevi și excursioniști 
au vizitat muzeul, îmbogățit în 
ultima vreme eu noi exponate.

(Urmare din pag. I) 
nizâtorice. Am hotărît ca tine
rii din activul U.T.C-, propagan
diștii. membrii grupului de lec
tori de pe lingă comitetul muni
cipal U.T.C. să fie repartizați 
cu sarcini nemijlocite alături de 
biroul sau comitetul fiecărei 
organizații U.T.C., participind 
la toate pregătirile și la des
fășurarea în adunare a dezba
terilor privind normele muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
si echității socialiste.

— Cine ar mai putea fi in
vitat la aceste dezbateri. din 
afara organizației ?

— La elevi — diriginții, pro
fesorii, dar si comuniști cu o 
bogată experiență de mur.câ și 
viață, din afara școlii, munci
tori, maiștri, activiști de partid 
si de stat, chiar tineri din pro
ducție CU o comportare exem
plară în fabrică și în societa
te. In organizațiile U.T.C. din 
întreprinderi, am solicitat ca 
invitați secretarii organizații
lor de partid, muncitori cu o 
biografie profesională și politi
că exemplară, maiștri, șefi de 
secție.

— Ce activități presupune, 
după opinia dv., etapa pregăti
toare. dinaintea adunării gene
rale consacrată dezbaterii pro- 
priu-zise ?

— Pentru că birourile 
pot avea un rol foarte 
insistăm ca acum acestea

U.T-C. 
activ, 

să ac-
ționeze ca fiecare tînăr sâ ci
tească, din presă ori din lucră
rile apărute, proieotul de nor
me. Consider că și întiinirile 
din această perioadă, în cadrul 
învățămîntului nolltieo-ideolo- 
gic U.T.C., pot deveni, de la 
caz, la caz, în funcție de tema 
abordată, un prilej de cunoaș
tere și de discuție pregătitoare 
în scest sens, iar utilitatea con
spectelor o consider de la sine 
înțeleasă. Pentru cunoașterea 
prevederilor conținute în pro
iectul de norme privind mun-

că și viața comuniștilor, pe lin
gă iriăsura difuzării lor prin ti
părituri în tiraj de masă folo
sim varietatea de mijloace ale 
agitației audio-vizugle — plian
te, gazete, lozinci, afișe cu ci
tate ; se prezintă în emisiuni 
periodice extrase de text. Pre
gătim așa însuși climatul dez
baterii

— în ce fel va fi asigurat ca
racterul practic al dezbaterilor 
prin chiar modul desfășurării 
adunării ?

— La adunâ/e, urmărîn'. nu o 
simplă reluare, prin lectură o- 
rală. a documentului resp*cttv, 
urmată de curtatul de adeziu
ne ai unor tineri si de gi-go ă- 
mente generata. Ar fi prea pu
țin. Vrem ea dezoaterita să e- 
vjdențieze nu numai înțelegerea 
și Insușirăa teoretic* a princi
piilor comuniste de viață de 
către tineri, der mai ales să 
confrunte pe fiece.-e utecist din 
acel colectiv, tastele sale zil
nice, atitudinile, mentalitățile și 
comportările lui despre mun
că și viață, Cu înaltele atribu
te ale personalității moral-po- 
litiee a comunistului. De aceea, 
se va vorbi în mod temeinic 
despre fizionomia morală și 
cetățenească a fiecărui tînăr, 
despre nivelul de conștiință la 
care se situează, fiecare în co
lectivul din cară face parte, 
prin modul de a munci, de a 
trăi si de a gîndi. îndeplinind 
anumite îndatoriri profesionale 
și sarcini de organizație. Ob
ștești Chiar referatele ce vor 
fi prezentate de fiecare secre
tar U.T.C. în fața adunării ge
nerale a organizației sale vor 
fi întocmite cu anrecieri sî ca
racterizări făcute de biroul 
U.T.C., despre starea morală a 
colectivului, pentru fiecare 
membru al organizației tn par
te, prin referire la răspunderi
le și cerințele ce decutg pentru 
tinerii comuniști din normele 
supuse dezbaterii.

1 300 000 LEI
(Urmare din pag. /)

capitolul economii de peste 
1300000 lei.

Completînd ideea interlocuto
rului, tînăra Marineta Chira, se
cretara comitetului U.T.C. evi
denția 1 „Gospodărirea materia- 
lelot, a timpului de lucru a con
stituit tema cel puțin a unei dez
bateri în cadrul fiecărei organi
zații subordonate comitetului 
nostru. Pomină de la cunoaște
rea căilor deschise risipei, uteciș- 
tilor le-a fost destul de ușor să 
le descopere pe cele care conduc 
spre economii". Intr-adevăr, în
tre cele două căi nu este decît 
un pas, în angajarea pe una din
tre ele intervin factorii pricepere, 
conștiință, responsabilitate profe
sională. Și cultivării acestora le 
sînt subomlonate o serie de ac
tivități politico-profesionale. Ac
tivități menite să conștientizeze 
salariații tineri și.vîrstnici asupra 
necesității unei răspunderi spo
rite față de bunurile care la ma
nevrează, că ele aparțin nu „sta
tului" cum se obișnuiește une
ori să se afirme, ci lor căci orice 
manoperă, indiferent de valoarea 
ei grevează implicit asupra cîști- 
gului, nivelului de trai al fiecă
ruia.

— Ca o măsură extrem de e- 
ficientă ătît pentru imprimarea 
unui ritm alert lucrărilor, subli
nia contabilul șef al șantierului, 
tovarășul Enisei Șandru, cit și 
pentru utilizarea cu randament 
sporii a materialelor și utilajelor, 
este introducerea acordului glo
bal. în acest sistem lucrează 
peste 89 la sută din angajați! 
șantierului.

Prin prelungirea programului 
de lucru, exploatarea la capaci
tate a utilajelor grele s-a redus 
numărul acestora, evitîndu-se 
astfel importante cheltuieli im
puse de transportul lor de pe 
alte șantiere. Pentru a se ajunge 
la stadiul fizic actual al centra
lei electrotermice ar fi fost ne
voie de 3—4 utilaje grele. Fo
losirea cu randament maxim 
a macaralei P.H. de 127 tone, a 
suplinit în condiții foarte bune 
lipsa acestora. De asemenea, o 
macara turn mostostal la hala 
de fabricație N.P.K. a înlocuit 
numeroase utilaje necesare pen- 
tm transportul pe verticală a 
materialelor. Contribuția tinerilor 
la realizarea economiilor amin
tite, are mai multe aspecte. în 
primul rînd tinerii î»i îndeplinesc 
cu conștiinciozitate sarcinile pro
fesionale, strădnindu-se să fie 
mereu în avans față de grafic, 
în al doilea rînd grija manifes
tată pentru folosirea materiale
lor : cimentul, cărămida, betonul 
etc. și pentru autocamioanele, 
tractoarele pe care le conduc. 
Faptul că tinărul conducător 
auto Ilie Tudor a parcurs cu ca
mionul său peste 100000 kilo
metri fără nici o staționare ir» 
garaj din cauza reparațiilor este 
o dovadă elocventă în acest sens. 
Pe aceleași coordonate se în
scrie și economia de benzină de 
300—400 litri lunar a șoferilor 
Vasile Soptereanu, Cornel Stupi- 
neanu, losrf lakab. Victor Sass, 
Dumitru Bucur ori a economiilor 
de piese de schimb realizate de 
rutieristul Ion Cimpeanu și alții. 
în aceeași carte a economiilor 
se înscriu și rezultatele obținute

de tineri prin acțiuni specifice 
lor cum ar fi cele de muncă pa
triotică. în timpul anului au co
lectat peste 60 tone de fier din 
care mai mult de o treime a 
fost restituită bancurilor de re- 
fasonare ți utilizată la armături 
scurte la diverse scoabe pentru 
cofraje, iar restul predate LC.M. 
Dar mobilările economiilor rea
lizate sînt multiple. Existența 
unei descărcări centralizate a ci
mentului în silozuri metalice de 
mare capacitate si executarea

SALARII
ORE...

Creșterea rolului formativ 
al științelor sociale

□ea=:ă trăsăturile politico-mo
rale Înaintate ale tineretului 
nistru. să modeleze fizionomia 

■m —a: nou, constructor al so- 
.-^-îznului și comunismului, cu 
ua larg orizont de gindire, cu- 
z rastere și înțelegere, cu o bo- 

Spi rituală, cu o eti-s

ttfă
»—secta ttfegaisi nostru «V. 

educativ se exprîaaă in efor 
de a forma oameni mu.tiiate 
dezvoltau, care să judece vi 
cu ir.laia fierbinte și cu m 
tea limpede animați de iu!» 
de patrie, ce înaltul atașam 
față de partid și popor, 
teresele supreme ale soi 
de idealul făuririi social 
și comunismului, oameni capa
bili să interpreteze realitatea cu 
propria minte, de pe pozițiile 
politice și ideologice ale parti
dului nostru, fiind înarmați cu 
o temeinic* pregătire politico- 
ideologir* și științifică. Școiii 
îi revin tn această privință 
răspunderi deosebit de mari.

„Alături de celelalte mijloa
ce și forme educative care ac
ționează în cadrul societății — 
se arată în cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu școala 
are un rol primordial în for
marea concepției noi despre 
viață și lume a tinerei genera
ții, în educarea comunistă a ti
neretului. Școlii îi revine înal
ta misiune de a sădi în conști
ință generațiilor noi, idealurile 
nobile ale socialismului și co
munismului, înaltul spirit de 
responsabilitate față de intere
sele supreme ale societății, față 
de cauza fericirii poporului și 
a patriei noastre socialiste. 
Școala este chemată să plămă-

de

pneumatică a operației evită ri
sipa de ciment și forța de mun
că care s-ar consuma prin des
cărcarea manuală; buna orga
nizare a muncii în baza de pro
ducție a șantierului conduce la 
eliminarea degradării materiale
lor, la evitarea staționării vagoa
nelor. La aceasta se adaugă 
suplinirea unor instalații și con
strucții necesare prin adaptarea 
celor existente la cerințele 
moment ale șantierului.

PENTRU
NELUCRATE

(Vrmare din pag. I)
plin la dobîndlrea realizărilor 
amintite.

Cu toate acestea, la autobaza 
din Sibiu mașinile nu sînt folo
site din plin.

— Una din cele mâi mari de
ficiențe care ne diminuează rea
lizările, o constituie staționări
le — a spus ing. Ștefan Teodo- 
reseu, șeful adjunct al autoba
zei — unitățile pe care le de
servim, din cauza unei slabe 
organizări a muncii, nu asigură 
folosirea deplinei capacități a 
mijloacelor de transport auto.

înarmați cu această aprecie- 
ne-am deplasat pe teren 

care este
Cristian, 

camionul 
dispoziția 
întorcea

U. n-avea 
i zi,

re, 
pentru a n® convinge 
adevărul, în comuna 
de pildă, am întilnit 
21—Sb—1801, pus la 
I.L.F. Sibiu care se 
gol la Sibiu, deoarece... „■ 
ce transporta. în aceeași 
camionul respectiv, cît și în al
tele, a parcurs doar 55 km în 
loc de 152.8 km cît era stabilit. 
Tot în această localitate, auto
camionul cu remorcă 21—Sb— 
981 a avut intr-o singură zi 
două staționări, totalizînd peste

de

6 ore. Or, o singură mașină, 
pusă la dispoziția aceleiași uni
tăți. făcea curse „în gol"’ de la 
Sibiu la Ocna Sibiului și invers.

Am făcut Bn calcul sumar, 
din care reiese că aproape toa-1 
te cele 25 de mașini, puse la 
dispoziția I.L.F. Sibiu, au sta
ționări variind de la o oră la 
6 ore. Or. o singură mașină, 
într-o singură zi (e vorba de 
autocamionul 21—Sb—1801. care 
a parcurs doar 55 km în Ioc de 
152 a înregistrat pierderi în 
valoare de 300 lei.

în ultima perioadă autobază 
a fost dotată cu 30 de semi-re- 
morci care au fost puse la dis
poziția întreprinderilor din Si
biu. tn timpul descărcării și 
încărcării se irosește foarte 
mult timp, deoarece tractoarele 
sînt nevoite să staționeze în 
întreprindere în tot acest timp. 
Dacă ele s-ar detașa, un sin
gur tractor ar putea deservi 
într-o singură zi 20 de semire
morci, 
realizează 
tractoarele respective au o pro
ductivitate de numai 40 la sută 
din capacitatea lor.

La C.E.I.L. Sibiu, deși autoba-

nu numai 4—5 cîte se 
Din această cauză

Pectr- a 
xițesță ex; 
ral geeeral

le acestor e- 
de secreta-

□ea*-

i—• df catrv actorii G2 
cit s: de către ar

mele și organizațiile de tîne- 
t, m vederea înlăturării n- 

care mai stă-
rxue in predarea științelor so
ciale. in activitatea politico-i- 
deoiogicâ. Din prelegeri și 
conferințe abstracte, care se re
zumă de multe ori Ia repetarea 
—. teze arhicunoscute, tină- 
rul v* desprinde mai greu con
cluzii referitoare la realitățile 
țării, la dezvo.tarea societății 
noastre. Eforturile se cer a fi 
concentrate In primul rînd că
tre adecvarea conținutului pre
legerilor de științe sociale în 
raport de cerințele formării 
gîndiriî ideologice și politice a 
tinerilor, dezvoltării capacității 
lor de a judeca realitățile din 
țara noastră și din lumea con
temporană de pe pozițiile con
cepției materialist-dialectice. 
Teoria trebuie sâ devină un in
strument activ al practicii so
ciale revoluționare, o armă pu
ternică în transformarea socie
tății, în făuiirea socialismului 
și comunismului. Acesț adevăr 
exprimat de secretarul general 
al partidului trebuie să consti
tuie atît pentru cadrele de ști
ințe. sociale din Învățămînt 
cît și pentru factorii răs
punzători de organizarea pre
gătirii politico-ideblogice în 
organizațiile U.T.C. o temă de

meditație. Principalul este să 
se găsească modalitățile cele 
mai eficiente prin care tinerii 
să fie îndrumați să înțeleagă 
politica Partidului Comunist 
Român, care reprezintă o apli
care creatoare a marxism-leni- 
nismului în condițiile social-is- 
trrice concrete ale țării noas
tre. să-și formeze o gindire dia
lectică, să-si dezvolte spiritul 
revoluționar, să fie înarmați 
cu temeinice cunoștințe care să 
*c dea posibuitatee sâ contribu
ie cu eficienta maximă la fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și, totoda
tă. să Se oricînd în’ stare să 
combată manifestările străine 
concepției noastre despre via
ță, cum sînt naționalismul, mis
ticismul sau alte mentalități ce 
contravin Ideologiei ș! politicii 
partidului nostru, să înțeleagă 
esența revoluționară a concep
țiilor filozofice contemporane.

X7.
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za oferă mijloace de transport 
mai avantajoase (este vorba de 
transportul cu remorcile), cu 35 
la sută mai ieftin, pe motiv că 
la folosirea remorcilor sînt ne
cesare unele mici amenajări 
pentru întoarcere. C.E.I.L. pre
feră mijloacele de transport 
mai costisitoare, această como
ditate transformîndu-se în chel
tuieli sporite la capitolul tran
sport.

I.C.T. Cluj și I.C.M.J. Sibiu, 
cer în fiecare lună un număr 
de mijloace de transport care 
nu sînt folosite în întregime. A 
doua întreprindere vizată a so
licitat autobazei mijloace care 
să asigure transportul a 30 000 
tone lunar. Or, aici un mare 
număr de autocamioane și ca
mioane cu remorci staționează 
sau se plimbă în gol, pe motiv 
că întreprinderea nu dispune 
de brațe de muncă pentru des
cărcare.

O serie de deficiențe se ma
nifestă și în cadrul secției ex
pediție camionaj din cadrul 
stației C.F.R. Sibiu. Numai în 
luna octombrie, din lipsă de ac
tivitate a mijloacelor de tran
sport, puse la dispoziția acestei 
secții, autobaza a plătit șoferi
lor 3 387 lei ore nelucrate. în
tre autobaza din Sibiu și aceas
tă secție au loc în permanență 
neînțelegeri. „Dacă n-aveți oa
meni la încărcare, eliberați-ne 
mașinile!“ — spun cei dintîi. 
„Nu le eliberăm, avem con
tract !“ — răspund ceilalți fără 
să se sinchisească de faptul că 
mașinile stau imobilizate și au
tobaza pierde în același timp.

Staționările mijloacelor de 
transport, nefolosirea la capa
citatea lor, ar trebui Să preo
cupe mai mult conducerile Uni
tăților, care beneficiază de a* 
ceste mijloace, iar conducerea 
autobazei Autotransport din 
Sibiu, prin delegații ei. să ur
mărească mai atent acest feno
men negativ, luîndu-se măsuri 
energice pentru folosirea la 
maximum a întregului parc de 
mașini.

Nici n-apuci să 
treci bine pragul 
noii locuințe și țl- 
rîitul soneriei te 0- 
bligă să deschizi ’. 
este timplarul. Ușa 
stă cică doar într-o 
balama, dumneata 
n-ai băgat de sea
mă defectul, dar 
cum poți să contra
zici un om de me
serie și încă unul 
atît de săritor! tși 
isprăvește treaba re
pede și, bucuros 
cum ești, nici la 
preț nu te uiți. Tot 
din proprie inițiati
vă vine apoi elec
tricianul; el îți des
chide ochii asupra 
unor defecte pe 
care le-ar avea ci
teva din prizele a- 
partamentului. Nu 
le încercaseși, e-a- 
devărat, dar dacă el 
spune, ai încotro ? 
Bagi iarăși mina în 
buzunar și îi mul
țumești și lui. Dat 
tot de pe șantierul 
noului bloc care se 
înalță în preajmă 
vor apare cu sigu
ranță și alții, un in
stalator, un parche
tat, un zugrav. O- 
peratw și fără aler
gătură, te vezi re- 
zolvînd astfel multe 
asemenea defecte 
pe care n-apuca
seși să le descoperi, 
sau pe care nu le-ai 
fi descoperit, poate 
niciodată dacă n-ai 
fi avut norocul să-ți 
atragă atenția acești 
băieți pricepuți 
săritori care, 
bună voie și 
chemați de nimeni, 
îți vin în ajutor.

Mi-a fost dat să 
trec nu de mult 
printr-o asemenea 
experiență. Cel pu
țin zece au sunat la 
ușa noului meu 
partament. Am fost, 
de ce să n-o spun, 
impresionat de atita 
spirit de solidarita
te și cu toate că 
le-am refuzat servi
ciile n-am scăpat 
fără a le promite că 
în caz de nevoie ii 
Col căuta, adresa pe

de 
ne-

a-

care mi-o dăduseră 
fiind foarte ușor de 
reținut.

— Oricînd, dom
nule, întrebați la 
Șantier. Băieții 
servește prompt.

Mărturisesc că 
i-am căutat 
dată; pe băieți însă 
ii întilnesc toată 
ziua. Și asupra 
promptitudinii cu 
care-și ofetă setei- 
ciile nu mai am 
nici cea mai mică 
îndoială. Nu știu cit 
timp sînt pe șan
tier, la locul lor de 
muncă, dar din cite 
am putut să apre
ciez, cea mai mare 
parte din zi și-0 pe
trec în blocurile 
deja terminate. Cu 
tășcuța cu scule 
subțioară sînt tot
deauna gata să-și 
urmeze clienții. A- 
ria serviciilor 
care le oferă este 
dintre cele mai di
verse : de la mici 
reparații la lucrări 
pretențioase precum 
confecționarea fe
restrelor metalice 
pentru închis bal
coane. a gardurilor, 
de asemenea meta
lice, pentru parce
larea spațiului ver
de etc. Lucrează și 
cu materialul clien
tului, dar de cele 
mai multe ori, -și 
mai ales la comen
zile serioase, îl pro
cură singuri. Băieți
lor le vine mai u- 
șor. Și, ți-o garan
tează. e și mai ief
tin. Nu trebuie să 
te întrebi de unde. 
Știi doar unde lu
crează ! Dar nu în
seamnă oare — a- 
pelul . la serviciile 
lor — o complicita
te ? Iată la ce ar 
trebui să ne gîndim.

O figură aparte in 
tagma acestor indi
vizi care pontează 
in șantier și lucrea
ză în particular o 
reprezintă băiatul 
care împușcă cuie. 
Cine stă într-un 
bloc nou, din beton 
Sau din prefabrica-

vă

nu 
nicio-

pe

te nu se poate să 
nu-l cunoască. Este c 
băiatul acela cu pis- V 
tolet care sunînd la <• 
ușa apartamentului x 
dumneavoastră s-a <• 
oferit să vă umple y 
pereții de cuie: <• 
pentru perdele, pen- V 
tril tablouri, pentru <■ 
ce doriți și pentru 
orice eventualitate, y 
Contra cinci lei cu- y 
iul. Pistoletul nu-i << 
al lui, cuiele nu sint £ 
nici ele ale lui, dar < 
vi le împușcă ime- 
diat. Am cunoscut < 
un asemenea băiat . 
pe Wi șantier din < 
cartierul Titan care 
a ajuns întt-un an L 
să-și cumpere o > 
mașină — Wartburg / 
de lux dacă intere
sează -— doar așa, 
tmpușcînd cuie. 
Grafie lui, vizitm- 
du-l o dată pe șan
tier, am putut înțe
lege în bună măsu
ră, cum de este po
sibil acest transfer 
de bunuri din ave
rea statului în bu
zunarul unor indi
vizi. Solicitat de di
verși clienți, băiatul 
cu pistoletul pleacă 
de pe șantier tot
deauna cu asenti
mentul maistrului. 
Ba, nu o dată, chiar 
meșterul este cel 
care-i M adrese • ia 
vezi, dînsul are ne
voie... Si băiatul se 
grăbește spre ma
șină. Pistoletul, car
tușele și cuiele le 
are totdeauna nu în 
magazia 
ci, aici, 
nă, sub 
spate.

De cîte oii îl văd 
că părăseștB șantie
rul în timpul lucru
lui și se urcă în 
mașină și știind 
unde se ducă mă 
gindesc dacă n-ar fi 
cazul să dea și el 
o dată, ca și cei
lalți băieți săritori 
la risipă, peste un 
cui. Fie el și un cui 
împușcat!

șantierului, 
la îndemi- 
pertia din

•?

,x.

i>

>> A
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N. ARSENIE <

Universal - Club
(Urmare din pag I) 

avînd ca scop pe de o parte fa
miliarizarea lor cu specificul și 
exigențele profesiunii alese și pe 
de altă parte lărgirea orizontu
lui tinerilor prin dobîndirea de 
cunoștințe din cele mai variate 
domenii, toate acestea contribu
ind la formarea lor ca muncitori 
și ca oameni. Tot la rubrica ac
țiunilor care-și demonstrează din 
plin necesitatea am mai putea 
aminti „Clubul tinerelor fete". 
Sînt inițiative care se cer conti
nuate și completate.

Vorbeam însă mai sus de o a 
doua categorie de activități. Am 
asistat în după-amiaza zilei de 3 
noiembrie la unul dintre cele 
cinci cursuri ale Universității 
Populare intitulat „Probleme ale 
relațiilor politice internaționale". 
Sala plină, liniște și ordine, deci 
în aparență lucrurile mergeau 
bine. Dar... Participanții, erau 
circa 200 de elevi de liceu care 
frecventează cu regularitate 
cursul, au chiar carnete de 
cursanți și vin aici direct de la 
școală însoțiți de profesorii care 
fac prezența. E ca și cum cursul 
de la Universitatea populară U- 
niversal-club ar face parte din 
programa analitică, nedeosebin- 
du-sâ pentru ei de o lecție șco
lară decît poate prin locul unde 
este ținut. Aceeași situație exis
tă pe semne și la celelalte cicluri 
cu auditoriu permanent. „La 
cursul „Pagini din istoria româ
nilor", ni se spune, avem mai 
mulți înscriși pentru că le dăm 
după aceea și un film istoric". 
Deci nimic nou: expunere ur
mată de (punctul de atracție) 
film — formula clasică ce are din 
ce în ce mai puțină eficiență.

Un alt exemplu în spiritul ce
lor arătate mai înainte. Clubul 
„Meridiane" de marți 8 noiem
brie cînd tinerilor li s-a vorbit 
frumos, competent despre pro
blemele actuale ale securității și 
cooperării în Europa. Cei pre- 
zenți au ascultat pare-se cu a- 
tenție și interes pentru ca în 
final cînd urmau să aibă loc 
discuții pe marginea celor spuse 
unul dintre ei să pună de pildă 
o întrebare : „Ce state aparțin 
de Orientul Apropiat ?“, întreba
re ce evidenția faptul că expu
nerea depășise nivelul lor de cu
noștințe, tinerii (elevi la Grupul 
școlar al Uzinelor „23 August") 
neposedînd încă niște noțiuni 
care să le permită înțelegerea și

discutarea unoi probleme de po
litică externă ca acelea care 
formaseră obiectul întîlnirii. Deci 
nu se ținuse seama suficient de 
un factor hotărîtor, acela al vîr- 
stei și al gradului de înțelegere 
al tinerilor, căci există o serie 
întreagă de tematici al căror 
specific cere o diversificare care 
să corespundă necesităților fie
cărei categorii de tineri în parte.

In aceeași după-amiază am 
fost oaspeții cenaclului „Gafabet 
Ibrăileanu" și am putut constata 
că și el suferă de niște defici
ențe de organizare ce impietează, 
atît asupra calității producțiilor 
literare citite și discuțiile refe
ritoare Ia acestea cît și asupra 
participării tinerilor. Se pare că 
el tinde să devină un cenaclu al 
bătrînilor.

Tn afara unor manifestări cu 
titluri și tematici precise în ge
nul celor despre care am vorbit 
pînă aici, activitatea Universal- 
clubului cuprinde însă prea 
mulți „timpi morți", adică sînt 
zile cînd intri aici și poți 
să stai ore întregi fără a vedea 
nici un tînăr în vreuna din să
lile clubului, sau sînt și dimineți 
cînd au loc „activități de club" 
și mai poți întîlni cîțiva băieți 
care joacă șah, tenis sau urmă
resc programul la televizor. Dar 
atita tot. Activitățile de club ce 
li se oferă sînt incluse în pro
gram alături de paragrafe întregi 
care prevăd pur și simplu niște 
acțiuni-fantomă dintre care Une
le sînt formulate cam așa : „Au
diții pe disc din muzica simfo
nică a compozitorilor români", 
„în cadrul matineului literar 
versuri de George Topîrceanu. 
Recită colectivul de amatori al 
clubului", „In cadrul ciclului 
România pitorească vor avea loc 
proiecții comentate de metodiștii 
clubului" sau „Consultații pen
tru propagandiștii din învăță- 
mîntul politic U.T.C. la cabine
tul de științe sociale. Se va pre
zenta o informare asupra eve
nimentelor interne și internațio
nale de către metodiștii clubu
lui". Am fost lămuriți că aseme
nea acțiuni nu pot fi ținute toc
mai din cauza orelor la care sînt 
programate, căci în general di
mineața tinerii vin în număr mic 
(cel mult 10) și de obicei, mai 
mult ca să joace șah. Dacă în
șiși cei ce se ocupă de activita
tea clubului sînt convinși de im
posibilitatea realizării unor ase
menea activități, atunci de ce

au mai fost ele trecute pe hîr- 
tie ?

Realitatea este însă alta: nu 
faptul că cea mai mare parte a 
tinerilor sînt în cursul dimineții 
ocupați determină această situa
ție, ci faptul că activități ale 
clubului ca cele mai sus citate 
sau altele, pur și simplu nu sînt 
cunoscute, nu se știe de ele. Nu 
le-am văzut anunțate nici măcar 
printr-un afiș pus la intrare. 
Deci, s-a făcut și se face încă 
prea puțin pentru populariza
rea activității clubului și pentru 
atragerea tinerilor aici în număr 
cît mai mare.

De fapt aceste carențe în ceea 
ce privește căutarea unor meto
de și modalități care să aibă ca 
scop transformarea clubului în
tr-un așezămînt de cultură în a- 
devăratul sens ai cuvîntului, 
unde tinerii să găsească activi
tăți care să corespundă aptitu
dinilor, preferințelor și preocu
părilor lor, aceste carențe deci 
sînt scoase în evidență și de mo
dul cum funcționează diferitele 
cercuri și formații artistice. A 
fost anunțată cu aproape două 
luni în urmă deschiderea cercu
rilor de balet copii, rebus, foto, 
limba engleză, limba franceză, 
artizanat, stenografie, dam mo
dern. iar dintre acestea în mo
mentul de față numai primele 
trei există, celelalte n-au putut 
fi înființate din pricina număru
lui foarte redus de cereri de în
scriere. E posibil ca nu toate 
cercurile planificate să cores
pundă cerințelor reale ale majo
rității tinerilor, dar principala 
cauză a lipsei de participare 
este faptul că s-a făcut prea 
puțin pentru atragerea tinerilor 
la club. Pe de altă parte un cerc 
de foto și unul de rebus e prea 
puțin și nu putem crede că ti
nerii nu mai au și alte preferin
țe în afară de acestea. Ele tre
buie însă căutate. Dintre for
mațiile artistice numai orchestra 
de chitare electrice, un grup de 
soliști de muzică populară și u- 
șoară și brigada artistică au iz
butit să reunească o serie de ti
neri cu reale aptitudini, pe cită 
vreme echipa de teatru și for
mația de dansuri populare nu au 
fost încă reorganizate. Avem 
însă promisiuni.

Așa cum am arătat, se observă 
din partea celor ce răspund de 
activitatea Universal-clubului o 
strădanie pentru ridicarea nive
lului calitativ al mănifestărilot 
ce au loc aici.
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FOTBAL X —O ETAPĂ

A GAZDELOR: NUMAI

LIDERUL A REZISTAT

LA CRAIOVA
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PUȚINE GOLURI, PUTIN FOTBAL...* ’

LUNI 13 NOIEMBRIE 1972

BASCHET FOLOSIM
DOAR JDEEA 

NUMĂRUL DOI" ?
* . •»»

REZULTATE CU PLUS CU MINUS CLASAMENT
S.C. BACĂU — A.S.A. 

Tg. MURES : 1—0 
(i-b)

Autorul golului : SORIN A- 
VRAM (min. 42)

La tineret rezerve : 4—1

„U" CLUJ — FARUL:
1—0 (1—0)

A înscris MUREȘAN în minu
tul 23

La tineret rezerve : 3—0

DINAMO — C.S.M. RE
ȘIȚA : 2—0 (2—0)

Au marcat ! DORU POPESCl 
(min. 10) și DUMITRACHE 
(min. 20)

F.C. ARGEȘ—SPORTUL 
STUDENȚESC ; 1—0 

(0-0)
A înscris TROI in minutul 46 
La tineret rezerve : 0—1

PETROLUL — U. T.
ARAD : 1—0 (0—0)

A înscris ION CONSTANTIN 
în minutul 62

La tineret rezerve t 0—0

Paradoxal, vorbe ir., w «* «țwnze 
mult despre oaspeți. — trirta **PI~| - -* *"
părăsit terenul învingi. Ca • eouoasd xgrss-cr*. a 
ale cărei puncte de rezistentă ae ara* _**- 
gel-Boloni-Hajnal-Muresaa. crtrtB K 1
poate încurca, azi. orice tomna’.• âe rmsnw. 
Ieri toți acești JneUori au evacsat toarte Mrte. 
risipind ofensiva insistentă a laa’n "Iar f 
care absenta lui Deaatevttete n _psesn» -ru
de luciditate, le micșoreasă potenta-n ăe arau.

în sfîrșit. vie:: ne ' Era carul. S'.-m- te-t- 
nise albastră pentru c-u.ec— El au irxzis-’- 
la capătul unui mec. in care aa ă’ratsae. te’tte 
si teritorial- Partida oe ia Cluj a fw_ .» "Sfcsi' 
un unicat al etapei dir pan: 6? -retier» ai ca
lității fotbalului practicat. Ir. tematico: ti «_n-a 
Iși consolidează pnr.tr-o nouă evtiagte tea ;«r 
postul de apărător central, preatigrti ie cm te 
bază al echipei stodentuor ie pe Scews. Ah
turi de el. aiți clțiva tineri — Babe. Iăcfc. 
Mureșar etc — anunță uectra 'fctr as tem 
redutabil.

Steaua 19 5 3 2 21- 8 13
Steagul roșu lu 5 2 3 14- 4 12
Dinamo 19 5 2 3 14-10 12
S.C. Bacău 10 5 2 3 14-11 12
Jiul 10 5 2 3 13-16 12
Univ, (raiova 10 4 3 3 19-15 11
C.F.R. Cluj 19 3 1 4 19- 8 11
Petrolul 19 4 3 3 6- 7 11
Farul 1<> 5 1 4 7-19 11
I.T.A. 19 4 2 4 13-14 10
F-C. Argeș 19 3 3 4 17-14 9
Rapid 19 3 3 4 8- 7 9
„I * Cluj 19 4 1 5 19-29 9
A.S.A. Tg. M. 19 4 9 « 18-21 •
CJSJ1. Reșița 19 2 2 C »-2« •
SP. Studențesc 19 1 2 7 10-22 4

După victoria ii i—rirTar. "retaa • «a
lăudăm jocul descins, eăessrr. ct-ar a r®- 
dițiile in care gazdei- mnfccea.- ea 2—* 
iacă din min. 39. al reaite—-tr S-a “-.~a*a'_ 
in mod deosebit, uortarul tartara. Garten. «are 
după ce in prima reoetză apără " 11 n. a 
repriza secundă, a anat *= ane «Jte'ta ■
venții excepționale. Cu această Fcrtorie tetr- 
ziată. Dinamo amenință si demne oue. a'c Jus
tificate pentru fotoliul de lider. Acreoec- eăsr- . 
turtle lui Dumitracbe ®e a dere^Ș. . Dasu- i 
trache. 

Victoria, la limită. ecrin-tă de :a-*paarai J 
fața fotbaliștilor student; tia BuiSL-e»-. aa -------  ——,CCX‘. 

Sui p «fctzsaa* •» M
poate înlocui ratarea eaîiLcâr.; ir - 
Oboseala pricinuită de mar. ri f. te.~ . 
Madrid, a făcut ca partida să ană — e 
sensibil, ceea ca devine ac aeanta; a 
pozitiv pentru oaspeți. J-acâtcri Soarta. 
dențesc. deși in deplasare, ia m—te 
fost periculoși, ajangind aproape pe 
a înscrie. Ar G meritat sn papei.

rit

Puțihe Cuv nte taae se poc spare ăeyț »- 
ceasta partidă, in care momentele 5e ttexa. ax 
toat rare. execuUue tefcaăoe de caimate axa»-

• sentat aproape cu deșăvirși-.-a. 3trm» ;ucăw 
pot fi remarcat: Diacata. W-gte-ti ptei* ar» ' 
a încercat să limp wină Mft esfr.-pet arte. | 
N. Ionesca. ale cărui apari* M£ ** W I
adesea defensiva arăda-ă a Cbwaam. ax- | 
torul unui gal de aur pectra edtipa a « o ! 
permanentă sursă de aeitnzște peatrx VMae. '

STEAGUL ROȘU — 
C.F.R. CLUJ : 2—0 

(1-0)
Au marcat : GYORFI (min. 40) 

și PESCARII (min. 79). Golul 
lui Pescaru a fost cel de-al 
200-lea gol al campionatului 
in curs.

RAPID — JIUL : 4—1 
(3-0)

Golurile sînt opera lui MA
RIN STELIAN (min. 11), BOC 

(min. 14), DLMITRIU Ill 
(min 37) și DUMITRI V II 
(min. 64) pentru învingători, 
respectiv SZABADOS (min. 
77).

UNIV. CRAIOVA — 
STEAUA : 0—0

La tineret rezerve : 2—1

Note mari, ca de obicei, peste? aadraraa 
echipei din Brașov. în 19 etape. Ada mar be a 
primit numai patru goluri. ceea ce -.M-mtă «• 
poarta echipei naționale are an aăc'-x de nă
dejde. în atac -stegarii* na sa gări --ti ~~ 
..punebeur* de trepte- statura JacMaaDar rite 
prima linie obGgindu-: să oe lâaciteze ia »-t te 
jos. la cooabăaa* ta Mrite pasa. Feaears — 
același lucid eooatrssnor de >ce m ne «iMaș 
mare La lot.

gem. Niki Dumitrta a adt-= iaoă-ts-e. 
ztune. coerență arfiunucr ade*s- ‘d «99 r<
tilor.

Meciul din _Băz_e* a darerin. dacă m» ars 
nevoie, că si o nariidă e care sa «e mzr- 
chează guluri. poate 2 trurmas^i I Fmeu- a>- 
car.descente care s-aa atetet de a. a aaane a 
care jucătorii ambe-Tx edkse a-aa step-.

fiecare minge- aa tact a- «tee de reaaeaisx 

realmente, asistente. Fterte barn psrta’ i ter- 
daebe ri Oprea.

Vine iarna. Anotimpul săniuțelor, patinelor, schiurilor. încă 
de pe acum si în sport, ca si in alte domenii, preocupările le
gate de pregătirile pentru anotimpul rece, pentru dezvoltarea 
practicării sporturilor de iarnă, capătă o amploare din ce in 
ce mai mare. După cum se știe, in ciuda eforturilor depuse de 
diverși factori pentru dezvoltarea bazei materiale a sporturilor 
de iarnă, sporturile de iarnă sînt încă departe de ceea 
ce ar trebui să fie. realizările in acest domeniu nu se ridică 
întotdeauna la nivelul condițiilor existente pe care relieful și 
clima țării noastre le oferă : 3S la sută din suprafața țării noas
tre relieful este deluros și circa 4 luni gerul și zăpada per
sistă ! Există, deci, un vast teren de activitate in acest sens, 
pentru mișcarea noastră sportivă, pentru forurile diriguitoare 
și, evident, pentru organizațiile de tineret.

Pornind de la aceste considerente, CC al U.T.C„ secția de 
specialitate, in colaborare cu alți factori de răspundere. au 
stabilit un program de măsuri și recomandări menite să jalo
neze direcțiile de acțiune, să ciștige tinerii si să-i stimuleze 
în practicarea sporturilor de iarnă, care pe lingă caracterul 
lor recreativ și influențarea pozitivă a dezvoltării fizice armo
nioase, contribuie, deopotrivă la folmarea unor deprinderi a- 
plicative utile pentru muncă și viață.

Transcriem din acest program de măsuri și recomandări :
• Intrucît Ia mulți factori 

de organizare a activității spor
tive de masă există încă — și 
cu efecte- din cele mai negative 
— concepția că practicarea 
sporturilor de iarnă — schi, sa
nie, bob etc. este o problemă 
care privește exclusiv județele 
de munte — Suceava, Brașov, 
Sibiu, Harghita, Covasna, Bis- 
trița-Năsâud, Baia Mare, Hune
doara etc. — se impune ca în 
perioada imediat următoare fie
care comitet județean U.T.C. 
în colaborare cu ceilalți factori,

să-și înscrie în programele de 
activități și în calendarele spor
tive, acțiuni și inițiative pro
prii privind practicarea sportu
rilor de iarnă, potrivit tradiții
lor locale, posibilităților ce le 
au, ținind seama de preferințe
le tinerilor și de condițiile spe
cifice zonei.

• în județele de cimpie se 
vor depune toate eforturile 
pentru crearea condițiilor nece
sare practicării patinajului, a- 
lergărilor de cros și fond pe 
schiuri, a săniuței, hocheiului.

ETAPA VIITOARE
(miercuri. 13 noiembrie)

Jiul—S.C. Bacău ; Steagul 
rasa—-Universitatea Craiova ; 
1T.A.—A.S.A. Tg. Mureș ; 
CÂJL Reșița—Rapid : Petro
lul — Universitatea Cluj; 
Steaua—F.C. Argeș ; C.F.R. 
Cluj— Dinamo : Sportul Stu
dențesc—F arul.

DIVIZIA B
Ccar _i. — Progresul Bucu-

snarir •—de Poitecheim Iași — 
- : Gzue —î Metal J Plo- 
paaă — Oteaăa Sm. VBcea : 
a d. s. X. CteBriga — 3Qtefa 
riBiriar_ _1 ăs Metahd Buc. — 
3e-Jte Tucaa t I—♦: PcCitehnica 
Gffiitet — Cuarta Bcaău t 3—1: 
C-F*. Paamcx — Progresul 
te-ăâa: >—4

>ică U eteoe piatanul e 
rut4>a> ht tsc ~ tere o Pbte-

wmi a D-a
Chăma FăpărM — C_muia 

dana Mae*: 1—1: F.G B*or — 
■teateu^DMve t ♦—•: Minerul 
Arahă — Mr~i ■' Drobeta Tr. 
deșerta* ă—«: CXM. Steiu — 
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O MARE DECEPȚIE
RUGBi

Bogat, ca niciodată, progra
mul internațional din această 
t umnâ al formațiilor noastre 
de club I Și fetele și băieții 
participă la Cupele continenta
le, o serie de echipe au efec
tuat turnee in alte țări, am 
primit la rîndul nostru vizita U- 

. r formații mai mult sau mai 
puțin valoroase de peste ho
tare. Este o idee bună, o reu
și ,ă reală a Federației de bas
chet și a cluburilor cu secții de 
specialitate. Pentru că numai 
un ademenea complex program 
de Intllniri internaționale — 
prin permanenta confruntare 
de forțe pe care o presupune — 
este cheia progresului valoric 
real ai sportivilor, este de na
tura să stimuleze și competiți
ile interne, sa creeze printre 
jucători emulație, ambiții, do
rința de afirmare. Dar, pe un
deca, această idee rămine o ar
tificialitate oarecare, o idee 
secundă atita timp cit în bas
chetul nostru continuă să lip
sească ideea numărul unu, 
principiul de bază pentru orice 
disciplină sportivă, și anume 
organizarea unor campionate 
republicane echilibrate, forma
rea a cit mai multe echipe pu
ternice, a cit mai mulți jucă
tori de clasă. Or, așa cum se 
prezintă, bunăoară, campionatul 
primei divizii masculine, nu
mai de echilibru și de competi
ție a valorilor nu poate fi vor
ba. Avem o echipă mare, am 
numi pe Dinamo București, 
care, în țară, nu are, practic, 
contracandidați. Avem alte 
două-trei echipe bunișoare 
(Steaua „U.“ Cluj, Univ. Timi
șoara, ICHF). Restul formați
ilor o duc de azi pe mîine, în
cropesc anevoie cite un „cinci" 
cit de cit capabil să nu piar
dă la scor un meci cu o echi
pă mai bună.

înfringerea echipei de rugbi 
a României de către reprezen
tativa R. F. a Germaniei, ieri, 
pe stadionul Dinamo, din Capi
tală constituie una din marile 
surprize ale actualului sezon 
rugbistic. Eșecul suferit de rug- 
biștii români ne îndreptățește 
să tragem un semnal de alar
mă serios, deoarece pină la în- 
tîlnirea cu naționala Franței 
nv au mai rămas decît două 
sâptămîni. Dar, fără a intra în 
panică, să analizăm cu calm și 
obiectivitate principalele cauze 
ale eșecului de ieri. După opi
nia noastră una și cea mai gra
vă o constituie faptul că după 
jocul cu selecționata universi
tară franceză de sâptămîna tre
cută, unde au ieșit la iveală nu
meroase carențe — printre care 
jocul dezordonat și nesincro
nizat al înaintării, o orientare 
deficitară în teren — nu s-au 
căutat și nu s-au găsit soluții 
ca acestea să fie eliminate în 
meciul cu vest-germanii, la ele 
adăugindu-se și altele. Astfel, 
-.1 najele din grămezi și min
ei.e de recuperat de la tușe 
vj fost permanent piețdute, iar

_ j’. individual al înaintașilor 
■ fo«t stopat prin placajele de
risive ale oaspeților, condiția 
fizică fiind adt impediment care 
a contribuit la eșecul echipei 
- a>:re reprezentative. Rugbiș- 
:ii ves:-germani, au fost în me
rii'. cu România o echipă în 
adevăratul înțeles al cuvîntu-

i : mogenâ și cu un simț
ti ,ri mult superior și îmbu
nătățit față de ceea ce știam. 
Gradind efortul de joc, ei au 
re ișit o repriză a doua fără 
greșeală mult apreciată de că
tre publicul spectator. Iată cî- 
:eva amănunte mai interesante 
cin desfășurarea jocului. Nica 
(min. 14) reușește o lovitură de 
oedeapsă, scorul devenind 3—0, 
ca în min. 30 Durbac să-l ma- 
;oreze la 6—0 (lovitură de pe
deapsă). După încercarea lui 
Gh. Răscanu, netransformafă 
de Nica și la scorul de 10—0 
neutru noi. cu puțin înainte de 
«finitul primei reprize, Nowak

'S'
micșorează handicapul la 10—3 
(lovitură de pedeapsă). în re
priza a doua. dpuă încercări 
realizate de Nowak (min. .57) și 
Korkel-. (min. 70) conturează 
victoria’ vest-germană la scorul 
de 11—10. Minutele care au ur
mat au constituit o încercare 
disperată a rugbistiior români 
să remonteze un eșec ce se în
trezărea, încercare nereușită 
spre deziluzia noastră și a celor 
prezenți pe stadion.

Excelent arbitrajul lui Roger 
Austry (Franța).

GABRIEL FLOREA

• La Timișoara s-au întilnit 
reprezentativele. universitare 
ale Frarlfei și României. Jucă
torii români au repurtat un 
meritat succes cu scorul de 9—7 
(3-0).

în aceste condiții ne apar ca 
firești evoluțiile nesigure ale 
echipelor angrenate — în com" 
petițiile internaționale, deriva
te din neobișnuința de'a se în
trebuința la maximum, de a 
primi o replică pe măsură. Di
ficultatea cu Care Rapid, cam
pioana țării la baschet feminin 
a depășit modestele adversare 
de la Maccabi Tel-Aviv, meciul 
pierdut de Steaua în deplasare, 
tot la Tel-Aviv, și tot cu ad
versari fără un palmares deo
sebit, scăderile — e drept, pu
ține — din jocul dinamoviștilor 
sau inegala evoluție".a fetelor 
de la Politehnica și I.E.F.S. sînt 
tot atîtea argumente care ple
dează — pe lingă o mai susți- 
ntira '%plic®re a ideii nr. 2 —
pentru -reconsiderarea reală a 
ideii numărul 1, pentru regene
rarea campionatului intern.

P. OVIDIU

fără... adversari
Să ne pregătim de pe acum 
pentru SPORTURILE 

DE IARNĂ !
biatlonuîuL orientări: txxisăce 
pe timp de iarnă.
• în județele d:n zoa* Mon

tană se vor organiza arțiuni 
care să antreneze toți :merii 
la practicarea cu precădere a 
următoarelor probe: patinaj 
hochei, schi fond si aknu. bi>- 
tlon, bob, sărituri de la tram
bulină.

• In scopul inițierii tineri r. 
a elevilor în practicarea sportu
rilor de iarna, cu ajutorul or
ganelor sportive locale nrecum 
și al altor factori, se vor orga
niza cit mai multe centre de 
inițiere și se vor include In 
conținutul orelor de educație 
fizică elementele de bază ale 
acestor sporturi, iar la sfîrșit 
de săptămină se vor organiza 
acțiuni, unele cu caracter tu
ristic, care să aibă, toate, drept 
obiectiv, învățarea schiului, pa
tinajului, hocheiului etc.

O U.T.C. si Ministerul Educa
ției și învățămintului. cu sori- 
iinul altor factori, vor organiza 
FESTIVALUL SPORTURILOR 
DE IARNA care va întinde fi
nalele la următoarele competi
ții de masă : ..Săniuța de ar
gint*. „Cupa tineretului de la 
sate*. Campionatul național 
școlar.

• în cadrul activității de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei se va include

practăcnrea biatteoalui In cercu
rile aplicative speciale, care vor 
Q constituite în toate județele 
Tr. acest scop organizațiile 
U.T.C. vor Iniția, în colaborare 
cu unitățile militare, acțiuni de 
amenajare a poligoanele r pen
tru trageri. Concursul aplicanv 
„Pentru patrie- va cuprinde si 
« probă de biatlon. De aseme
nea, în colaborare cu M.F..U 
in perioada vacanțe: de iarnă, 
se vor organiza tabere de elevi, 
cu program de schi utilitar și 
biatlon.

• în perioada de iarr.ă se 
vor organiza duminici sportive 
cu un conținut specific acestui 
sezon, care să cuprindă schi de 
agrement, ascensiuni montane, 
activități de cabană, carnavaluri 
si serbări pe gheață. în acest 
sens. C.C. al U.T.Cl. C.E. al 
U.A.S.R. si B.T.T. vor facili: 
deplasarea unui număr mare 
de tineri la sfîrșit de săptămi
nă în zonele montane, asigurir.d 
asistența de specialitate prin 
instructori sportivi și profesori 
de educație fizică, precum si 
condiții pentru închirierea de 
materiale sportive.

• C.C. al U.T.C. si GE. a) 
U.A.S.R.. in colaborare cu Mi
nisterul Educației și învățâ- 
mintului va asigura. în toate 
taberele școlare și studențești 
organizate in vacanțeie de iar
nă. un program sportiv bogat.

- întrece--. Ia schi,
săsixțe. uatita; etc„ și va ofe
ri ejevutr si studenților poși- 
bLuteae* să-s> procure materia- 
tel necesar ; se vor. organiza, 
de asemenea, tabere alpine spe- 
ttale pentm practicarea Spor- 
:uriior ce Lamă, pentru apro
ximativ 4 >>j de studențî. în 
s:;L..e dm zona de munte, vor 
fi trga~.trate. în vacanța de 
iami, tabere județene ale ele
vilor. Ta aceste tabere se vor 
lua măs-uri de funcționare a 
cantinele- si internatelor, pre
cum si de asigurare a persona
lului didactic necesar.

• Proeramele de învățămînt 
ia clasele I—XII vor cuprinde 
ore speciale pentru învățarea 
sporturilor de iarnă. în func
ție de condițiile specifice fie
cărei localități.

• în vederea dezvoltării ba
rei materiale pentru sporturi
le de iarnă, organizațiile de ti
neret vor organiza în zonele 
c.pir.e șantiere de muncă pa

triotică pentru amenajarea. în 
apropierea localităților, a oir- 
tiîlor de schi, săniuțe, bob, 
coMtraetia de paUaoare natu- 
raJe si artfftciale. trambuline 
de sârtturt cu schioriie, poli
goane pentru biation. precum 
sj de cabane, drumuri de acces 
m mijloace mecanice in zonele 
amine. Legat de dezvoltarea 
bazei materiale, recent a fost 
tavdogate săniuța de concurs 
a cărei schiță va fi trimisă în 
toate județele, astfel ca In ca
drul orelor de practică produc
tivă din atelierele școală, ele- 

-si poată confecționa sin
guri asemenea săniuțe precum 
și alte materiale pentru spor
turile de iarnă t schiuri, boburi, 
ș hi-boburi, crose etc.

• B.T.T. începlnd din iarna 
anului 1972 va asigura condiții 
de arac tic are a sporturilor de 
iarnă (schi, patinaj, săniuș) la 
bazele sale montane (Izvorul 
Muresu’.uî. Sătele, Suior-Mogo- 
șa, Arieșul-Turda) pentru elevi, 
studenți. saiariați și coopera
tori, prin organizarea unor 
cursuri de inițiere, concursuri, 
diferite acțiuni de masă etc. în 
aceste baze se vor amenaja pîr- 
::: de schi și săniuș. patinoare 
naturale și va fi pus la dispo
ziția participanților materialul 
sp. rtiv specific și echipamentul 
necesar.

e în colaborare cu organele 
sp: rtiv e. organele și organiza
țiile U.T.C vor organiza cursuri 
de formare a arbitrilor elevi 
pentru sporturile de iarnă.

în prima divizie de volei, deși 
mai smt de disputat patru eta
pe. campioana de toamnă, lâ 
băieți, se cunoaște de șapte 
zile. Unii spectatori, mai mu- 
caliți și, propabil, dezamăgiți de 
jocurile prestate de formațiile 
din primul eșalon, au spus că 
invingătoarea a fost desemnată 
incâ de la... începerea campio
natului. Și această afirmație nu 
este departe de adevăr.

Echipa noastră campioană, 
Dinamo București, actuala li
deră în divizia A, s-a plimbat 
pur și simplu prin acest cam
pionat. Dinamoviștii nu au avut 
probleme prea dificile în cele. 
11 jocuri disputate și pe care 
le-au ciștigat foarte lejer, deși, 
în unele etape, nici ei nu s-au 
ridicat la un nivel tehnic supe
rior. Chiar formațiile fruntașe, 
Steaua. Rapid și Progresul, au 
dat o replică palidă echipei din 
Ștefan cel Mare. De la începe
rea campionatului, antrenorii ce
lor trei echipe amintite au 
încercat diferite formule pentru 
a-și aduce loturile pe linia de 
plutire. însă, fără rezultat. Ul
timele jocuri oficiale au plictisit 
pe spectatori, fiind de un nivel 
mediocru. O mostră : Dinamo— 
Progresul 3—0 (15—4. ÎS—1, 
15—2), sau Medicina—Farul 3—0 
(15—7. 15—1. 15—3). Priviți sco
rurile seturilor.

în întrecerea echipelor femi
nine. disputa ■ pentru primul loc 
se dă între actuala campioană 
și fosta campioană republicană, 
— Rapid și, respectiv, Penici
lina Iași. Pină la ora de față, 
cele două formații sînt neînvinse 
și meciul direct, programat du
minică, 19 noiembrie, la Iași, va 
desemna pe ciștigătoarea primu
lui tur. Amintim că luna vii
toare, Rapid va juca în „Cupa 
campionilor europeni", iar Pe
nicilina va debuta în prima e- 
diție a competiției internațio
nale, „Cupa cupelor". Voleiba
listele feroviare, conduse de 
maestrul emerit Davilla Plocon, 
vor întîlni la 3 decembrie, în 
Capitală, pe campioana Israelu
lui, Hapoel-Hamapil. iar Penici
lina (antrenor N. Roibescu) ur
mează să joace la Iași, la 1 de
cembrie, cu Hapoel-Hamifratz — 
Israel.

M. LERESCU
• Rezultatele tehnice din e- 

tapa a 7-a. Masculin : Rapid — 
Progresul București 3—2, Stea
ua — I.E.F.S. 3—1, Politehnica 
Galați — Voința Arad 3—0. 
Feminin : Constructorul Bucu
rești — Universitatea Bucu
rești 3—0, Universitatea Timi
șoara — Dinamo București 1—3.

MERI Dl AN

Aceste proiecte-măsuri. aceste recomandări concrete sînt va
loroase, numai din perspectiva traducerii lor in tapL Este de 
aceea, de datoria tuturor factorilor investiți cu răspunderi In > 
domeniul sportului, a organelor și organizațiilor U.T.C.. a aso- 
Uațiilor sportive din scoli, de la sate, din facultăți, instituții 
si Întreprinderi, să-ri orienteze activitatea in direcția reali
zării acestor obiective, intocmindu-și programe proprii, cu ini
tiative și acțiuni concrete, care să aibă darul să fie receptate ; 
de tineri, să provoace interes si ambiție, sâ-i mobilizeze. în I 
masă, la desfășurarei lor. '

• Echipa masculină de volei 
Dinamo București și-a început 
Turneul in R.P. Chineză jucind 
la Pekin cu reprezentativa țării 
gazdă.

Cei peste 18 000 de spectatori • 
prezenți in ..Palatul Sporturi
lor" au asistat Ia un joc de o 
bună factură tehnică, cu multe 
faze spectaculoase, în care vic
toria a revenit cu scorul de 3—1 
(8-15. 15—9. 16—14, 15—12) vo
leibaliștilor din R.P. Chineză.

• Turneul zonal din cadrul 
campionatului mondial feminin 
de șah a continuat la Pernik 
cu disputarea p-rtidelor din

runda a 6-a. Maestra româncă 
Alexandra Nicolau (cu piesele 
albe) a învins-o pe șahista bul
gara Troiattska.

în clasament continuă să con
ducă Gertrude Baumstarck (Ro
mânia) cu 4,5 puncte (o partidă 
mai puțin disputată),

• Turneul internațional de te
nis de la Stockholm a luat sfir- 
șit duminică după-amiază cu 
un frumos succes al jucăto
rului american Stan Smith. Ciș- 
tigătorul de la Wimbledon, l-a 
învins în finală, cu ,6—4. 6—3, 
pe jucătorul profesionist. Tom 
Okker (Olanda).
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Lucrările Intiinirii mondiale

a tineretului muncitoresc
Cuvîntul tovarășului Ion Traian Ștefânescu,

prim-secretar al C. C. al U. T. C., ministru pentru problemele tineretului

de peste hotare
Nici o forță nu va putea 
împiedica realizarea unității••

Dezvoltarea relațiilorf
Mai întîi i-am întîlnit In ves

tibulul de la „Rossia" umplînd 
spațiile cu buna lor dispoziție. 
Apoi, în autobuzele cu insigna 
albastră, pentagonală, a întîlni- 
rii; am fost împreună în muzee 
și uzine, în locuri în care isto
ria a scris pagini mereu proas
pete, și în cele în care prezen
tul înseamnă efort creator, și 
de fiecare dată am observat a- 
tenția lor concentrată. In sfîr- 
șit, i-am regăsit în sălile în care 
se desfășurau dezbaterile Intil
nirii mondiale a tineretului 
muncitoresc și am avut surpri
za de a-i redescoperi cu o neaș
teptată gravitate, abordînd 
profund problemele complicate 
ale generației lor. Dezbaterile 
care au loc în comisiile Intîlni- 
rii de la Moscova, dezbateri 
intense, desfășurate de-a lun
gul întregii zile, cu o largă 
participare — dezvăluie multi
tudinea preocupărilor tinerilor 
muncitori, poziția lor activă în 
fața fenomenelor contemporane, 
conștiința responsabilităților ce 
le revin. Tinerii reprezintă, pe 
plan mondial, o treime din nu
mărul total al celor ce mun
cesc, dar în unele state el con
stituie majoritatea producători
lor valorilor materiale (45 la 
sută din latino-americani nu au 
atins vîrsta de 30 de ani). Exi
stența lor de flecare zi — In 
condiții sociale de o extremă 
varietate — determină un an
gajament ferm, conștient, în 
marile bătălii pentru înnoire 
socială, pentru o lume a păcii. 
Un tînăr socialist din Chile 
vorbea despre atitudinea com
bativă a tineretului muncitor 
din țara sa în apărarea proce
sului revoluționar. A încheiat 
afirmînd categoric: „Vencere- 
mos“. „Vom învinge". Aplauze
le tuturor au exprimat aceeași 
speranță. Un tînăr din Mauri
tania a rostit o cuvîntare In 
care esențialul II reprezintă su
blinierea eforturilor tinerilor 
din țările în curs de dezvoltare 
pentru progresul economic al 
țărilor lor. O serie de delegați 
din țările în care domnește pu
terea capitalului au schițat un 
tablou al problemelor compli
cate cu care sînt confruntați. 
Chiar date oficiale atestă că 45 
la sută din șomerii înregistrați 
în țările Pieței comune sînt ti
neri care au mai puțin de 24 de 
ani. Narbada Perswed din Gu
yana relata că fiecare al patru
lea tînăr din țara sa nu găsește 
de lucru și că marșurile tine
rilor șomeri sînt frecvente. Ri- 
dieîndu-se împotriva nedreptății 
sociale, afirmînd puternic re
vendicările sale, tineretul mun
citoresc demonstrează 
gerea care-1 animă că 
luptei organizate, al 
curajoase, e cel mai 
pentru atingerea obiectivelor 
sale. Tineretul uzinelor și fa
bricilor, tineretul care munceș
te pe plantații, în transporturi,

pe schelele construcțiilor sau 
în laboratoare de cercetări, se 
afirmă drept forță principală 
a unei generații căreia îi e pro
prie o putere de luptă inepui
zabilă, demnitatea, curajul, ho- 
tărîrea de a acționa pentru 
drepturile sale legitime, refu
zul de a accepta anacronismele.

Dezbaterea relevă ansamblul 
situației tineretului muncito
resc, diferențele esențiale pe 
care le creează diversitatea con
dițiilor în care trăiește. Inter
vențiile delegaților din țările 
socialiste au evidențiat prefa
cerile profunde pe care socia
lismul le-a adus în viața tine
rilor muncitori din țările ce au 
pășit pe drumul edificării noii 
orînduiri, rolul important pe 
care îl are tineretul, și în mod 
deosebit cel muncitoresc, în 
viața socială, politică și econo
mică, a acestor țări, activitatea 
bogată a organizațiilor de tine
ret.

a

convin- 
drumul 
acțiunii 
eficace

★
In cadrul Comisiei care dez

bate problemele participării ti
neretului muncitoresc la lupta 
pentru transformări sociale și 
politice, pentru drepturi sociale 
a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Traian Ștefânescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. 
Conducătorul delegației române 
a transmis participanților la 
Intîlnire salutul prietenesc, căl
duros al C.C. al U.T.C., al în
tregului tineret din România, 
exprimînd, totodată, mulțumiri 
gazdelor pentru primirea ospi
talieră și urarea de a obține 
noi succese în intimpinarea Se
micentenarului creării U.R.S.S., 
în realizarea programului adop
tat de cel de a] XXIV-lea Con
gres al P.C.U.S.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a apreciat că Intilnirea 
de la Moscova reprezintă o ma
nifestare importantă, un bun 
prilej de intensificare a acțiu
nilor și luptei tineretului mun
citoresc pentru drepturi și li
bertăți politice, economice si 
sociale, impotriva imperialis
mului, colonialismului, a mono
polurilor și exploatării, pentru 
pace, democrație și progres.

Subliniind că tineretul român 
și-a identificat întotdeauna ide
alurile sale cu interesele și as
pirațiile vitale ale poporului, 
vorbitorul a evidențiat faptul că 
socialismul a produs in viața 
societății românești ample și 
profunde prefaceri, investind 
generația tinără cu largi drep
turi și libertăți, dar și cu inalte 
răspunderi. Referindu-se la ro
lul tineretului în țara noastră, 
vorbitorul a arătat că Partidul 
Comunist Român, manifestind 
deplină încredere in spiritul de 
responsabilitate și in capacita
tea de creație a tinerilor, acordă 
o mare importanță participării

active, conștiente a tineretului, 
ca și a tuturor forțelor societății 
noastre, la întreaga viață eco
nomică și social-politică, la 
perfecționarea și conducerea ei, 
considerind tineretul un factor 
activ in dinamica dezvoltării 
societății noastre. In acest con
text, vorbitorul a relevat că ti
neretul român participă cu ab
negație și perseverență la în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al X-Iea al Partidului Co
munist Român, ale Conferinței 
Naționale a P.C.R., în vederea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in 
noastră.

Tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu a arătat că, ținind seamă 
de poziția hotărîtoare pe care 
o are clasa muncitoare in con
ducerea vieții economice, soci
ale și politice, U.T.C. acordă un 
rol esențial în întreaga sa ac
tivitate tineretului muncitor 
care — cu cei 800 000 membri — 
constituie detașamentul princi
pal al organizației noastre re
voluționare de tineret In con
tinuare a evidențiat preocupă
rile esențiale ale U.T.C.

patria

In cuvîntul său, vorbitorul 
expus poziția noastră

a 
asupra 

principalelor probleme ale vie
ții internaționale, exprimînd so
lidaritatea militantă a tineretu
lui român cu lupta tuturor for
țelor antiimperialiste, democra
tice și progresiste din întreaga 
lume.

Conducătorul delegației româ
ne a evidențiat faptul că U.T.C., 
care întreține legături de co
operare cu peste 400 de orga
nizații de tineret din întreaga 
lume, pune un accent deosebit 
pe dezvoltarea prieteniei și so
lidarității cu organizațiile tine
retului muncitor, sprijină lupta 
sa pentru dobîndirea drepturilor, 
satisfacerea revendicărilor le
gitime, împotriva imperialismu
lui, colonialismului, exploatării, 
pentru libertate, independență 
și progres social.

Cuvîntarea tovarășului Ion 
Traian Ștefânescu a fost urmă
rită cu viu interes.

EUGENII! OBREA

Moscova, 12 noiembrie 1972

Declarațiile premierilor statelor yemenite
Intr-un interviu acordat re

vistei „Revolution Africaine“, 
organ al F.N.E. din Alegria, cu 
prilejul recentei lor vizite în ca
pitala algeriană, primii miniștri 
ai Republicii Arabe Yemen și 
Republicii Democratice Populare 
a Yemenului, Mohsen Al Aini, 
și, respectiv, Ab Nasser Moha
med, au subliniat hotărârea gu
vernelor celor două țări de a 
respecta cu scrupulozitate clau
zele acordului de la Cairo asu
pra realizării unei uniuni între 
statele yemenite — transmite a- 
genția France Presse.

După ce a relevat importanța 
deosebită a acordului survenit, 
premierul sud-yemenit a arătat 
că „garanția aplicării acestuia 
sînt forțele patriotice din cele 
două părți ale Yemenului, care 
trebuie să-l apere și să acționeze 
pentru concretizarea lui". Tot
odată, el a subliniat importanța 
sprijinului celorlalte țări arabe

pentru înfăptuirea clauzelor a- 
cordului de la Cairo.

La rîndul său, premierul R. A. 
Yemen a declarat că „nu exis
tă nici o rațiune de a fi pesimist 
în ce privește aplicarea acordu
lui" și a subliniat că acesta con
stituie „singura soluție suscep
tibilă să ducă la eliminarea mo
tivelor de neînțelegere și să fa
vorizeze revenirea la o situație 
normală". „Dificultățile, a spus 
Mohsen Al Aini, nu vor fi apla
nate de pe o zi pe alta. Dar, atît 
timp cît ideea de bază rămîne 
aceea a unității, nici o forță nu 
va putea împiedica realizarea 
acesteia".
• SIMBATA a fost redeschi

să linia aeriană dintre Sanaa, 
capitala R.A. Yemen, și Aden, 
capitala R.D.P. a_ Yemenu
lui, după peste două luni de 
întrerupere a acestor legături, 
informează agenția irakiană de 
știri, I.N.A.

INTIINIRE LA C.C. Al U.T.C.l

prietenești dintre
Romania și Bangladesh

p.olitlca exter-
1 nă, prlncipia-
lă, consecven-
tâ, constructivă
a țării noas-
tre, politlcă in
centrul căreia

Trimisul nostru special la 
Moscova, Eugeniu Obrea, trans
mite : Sîmbătă, la sediul Co
mitetului Central al U.T.C.L. a 
avut loc o întîlnire între tova
rășul Ion Traian Ștefânescu, 
prim secretar al C-C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, și Evghenii Tiajelni- 
kov, prim secretar al C.C. al 
Comsomolului. Intilnirea, care 
se înscrie in cadrul contactelor 
frecvente dintre organizațiile 
noastre, a prilejuit un amplu 
schimb de informații în legă
tură cu preocupările actuale ale 
U.T.C și ale Comsomolului, a- 
bordîndu-se totodată o serie de 
probleme de interes comun pri
vind mișcarea internațională de 
tineret. în cursul convorbirii 
s-a exprimat deplina satisfacție 
pentru evoluția pozitivă a re-

lațillor de frățească prietenie 
dintre cele două organizații și 
s-a afirmat dorința dezvoltării 
și lărgirii lor în continuare. In 
acest sens, s-a căzut de acord 
să se continue și să se inten
sifice schimburile de delegații, 
de materiale, organizarea de 
acțiuni comune, stimularea tu
rismului pentru tineret, etc., 
urmînd să se elaboreze un pro
gram concret de cooperare. 
Conducătorii celor două orga
nizații au subliniat dorința de 
a aprofunda legăturile ce unesc 
U.T.C. și Comsomolul, tineretul 
român și cel sovietic în spiri
tul prieteniei tradiționale din
tre popoarele șl țările noastre.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

ranconia de Mijloc 
nu este și nici n-a 
fost vreodată un 
ținut bogat. Munții 
franconi sînt, ce-i 
drept, împăduriți,

și au fost, desigur, întotdeau
na, dar pădurile germane, es
tetice și rarefiate, sint mai mult 
păduri de decor, în care nu-ți 
prea vine să intri cu securea. 
Capitala acestei provincii, fai
mosul Niirnberg, a luptat de 
timpuriu cu avariția naturii. 
Dezavantajele sale geografice 
aveau să fie compensate in cele 
din urmă de Frederic H prin 
privilegiile acordate in „Marea 
Scrisoare a Libertății" din 1219 
tocmai pentru motivul că bur
gul francon „nu dispune nici 
de podgorii, nici de un fluviu 
navigabil și în plus este situat 
pe un sol extrem de sărac". A- 
ceste privilegii și poziția cen
trală pe care o ocupa in Ger
mania Evului Mediu au făcut 
din Niirnberg un înfloritor cen
tru comercial și cultural, care 
a dat lumii, între alții, pe Hans 
Sachs (un Anton Pann german), 
pe marele Albrecht Diirer și pe 
inventatorul ceasului de buzu
nar. Mărturie a acelui trecut 
prosper stau și astăzi monu
mentele sale arhitectonice ului
tor de bine conservate : fortă
reața Kaiserburg, clădită tun 
fel de a spune' de Frederic 
Barbarossa. Catedrala, Palatul 
primăriei, cei 5 km. de ziduri 
cu 106 de turnuri de apărare 
ale cetății medievale. Casa hn 
Diirer, superbele edificii in șar
pantă aparentă. Din păcate, din 
momentul in care Hitler a în
ceput să țină aici congresele 
gloatei sale numele Niirn- 
bergului a rămas, destul de 
nedrept, cn umbra amintirii ce
lui de al treilea Reich. Faptul 
că tot aici criminalii istoriei 
(ciți mai rămăseseră) și-au pri
mit și pedeapsa, n-a făcut ac- 
cit să accentueze această legă
tură. Dezonorat de fasciști, 
destul de lovit de război, ora
șul și-a reciștigat insă vitalita
tea și bunul renume, redeve
nind un important centru in
dustrial, comercial și cultural 
cu o jumătate de milion de lo
cuitori și purtind titlul onorant 
și simpatic de capitală a jucă
riilor pentru copii.

UN VIS STRĂVECHI

• KLRT WALDHEIM, se
cretar general al Organiza
ției Națiunilor Unite, a 
clarat că este deosebit 
preocupat de creșterea 
mărului incidentelor de 
frontierele Israelului cu 
ria și, respectiv, cu Libanul. 

Secretarul general al Na
țiunilor Unite a făcut aceas
tă declarație concomitent cu 
publicarea unui raport al 
observatorilor O.N.U asupra 
celor două frontiere, docu
mente în care este indicată 
o recrudescență a activități
lor militare în cursul ulti
melor zile Observatorii 
confirmă că aviația israelia- 
nă a efectuat raiduri în spa
țiul aerian al Siriei, în 
cursul zilei de joi Totodată, 
avioane israeliene au sur
volat vineri Libanul, în timp 
ce forțele terestre au trecut 
granița, atacînd trei poziții.

de- 
de 

nu
la 

Si

• UNITAR LE FORȚE
LOR PATRIuIICE din Viet
namul de sud au bombardat 
cu rachete, în noaptea de 
sîmbătă spre duminică, baza 
aeriană de la Bien Hoa, si
tuată la 30 km. nord-est de 
Saigon, a anunțat un purtă
tor de cuvint saigonez, citat 
de agențiile de presă. Bom
bardamentul a provocat in
cendierea unui depozit de 
bombe cu napalm. Agenția 
France Presse precizează că 
la baza aeriană Bien Hoa 
au sosit, în ultimele zile, 
zeci de avioane și elicopte
re americane.

Comandamentul militar de 
la Saigon a comunicat, 
asemenea, că, sîmbătă, 
trioții sud-vietnamezi au 
pus unui puternic foc de 
tilerie pozițiile saigoneze 
regiunea Quang Tri.

de 
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CU MtINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , Central (orele 9; 11;15;
13,30; 16; 18,30; 19,45), Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13,30, 16; 18,15;
20.30) . Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CHEIA : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la București (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30: 21).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , Scala (orele 9; 11,15; 13,45:

16,15; 18,45; 21,15), Capitol (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 18,15;
20.30) .

AM ÎNCĂLCAT LEGEA: rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
20,15).

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20.15), Tomis (orele 9; 11,15: 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30).

ÎMBLÎNZIREA FOCULUI : ru
lează la Unirea (orele 15,30: 19).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Giulești (orele 10; 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 10; 12,30;
15; 17,30; 20).

FTerra
inaugurare* portului Niirnberg 
nu constituie decit o za din 
lanțul unei lucrări de mari pro
porții : Canalul Rin-Main-Du- 
năre.

Trebuie spus ci Nurnbergal 
mai serbase o dală, in secolul 
trecut, inaugurarea unui port — 
căci ideea unei legături intre 
Rin și Dunăre datează din vre
muri străvecht Deja împăratul 
Carol cel Mare se gindise la 
unirea unor afluenți ai Dunării 
și Mainului, proiect intrat ia 
istorie sub numele de JFossa 
Carolina". Reluată in mai mul
te rinduri în cursul secolelor, 
ideea a fost realizată in practi
că in perioada lui Ludovic I

de noi. tehnic* ficinB între 
timp progrese substanțiale. Mo
mentul decisiv a fost constitui
rea Societății Rin — Main,— 
Dunăre in 1921, care a fost în
sărcinată cu elaborarea proiec
telor ți efectuare* lucrărilor 
de construcție a unui canal ac
cesibil pentru v ase de 1560 tone 
și șlepurilor de 3 5M de tone. 
Aceasta presupunea nu numai 
construirea a 171 km. de canal 
eu o adincime de 4 metri intre 
Bamberg (pe Main) și Kehlheim 
pe Dunăre), ci și amenajarea 

pentru navigație a Mainului in
tre Aschaffenburg și Bamberg 
.397 km.) ți a Dunării. intre 
Ketlbeim și Passau (269 kmj —

NURNBERGUL
ORAȘ PORT

nării de 5 ori. Se adaugă pro
ducția de energie electrică de 
cea. 2,4 mrd kilowați-ore anual, 
prin care sint acoperite, in par
te, cheltuielile totale de aproa
pe 1 miliard de dolari ale reali
zării acestui proiect, precum și 
acoperirea in bună parte a ne
voilor de apă ale industriei, lo
calităților și agriculturii din 
zona Franconiei și Bat ariei in
ferioare. Nu poate fi trecută CU 
vederea, de asemenea, nici a- 
tracția sporită pe care o pre
zentă această magistrală navi- 
gaoiiă pentru amplasarea de în
treprinderi inaustnale (intre 
Bamberg și Niirnberg s-au in
stalat in ultimii ani peste 30 de 
firme) și, evident, legătura su
plimentară, și in plus ieftină, 
cu restul țării pe care o re
prezintă 
Bavaria 
dustriale 
gen, sau _ 
fectuate in ultimul timp arată 
că traficul de mărfuri pe ca
nalul propnu-zis ar p-tea atin
ge in 1066 20 de milioane de 
tone anual.

canalul pentru landul 
și pentru centre in- 

ca Niirnberg, Erlar- 
Regensburg. Studii e-

IMPORTANTA EUROPEANA

Timp de secole, Niirnbergul a 
dus insă dorul unei căi navi
gabile. Apa, cel mai ieftin mij
loc de transport, era departe — 
lucru greu resimțit de un oraș 
care trăise dintotdeauna din co
merț. Gindul devenise aproape 
o obsesie : accesul la mare. La 
23 septembrie 1972, această do
rință a devenit, în sfîrșit, reali
tate și numai cine a urmărit 
participarea masivă a popu
lației la acest eveniment își 
poate face o idee despre inten
sitatea cu care acest oraș și-® 
dorit o asemenea legătura 
tisfacția împlinirii unui vis 
cular era atît de manifestă, 
cit nu mai incăpea nici o 
doială că Niirnbergul trăia

Sa- 
se- 
în- 
in- 

____  ____ __ _ o 
zi istorică. Mulțimea îmbrăca
tă sărbătorește, înșirată de-a
lungul malurilor sub un soare 
prietenos, salvele de tun înso
țind prima trecere prin ecluze 
a convoiului de vase, buna dis
poziție generală — această at
mosferă îmi era cumva familia
ră. Reîntorcind filele memoriei 
mi-am dat seama că era aceeași 
ambianță care domnise Ia inau
gurarea Sistemului hidroener
getic și de navigație de la Por
țile de Fier. Nu era, de altfel, 
singurul element comun al ce
lor două evenimente ; cel de al 
doilea se numește Dunărea. 
Prin portul său, Niirnbergul 
este legat în prezent de Main 
și Rin, dar peste cițiva ani va 
avea acces și la Dunăre. Căci

însemnări de BAZIL ȘTEFAN

al Bavariei pe porțiunea Bam
berg — Kehlheim „Canalul 
Ludovic Dunăre — Main" a 
fost, la deschiderea sa in 1842, 
o mare realizare a epocii. Cu o 
adincime de 1,46 m și o lățime 
de 10 m. el permitea accesul 
unor vase de 120 tone și un tra
fic anual de aproape 200 000 de 
tone. Dar trecerea timpului, 
creșterea exigențelor, concuren
ța căilor ferate și a celor rutie
re l-au transformat încetul cu 
incetul într-o afacere neren
tabilă, abandonată in cele din 
urmă. Azi, pe traseul său au 
fost construite o autostradă și 
o cale ferată rapidă, mici por
țiuni fiind conservate în apro
pierea orașelor în scopuri 
agrement.

în total 677 de km. de amena
jări, cu 47 de minihidrocentra- 
ie electrice și 52 de ecluze pen
tru depășirea unei diferențe de 
altitudine de aproape 300 de 
metri-

Pînă în prezent s-au realizat ; 
canalizarea Mainului, regulari
zarea apelor Dunării intre Pas
sau și Regensburg și primul 
tronson de canal de 73 km. în
tre Bamberg și Niirnberg. Au 
mai rămas de executat 98 km. 
de canal (Niirnberg — Kehl
heim) și regularizarea apelor 
joase pe Dunăre între Kehlheim 
și Regensburg (30 km.).

de
AVANTAJE ECONOMICE

STADIUL 
ACTUAL AL LUCRĂRILOR

inIdcea a fost luată din nou 
considerare după primul război 
mondial, cu mijloace și meto-

Efectele economice ale cana
lului sint multiple. Traficul de 
mărfuri pe Main, după amena
jarea acestuia, a crescut, spre 
exemplu, de peste 10 ori, iar pe 
porțiunea vest-germană a Du-

La terminarea acestui proiect, 
prevăzută pentru anul 1981, va 
fi deschisă navigației o cale 
navigabilă cu o lungime de 3 500 
de km. care va traversa Europa 
de la Marea Neagră la Marea 
Nordului. Finanțarea este des
chisă pentru viitorii trei ani șt 
ani fost informați că lucrările 
au fost atacate deja din mai 
multe direcții. Intr-o perioadă 
cînd pe continentul nostru idei
le păcii, securității și cooperă
rii ciștigă din ce in ce mai 
mult teren, acest proiect capă
tă o adincă semnificație euro
peană. Tendința care se remar
că in Europa spre o dezvolta
re multilaterală a relațiilor din
tre state, spre o lărgire și in
tensificare a schimbului de va
lori materiale și spirituale intre 
popoare va fi excelent servită 
de această uriașă arteră care 
va uni 13 state riverane Dună
rii și Rinului. Cum Dunărea 
spală pe o porțiune apreciabi
lă pămintul pe care trăim, nu 
ne-am putut învinge un puter
nic sentiment de mindrie și sa
tisfacție auzind elogiată, <le a- 
proape toate personalitățile care 
au luat cuvîntul la festivitatea 
inaugurării portului Niirnberg, 
contribuția de prim ordin la 
îmbunătățirea navigației pe Du
năre adusă de România și Iu
goslavia prin realizarea mare
lui complex hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de 
Fier — prin care traficul flu
vial va putea depăși in această 
zonă de patru ori capacitatea 
anterioară de 12 milioane tone.

Marile fluvii formează adesea 
frontiera naturală dintre două 
sau mai multe țări. Ele pot să 
unească sau să separe oame
nii, statele. Dar pot și să le 
unească. Lucrări de genul ce
lei de la Porțile de Fier sau a 
celei dintre Main și Dunăre în
dreptățesc speranța că, printr-o 
continuare a evoluțiilor poziti
ve înregistrate in anii din urmă 
in Europa și în lume, marile 
curente de apă vor evolua și 
ele spre o accentuare tot mai 
pregnantă a funcției lor de le
gătură și colaborare intre po
poare.

I

se situează prietenia și 
alianța cu toate țări
le socialiste, promovează, 
în același timp, dezvol
tarea continuă a relați
ilor cu toate statele lumii 
indiferent de orînduirea 
social-politică, în spiritul 
coexistenței pașnice. Un loc 
important în ansamblul a- 
cestei orientări a politicii 
externe românești, politică 
dinamică, plină de inițiati
vă, servind atît intereselor 
construcției noastre socia
liste cît și cauzei progresu
lui, păcii și cooperării in
ternaționale, revine, după 
cum bine se știe, relațiilor 
în permanentă și ascendentă 
dezvoltare cu țările în curs 
de dezvoltare, cu tinerele 
state independente.

în acest cadru se situea
ză și vizita efectuată în țara 
noastră de ministrul de ex
terne al Republicii Populare 
Bangladesh, Abdus Samad 
Azad. Este vorba, trebuie 
remarcat, de prima vizită în 
România a unui membru al 
guvernului tinerei republici 
din sud-estul asiatic, pe 
care guvernul nostru — pe 
linia consecventei politici de 
dezvoltare continuă a rela
țiilor, a cooperării cu toa
te țările lumii — a recunos
cut-o ca stat suveran și in
dependent, stabilind cu ea 
relații diplomatice. Trebuie 
de asemenea notat că vizita 
aceasta a urmat unor fruc
tuoase contacte între cele 
două țări ale noastre, con
tacte care au promovat o e- 
voluție pozitivă a relațiilor 
bilaterale, prefigurînd per
spective și posibilități de 
continuă dezvoltare a aces
tor relații pe diferite pla
nuri.

Momentul central, esențial 
al vizitei șefului diplomației 
Republicii Populare Bangla
desh l-a constituit primirea 
de către Președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din par
tea premierului Mujibur 
Rahman, împreună cu salu
tul său cordial de prietenie 
și urări de prosperitate po
porului român, exprimîn- 
du-se, totodată, dorința, dez
voltării pe mai departe a 
relațiilor dintre cele două 
țări. La rîndul său, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
a adresat premierului Mu
jibur Rahman cele mai bune 
urări, subliniind că Repu
blica Socialistă România, 
poporul român nutresc sen
timente de prietenie față de 
Bangladesh și poporul său, 
îi doresc succes în dezvolta
rea economică, consolidarea 
independenței, creșterea bu
năstării țării. Și-au găsit, 
astfel, o pregnantă expresie 
sentimentele de stimă și res
pect reciproc pe care le nu
tresc cele două popoare, le
găturile prietenești dintre 
cele două țări, dintre con
ducătorii lor. Cu același pri
lej, a fost subliniat faptul 
că țara noastră urmărește 
cu interes preocupările po
porului din Bangladesh pen
tru dezvoltarea independen
ței, pașii întreprinși pe ca-

lea progresului economic, 
măsurile luate în vederea 
asigurării, progresului eco
nomic și social; In decursul 
întrevederii, ambele părți au 
subliniat dorința de a pune 
bazele unor relații trainice, 
de a găsi noi posibilități de 
promovare a raporturilor bi
laterale în domeniul colabo
rării economice și în alte 
domenii de interes reciproc, 
în folosul celor două popoa
re, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Desfășurate în același spi
rit, într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere re
ciprocă, convorbirile dintre 
ministrul de externe al Re
publicii Populare Bangla
desh și ministrul de externe 
al României au prilejuit un 
larg schimb de vederi cu 
privire la relațiile bilatera
le și la o serie de probleme 
internaționale de interes co
mun. A fost relevată — așa 
cum se arată și în Comuni
catul comun — hotărîrea ce
lor două guverne de a con
tinua contactele pritenești 
în vederea dezvoltării și în
tăririi relațiilor bilaterale, 
atît în domeniul politic, e- 
conomic, cît și în alte do
menii, pe baza principiilor, 
cu aplicație universală, ale 
respectării independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. în 
acest sens, s-a hotărît efec
tuarea unui schimb de dele
gații în vederea analizării 
și stabilirii posibilităților de 
colaborare între cele două 
țări pe termen lung ; o de
legație economică română 
urmează să viziteze Bangla
desh în viitorul apropiat.

In ce privește problemele 
internaționale de interes co
mun, a fost relevată hotărî
rea guvernelor României și 
Bangladesh de a-și aduce 
contribuția activă, în spiri
tul coexistenței pașnice, la 
întărirea păcii si securității 
internaționale, lă înțelegerea 
și cooperarea între toate 
statele S-a subliniat necesi
tatea participării tuturor 
statelor, fără deosebire de 
mărime și potențialul lor, 
la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneită
ții, cerința promovării nea
bătute a metodei tratativelor 
și contactelor între părți în 
vederea soluționării proble
melor litigioase. în acest 
context a fost exprimată de 
către cele două părți opinia 
că pentru normalizarea re
lațiilor între țările subcon- 
ținentului sud-asiatic este 
important să se pornească de 
la realități, soluționînd pe 
cale pașnică diferitele pro
bleme, prin tratative între 
părțile interesate, pe baza e- 
galității suverane a statelor, 
a demnității lor naționale, a 
respectului reciproc al inte
grității teritoriale, fără a- 
mestec din afară. In concor
danță cu politica ei de pro
movare fermă a păcii si co
laborării internaționale, țara 
noastră își exprimă dorința 
de a se ajunge Ia normaliza
rea situației din zona în 
care se află situată Republi
ca Populară Bangladesh, de 
a se instaura bune relații 
între statele respectivei re
giuni, ceea ce, evident, este 
în folosul nu numai al ță
rilor interesate ci șl al cau
zei generale a destinderii, 
păcii și cooperării mondiale.

EM. RUCAR

Seminarul internațional

asupra petrolului
La Bagdad continuă lucrările seminarului internațional 

asupra petrolului, organizat sub auspiciile Consiliului mon
dial al păcii, Organizației de solidaritate a popoarelor din 
Africa și Asia și ale Comitetului național pentru pace din 
Irak.

In cuvîntarea rostită la șe
dința inaugurală, președintele 
Irakului, Ahmed Hassan al 
Bakr, a arătat că această ma
nifestare internațională a fost 
organizată în vederea spriji
nirii popoarelor arabe în bă
tălia pentru recuperarea bo
gățiilor lor naturale i 
dominația companiilor 
și transformarea lor 
factor de dezvoltare : 
economii independente.

Monopolurile care au uzur-

de sub 
străine 
într-un 
a unei

pat drepturile popoarelor ara
be asupra propriilor bogății, 
a spus vorbitorul, nu vor res
pecta niciodată vreo hotărîre 
contrară planurilor și intere
selor lor. Mijlocul cel mai 
important de a impune voința 
noastră și cererile noastre 
juste rezidă In unificarea for
țelor progresiste, mobilizarea 
întregului popor și solidarita
tea cu forțele progresiste mon
diale".

^PENTgU TIMPUL DV. LIBERg
LIUBOV IAROVAIA : rulează 

la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulea

ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

ALEARGĂ REPEDE, ALEARGĂ 
LIBER : rulează Ia Doina (orele 
11,15; 13,30; 15,45).

PETRECEREA : rulează la Doi
na (orele 18; 20,15; la orele 9,45 
Program de desene animate pen
tru copii).

BAMBI : rulează la Timpuri Noi

(orele 9,15—20,15 în continuare).
ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA: 

rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18: 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează Ia Dacia (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15).

CREIERUL : rulează la Cotro
ceni (orele 9; 11; 13).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Ferentari

(orele 15,30; 17,45; 20), Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AL TREILEA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Volga (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Moșilor (orele 10; 12; 15,30; 
17,45; 20), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

NĂSCUT LIBER : rulează Ia
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

OPIUL ȘI BÎTA : rulează Ia

Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).
VĂ ARAT EU VOUĂ : rulează 

la Vitan (orele 16; 18; 20).
VAGABONDUL : rulează la Vi

tan (orele 9; 12,30).
NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru

lează la Munca (orele 15,30; 18;
20,15).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Raho
va (orele 15,30; 18; 20,15).

DACĂ E MARTI, E BELGIA ■ 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN

ȚIE : rulează la Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19,30). foileton : ELIZABETH R — Umbra 

— (partea I). 21,35 Steaua fără 
nume. Floarea din grădină. 22,36 
i,24 de ore". 22,45 Contraste în lu
mea capitalului.

20,00 Seară pentru tineret.LUNI, 13 NOIEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză. Lecția a 28-a 
(reluare). 18,00 Căminul la... Satu 
Mare. 18,40 Scena. Emisiune de ac
tualitate și critică teatrală. 19,00 
Săptămîna în imagini. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Avan
premieră. 20,05 Reflector. 20,20 
Prim-plan : Iulian Cazacu, inginer- 
șef de concepție la Uzinele „Trac
torul" din Brașov. 20,50 Roman-

PROGRAMUL II

LUNI, 13 NOIEMBRIE 1972

Teatrul „C. I. Nottara» (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoi) 1 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30.
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