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Luni, 4 decembrie a.c., tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe V. L Droz
denko, ambasadorul extraordinar
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urmă cu doi ani, a-— în 
dică la puțin timp după in
trarea fabricii în producție, 
mi-ați spus că aveți aproape 
300 de tineri sub normă din 
cei 800 cîți număra fabrica. 
Proporția era îngrijorătoare. 
Ce ne puteți spune azi în a- 
ceastă privință ?

— Vă pot spune că ne-am 
realizat planul anual încă la 
25 noiembrie, că am dat pînă

CUM AU REUȘIT TINERII 
DE LA FABRICA DE CON- 
FECȚII-TG. SECUIESC SA 
DETERMINE ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI ANUAL CU 35 DE 

ZILE MAI DEVREME.

acum o producție globală su
plimentară de peste -4 mi
lioane lei fi o producție mar
fă .suplimentară în aceeași 
valoare. Productivitatea mun
cii a fost depășită cu 8 000 
lei pe salariat. Mai vreți și 
alte realizări ?

— Continuați!
— Numai pe nouă luni 

fabrica noastră a obținut be
neficii peste plan in valoare 
de l 137 000 lei, jumătate de 
milion economii la materiale 
și 715 000 lei economii la pre
țul de cost.

Sec retarul comitetului 
U.T.C. al Fabricii de con
fecții din Tg. Secuiesc, tova- 

, i ășul Andrei Paszka, enume
ra foarte repede aceste suc
cese remarcabile ca un foarte 
bun cunoscător al activității

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IU-a)

»
și plenipotențiar al Uniunii So
vietice la București, la cererea 
acestuia.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească.

FIECARE II DC MUNCA - UN
ARCUMENT Al COMPETENTEI
NOASTRE PROFESIONALE
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de CONSTANTIN STOICIU

în activitatea dv

TEHNIC ?CERCULUI

O întrebare adresata directorilor

CLUBURILOR DE TINERET DIN BUCUREȘTI

Ce loc acordați,

Acum, atelierul de
prelucrări a devenit

Hotărit hicru. ața 
mergea. De la o zi la ak 
mult atelierul de pre. 
chipament electric 
Uzine- Jc’xctrrorecx 
cele ce-, mea tot =. 
un „atelier problemă' 
prinderii. Aici. Ia acest 
timent „chete* al f 
unde ritmul productiv ar fi 
buit să se mențină constant, 
fel fiind imposibilă continuarea 
fluxului tehnologic in ceWa’.te 
sectoare, nu o dată se înrecs- 
trau stagnări. Rebuturile erau 
un fapt obișnuit. Tinerii care an 
reușeau să-și facă norma se tro- 
mărau cu zecile fi, ironhei. pa
nul de prea pufine ori se re*b- 
za la nivelul atebernhd. Peeera 
a recupera restantele, «aa m t ar 
o parte din ele. se efect—«a ore 
suplimentare.

— Situația nu mai putea ?. 
tolerată — ne informează tova
rășul Visile Birzan. secretarei 
comitetulni U.T.C. pe czroi. 
Trebuiau căutate cauzele ce as 
generat-o, găsite remedii- ca-e 
într-un timp cit se poate de 
scurt să determine reviri—er.-: 
Dată fiind împrejurarea că in 
atelier majoritatea mnncitoriSor 
sînt de vîrstă uteciști noi orga
nizația, ne-am simțit datori să 
intervenim.

Cum anume s-a procedat ?
...Intr-o după amiază. în sec

torul la care ne referim erau 
prezenti toți factorii de con’i- 
cere și decizie ai uzinei. Fuse
seră convocați de către comite
tul U.T.C. pentru ca împreună 
să stabilească, pe baza unei ana
lize lucide a situației, căile de

MAȘINILE AGRICOLE PROPUSE
PENTRU CASARE VOR LUCRA

CEL PUTIN ÎNCĂ DOI ANI

MUREȘ:

Valoarea
economiilor
depășește
43000000/ei

Inițiativa tinerilor din județul 
Olt vizind creșterea longevității 
tractoarelor și mașinilor agri
cole, ne informează tovarășul 
Wilhelm Balazs, președintele 
Consiliului tineret sătesc de la 
Comitetul județean U.T.C. Mu
reș — nu ne-a lăsat pasivi nici 
pe noi. Recentele adunări de 
dare de seamă și alegeri la ni
velul secțiilor au supus analizei 
aspectul enunțat, posibilitățile 
de realizare a unor substanțiale 
economii la fondul de investiții 
prin repararea utilajelor plani
ficate pentru casare. De fapt, 
noi am preconizat ca într-un 
viitor apropiat să organizăm o 
consfătuire cu mecanizatorii din 
județ în care problema la care

ne referim va constitui un punct 
cheie din program.

Materializarea hotărârilor
adoptate în adunările generale 
a început cu depistarea mașini
lor cu un înalt grad de uzură 
și planificarea reparațiilor în 
raport cu necesități în atelierul 
secțiilor ori la atelierul 
al Trustului județean 
Mureș.

In urma „inventarierii"
șit că înlocuirea celor 633 trac
toare cu virstă industrială

central 
S.M.A.

a reie-

MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a ll-a)

Educarea tehnico-știînțifică a tineretului — sarcină de mare 
răspundere în contextul avîntului contemporan al acestui do
meniu — este. în același timp, o componentă principală a edu
cării prin muncă și pentru muncă a tinerei generații. Este una
nim recunoscut faptul că in etapa actuală pregătirea viitoarelor 
cadre ale economiei naționale — muncitori, tehnicieni, ingineri 
— trebuie făcută ținind seama de gradul tot mai înalt a) exi
gențelor pe care o industrie dinamică. în permanent proces de 
modernizare, le ridică in fața celor care vor deveni mînuitorii 
acestor mașini și tehnologii avansate. Organizația noastră revo
luționară, se preocupă intens de inițierea și dezvoltarea 
puternice mișcări de masă în rînduj tineretului 
noașterea și însușirea celor mai

unei 
pentru cu- 

noi cuceriri ale științei și teh-

Clubul T. 4, clubul tineretului 
din sectorul IV. Tovarășul Ion 
Stanciu Stănciulescu. directorul 
clubului, ne expune ceea ce, 
potrivit opiniei sale, ar constl-

tui principalul merit al activi
tății cu profil științific 'și teh- 
nico-aplicativ ce se desfășoară 
aici t formarea unei educații 
teoretice tehnico-științifice. Prin

COMITETUL COMUNAL
ÎNAINTEA conferinței

DE ALEGERI
tratcsfc eroare specj- 

satului de astăzi. în- 
:re-ea în viață a O— 
■ne de activități — 

gtadite fi îmbogățite 
ctrebuulie utetistilor 
□ sp-s curtatul în a- 
de pfcă acum — fi 

c-egitt.-Ue oroariu-z-.se pentru 
bilanțul exigent al conferinței 
ăe a.-zert. care va hotărî în 
cnrlcd ta problemele majore 
ale întregii activități de orga
nizare Ia Osica de Jos, mem
bri: comitetului comunal U.T.C. 
Iți reunesc eforturile mai ac
tiv, intens. Dorința lor mărtu
risită est» ca, tocmai prin ac
țiunile din aceste zile, să a- 
dauge la bilanț faptele ultime
lor săptâmîni — prime dovezi 
ale perfecționării, în sensul în 
care fiecare adunare de alegeri 
s-a pronunțat de curînd ; In a- 
celași timp, ca fapte de suc
ces ce probează capacitatea de 
gindire, de inițiativă și acțiu
ne a tinerilor dintre care ute
ciștii îi vor alege în comitetul 
comunal 
buni...

Astfel, adresîndu-’e în acest 
cadru de preocupări, întrebarea 
„Ce considerați necesar să spu
neți la dezbaterile conferin
ței ?“, am anticipat în discu
țiile noastre, cu cîțiva dintre 
membrii comitetului comunal 
U.T.C., esența gîndurilor, con
cluzii, opinii și propuneri cu 
care aceștia se pregătesc să se 
înfățișeze în fața tinerilor 
i-au investit pînă acum 
mandatul de conducători în 
lectivul lor de uteciști.

— Mai întîl, trebuie să 
știe că din programul de acti
vități al comitetului U.T.C. pe 
școală noi am realizat deja 
multe acțiuni, practic tot ceea 
ce ne-am propus pentru această 
perioadă, spunea Ștefania 
Polisu, secretara organizației 
U. T. C. a Liceului de cultură 
generală. La conferință vreau 
să ridic însă și problema îmbu
nătățirii condițiilor de practi
că tehnico-productivă, prin u-

pe cei ION TRONAC

Oră de curs la Universitatea

din Craiova.

Foto: EM. TlNJALA

nicii. Etape ale acestei preocupări le-au constituit crearea și 
dezvoltarea caselor și cluburilor tehnice, extinderea cercurilor 
tehnico-aplicative din cadrul cluburilor tineretului. Și aici, in 
aceste cercuri, tinerii trebuie să găsească cadrul propice des
fășurării unor activități care, corelate cu practica în atelierele 
școală, vor constitui un fundament important in alegerea, însu
șirea și desfășurarea viitoarei profesii. în integrarea rapidă în 
producție.

Iată de ce ne-am propus să abordăm acest domeniu de mare 
importanță și actualitate — asupra căruia, dealtfel, intențio
năm să revenim — prin vizitarea citorva cluburi ale tineretului 
din Capitală pentru a vedea ce loc ocupă cercul tetinico-științi- 
fic și tehnico-aplicativ în activitatea acestor instituții. Publi
căm astăzi prima parte a anchetei noastre.

cicluri-program, cum ar fi „Eco
nomia și tehnica pe înțelesul 
tuturor", „Repere ale unui cin
cinal", ..Pagini din istoria cu
noașterii" se popularizează

succesele științei și tehnicii 
contemporane, se prezintă fi
guri de savanți, pagini din

(Continuare în pag. a V-a]

• Rinduri despre tineri 
care se prezintă la 
Intilnire^ cu profesia

LA TEMELIA
ALEGERII 
STIINTĂ, 

LUCIDITATE, I 
PREVEDERE

9 Prind viață măsurile 
adoptate de Plenara C.C.

U.T.C. din iunie a c.

planul 
măsuri

CE AȚI 
REALIZAT ?

RESPONSA

Am cunoscut, într-o mare uzina bucureșteană — unde tine
rii muncitori, tehnicieni și ingineri sînt în număr suficient de 
mare pentru a asigura o medie de virstă definitorie nu nu
mai pentru noua tinerețe a uzinei, ci îndeosebi pentru noua 
structură, (apropiată de cerințele civilizației tehnice), in care 
se află de cîțiva ani incoace aceeași uzinp am cunoscut 
deci pe secretarul organizației U.T.C., pe cel ales și recunoscut 
drept reprezentant, drept purtător de cuvînt al celor peste o 
mie de uteciști. Nu ma îndoiesc, dealtfel mi s-a și dat ime
diat prilejul să-mi confirm convingerea, uteciștii uzinei au știut 
pe cine să aleagă secretar al organizației lor revoluționare, 
oșa^cum, Ia rîndul lui, cel ales, tînărul secretar, era conștient 
că îi fusese dată o mare responsabilitate, și singurul lucru 
care i se cerea și i se va cere era ca el să-și dovedească 
capacitatea de a purta cu demnitate această responsabilitate, 
dar nu mai puțin de a răspunde cu fapte, cu fapte exacte, 
controlabile, cu fapte limpezi încrederii cu care fusese in
vestit.

Ajuns aici, trebuie să remarc însă că în tonul cu care tî
nărul secretar a făcut ultima mărturisire s-a strecurat, poate 
fără voia lui, o umbră firavă de trufie, un soi de evidență c 
gestului pe care tovarășii săi de muncă și de organizație il 
făcuseră, trebuiseră să-l facă. Nu era, cum s-ar putea pre
supune, semnul unei vanități în sfîrșit potolite, nu era nici 
mulțumirea stingheritoare pentru alții odusă de clipa „outerii* 
cucerite, era poate doar o timidă revelație a noii sale cali
tăți sociale, a șanselor de viată și de muncă ce-l așteptau, a 
mulțimii de răspunsuri pe care se cuvenea să și le dea sieși, 
dar mai cu seamă celorlalți, și asta în cit mai scurt timp, aici
nu mergea cu bîjbîieli, aici nu mergea cu incertitudini.

Au trecut din acea zi a întîlnirii mele cu tînărul secretar mai 
bine de doi ani de zile și totul a fost cum nu se poate mai 
normal. Dealtfel, realegerea sa pentru a treia oară ca secre
tar n-a venit decît să incununeze, de fiecare dată, zile lungi 
și ore lungi în care sentimentul responsabilității s-a cerut per-

(Continuare în pag. a V-a)
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într-una din zilele trecute 
ne-am așezat în jurul mesei — 
care, evident nu era rotundă, 
— 12 elevi din Slatina, Corabia,. 
Caracal, Balș și reporter ui. 
Am convenit că-mi dați voie — 
nu să trag o concluzie, ci să vă 
prezint cum ați apărut față în 
față cu profesia de după baca
laureat. V-am înțeles, cred, în. 
dorința de căpetenie, că vreți 
să cutezați spre profesii, spre 
cariera aceea mult visată, do
rind ca viața, experiența să vă 
confirme că n-ați greșit ori să 
vă infirme decizia. Că vreți sâ 
riscați. Că ați făcut temerara 
încercare de a vă cunoaște. Că, 
pentru ce ați ales, aveți argu
mente, iar riscul nu-i chiar 
risc.

A ȘTI CE VREI Șl MAI ALES 
DE CE VREI

Ceea ce a plăcut de la bun. 
început, a fost și este imposibi
litatea unuia din afară de a vă 
ataca alegerea. E inatacabilă. 
Știți ce vreți și, mai ales, de ce 
vreți. O primă confirmare câ vă 
respectați.

L-aș fi putut contrazice pe 
Gheorghe Constantin (Liceul 
„Ion Minulescu'1, Slatina), că nu 
trebuie sâ se ducă la facultatea 
de aerospațiale ? Cum, cînd asta 
îl interesează, și-și asumă riscu
rile unui concurs pe un număr 
mic de locuri. Va merge la fa
cultate cu adresa foarte exac
tă i secția aeronave. De ce aero
nave ? Pentru că se simte ire
zistibil atras de creație, de con
cepție. Ii plac arta, estetica in
dustrială. Atunci de ce nu artă, 
de ce nu estetică industrială ? 
A, nu, domniile acestea îi plac, 
dar nu le stăpînește, e un ama
tor. Pentru aeronave cunoaște 
alfabetul profesionismului i ma
tematica, fizica, cu aviatica s-a 
întîlnit încă din cercul de la 
Casa pionierilor, lucrînd aero- 
modele, și într-o vastă literatu
ră de specialitate studiată. Plă
cerea pentru artă și estetică in
dustrială nu va fi trădată — o 
va transfera la construcția de 
avioane. Vrea să văd toate ca
ietele lui de școală pline cu de
sene de avioane ? L-am crezut 
pe quvînt.

nu“. Slatina) este unul. Tînă- 
rul care s-a născut lingă biblio
teca de medicină a tatălui, iar 
cărțile de medicină i-au con
curat cărțile de povești, va face 
medicina — împotriva tatălui, 
medic, care vrea să-1 îndrume 
spre altceva. Ce altceva, dacă el 
vrea medicina, și nu medicina 
în general, ci neurochirurgia ? 
Cine-1 poate clinti ? A respirat 
odată cu copilăria și viața de 
școală profesia aceasta, a cu
noscut spitalul, este pe deplin 
edificat ce-i cer studenția și 
profesia. îmi vorbea nu ca un 
candidat, ci ca un medic. Am 
vrut să-1 avertizez că după ab
solvire. după ce va gusta sase 
ani viața Bucureștiului. urmea
ză repartizarea, firească, la sat, 
nu într-un mare spital, la oraș. 
Dar mi-a luat-o înainte. Asta 
vrea — să meargă Ia sat, cu 
toate că ar putea, în mod si-

/ 
profesia în biblioteca părin
tească ori in cercul pionieresc 
— poate fi descoperită si acolo. 
Dar asta nu-mi dă dreptul să 
trec sub tăcere locul unde a fă
cut ea descoperirea vocației — 
în ghiozdanul de clasa a Xl-a, 
între filele manualului de eco
nomie politică, la orele de eco
nomie. Și a mai fost ceva : In
tr-o tabără de munte, unde se 
afla la pregătire, ca utecistă. în 

politico- 
mari 
apă- 
S-a
cu-

probleme ale muncii 
ideologice, colegii mai 
discutau în termeni care-i 
reau de-a dreptul 
simțit complexată 
noaste toate acele 
apucat de studiu, 
factorul personal — a ținut să 
precizeze — a intervenit facto
rul social: i se pare a fi o da
torie în actuala etapă a dez
voltării țârii, ca tinerii să se pre
gătească în număr mare în pro

cifrați, 
că nu 

lucruri și s-a 
Dincolo de

ECOURI LA ARTICOLELE PUBLICATE

IN „SCINTEIA TINERETULUI"

Să-ți faci vara sanie, 
dar și atelier școlar !

• Am curajul fi pentru un concurs de admi
tere la construcții navale, ți să intru în produc
ție, dacă nu' reuțesc, fiindcă eu in fiecare vară 
am lucrat fie in fabrică, fie pe fantier. Sigur câ 
nu voi abandona ideea specializării, dar nu va 
fi nimic dacă ea va trece prin faza de muncitor. 
Cei bine pregătiți, serioți, sint fi cei care sini 
gata să muncească, în cazul unui eșec. Știți cine 
sint cei care spun : „Cum, cu liceul să muncesc ?“ 
— cei slab pregătiți. Ciudat, nu (Marian Ro
tam — Slatina).

Trebuie să vă mărturisesc că literatura este 
o altă mare pasiune a mea. Mă veți întreba 
de ce nu dau la filologie de la început. Cred că 
idealul unui om e acela care să te facă folosi
tor țării. Tînărul trebuie deci să acorde priori
tate acelor domenii de mare importanță pentru 
progresul societății. Ața am înțeles eu ți, de 
aceea, mă pregătesc să devin profesor de filozo
fie'’. (Rodica Nicolaescu, Liceul „Ion Minulescu” 
— Slatina).

CARE SE PREZINTĂ LA

ÎNTÎLNIREA CU PROFESIA

RINDURI DESPRE TINERI

7
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LA TEMELIA
ALEGERII

• In medsul ml. dedatul m onmtanea pro- 
? ți m*i ww. -o fac? tuci școală, iot 

Pentru profaswul? cwcncut? jint cele
core le tntilne^c in tai : tgronom, profesor, țo~ 

fer, tractorist- Și tu vrei altceva Eu, din- 
tr-4 opta am visat sâ devin mare fizician. Acum, 
m-am temperat: nu mare fizician, ci electronist, 
folosind fizica. îl sm model pe fratele meu, care 
face tot electronica. Dar cei care n-au frați?” 
Marm Marin. Liceul nr. 1 — Caracal.

• „Am acționat pe principiul eliminării, incit 
din numeroasele pasiuni să rămînă cea reală, 
unde țtiu eu că voi izbuti, cel puțin onorabil; 
electronica aplicată ori radiotehmca. Nu reuțesc, 
fac țcoala postliceală, nu reuțesc nici acolo, mă 
calific în radiotehnică ți mă pregătesc mai bine 
pentru electronică”. (Bogdan Dimitriu, Liceul 
nr. 2 — Caracal).

„Aspectele sesizate în articol 
sînt juste — ne răspunde Ins
pectoratul școlar județean Bu
zău. La unitățile școlare vizita
te baza didactico-materială a 
atelierelor-școală nu este la ni
velul cerințelor actuale. Aceas
tă situație se datorește în pri
mul rînd lipsei de interes din 
partea întreprinderilor care pa
tronează școlile și faptului că 
unele utilaje și mașini necesare 
pentru ateliere se procură foar
te greu, iar comenzile făcute de 
inspectorat la diverse întreprin
deri nu au fost onorate". Din
tre măsurile stabilite amintim : 
s-au repartizat mai judicios în
treprinderile pe școli, acolo 
unde atelierele nu oferă condi
ții corespunzătoare de lucru 
pentru toți elevii, activitatea 
lor se desfășoară în uzine și 
fabrici. Astfel, 200 de elevi de 
la Liceul nr. 2 lucrează în sec
țiile de electrozi, filiere și me- 
canlcă-strungărie de la U.S.P.S.; 
iar elevii claselor a IX-a și a 
X-a ale Școlii generale nr. 15 
în secția electrotehnică. Elevii 
claselor a IX-a și a X-a de la 
Școala generală nr. 11 lucrează 
la Fabrica de geamuri, iar la 
Liceul nr. 1 s-a amenajat un 
atelier de mecanică-lăcătușerie. 
Iată un mod concret de a-ți 
face autocritică.

cupare șl pentru lucrătorii din 
cadrul ministerului, în care 
scop vom urmări punerea în 
funcțiune". Ce se poate spune 
despre un astfel de răspuns în 
doi peri ? Așteptăm să cunoaș
tem în cele din urmă ce măsu
ri s-au lua>t și mai ales eficien
ța acestora.

înghit milioane

Am reținut din răspunsul U- 
zinei „Automecanica" — Mediaș 
că pentru înlăturarea neajun
surilor semnalate de ziarul nos
tru s-a trecut la programarea 
în schimburile I și III .a celor 
ce urmează cursul de califica
re, scurtă durată, meseria de 
strungar. Conducerea uzinei 
ne asigură că : „S-a făcut o 
analiză asupra utilajelor din 
secția respectivă, trecind la o 
redistribuire a utilajelor în ca
drul uzinei, de asemenea în a- 
tenția uzinei va fi și deschide
rea unui curs de strungari de 
scurtă durată, avîndu-se în ve
dere necesarul de forță de mun
că în această secție".

Eva nu poartă cizme ?

ȘTIINȚA, LUCIDITATE, PREVEDERE
„SIMT CĂ VOI AVEA CEVA DE 

SPUS IN CONSTRUCȚIA DE 
NAVE"

Gheorghe Constantin îl avea 
alături pe Marin Constantin Ro
taru, coleg de liceu, care-1 con
curează de pe apă. Pentru el, 
vîntul bate spre Galați,' la con
strucții de nave. Poetic, pentru 
că îi place apa, practic, ori lu
cid, pentru că descifrează în el 
existența viitorului constructor 
de nave și simte că va avea 
ceva de spus în industria navală 
românească. Gîndul îl poartă, 
temerar („de ce temerar ?“ — 
mi-a replicat), spre navigația 
viitoare pe rîurile interne ale 
țării, chiar pe Oltul lor. Ori
ce vorbă în plus este de 
prisos : inginer de nave va de
veni. li pare rău doar că știe 
prea puțin despre facultate, ce 
se învață în toți anii. Dar op
timist, socotește corectabilă o 
asemenea „ignoranță".

A APLICA PRINCIPIUL ELIMINĂ
RII PASIUNILOR P1NĂ LA CEA 

AUTENTICĂ
Lăsîndu-1 pe Maiin Rotaru să 

navigheze — deocamdată pe foi
le caietelor de matematică și 
fizică, — ajung la Bogdan 
Dimitriu (Liceul nr. 2—Caracal). 
Cit de greu i-o fi venit să re
nunțe la arhitectură. în fapt, 
lui personal îi pare rău pentru 
mai multe lucruri pe care nu le 
va putea înfăptui ; a trebuit să 
lucreze pe principiul eliminării 
pasiunilor, pînă la cea au
tentică. Normal, căci omul nu 
poate avea decît o singură pro
fesie. La arhitectură, după în
treg maratonul prin profesiile 
copilăriei, renunță cel mai greu, 
îi plac și lui artele, desenul, a 
citit și a văzut arhitectură, știe 
matematică. Dar vocea lu
cidă. înțeleaptă, dinlăuntrul 
lui, i-a dat semnalul. în școală 
n-a făcut atit desen cît îi cere 
arhitectura, iar la Caracal, cu 
cine să se pregătească ca să se 
poată așeza, cu sorți de izbîndă, 
în banca de concurs, alături de 
bucureștenii trecuți prin cursu
rile de pregătire la institut și 
prin meditațiile cu arhitecții ? 
Atunci, pasiunea de rezervă, 
poate egală cu arhitectura — 
electronica aplicată — i-a luat 
locul. Pentru aceasta are bază 
îndeajunsă — toată matematica 
și fizica învățate la școală, tot 
ce a adunat și a lucrat acasă în 
micul său lahorator-atelier. 
Vrea amănunte despre faculta
te ? Acum știe tot ce l-a inte
resat. Ar avea doar o speranță. 
Nu să ahdice comisiile de la 
exigență, dai nici să-1 ia eta
lon al pregătirii pe elevul bucu- 
reștean, privilegiat de anume 
condiții în plus de pregătire, ci 
pe elevul care a învățat bine și 
cu inteligență, tot ce i-a dat 
școala și în capacitatea căruia 
comisia intuiește un viitor foar
te bun student.

ROMANTICII RĂTĂCIȚI PRINTRE 
LUCIZI

Mi-i amintesc acum pe cei doi 
romantici — romantici de bună 
calitate, rătăciți — zic ei — 
printre lucizi. Mai precis de 
niște deciși sentimentali. Dan 
Jigău (Liceul ..Radu Grecea-

gur, să facă internatul. Dar nu, 
la sat e locul lui, în viața a- 
ceea mai puțin aglomerata, cu 
oameni simpli și înțelepți. A- 
colo unde se face ucenicia 
ideală în profesia de medic, 
pentru că ești singur, ori a- 
proape singur, și trebuie sâ 
decizi in numele unor vieți o- 
menești, și să-ți cultivi respon
sabilitatea profesională și civi
că. Ajungi, deci, ia neuro
chirurgie trecind prin toate 
ramurile medicinei. Vrea neapă
rat să treacă prin această școa
la a profesiei și a vieții sociaie 
cu promisiunea unei exemplare 
conștiinciozități, și totuși, de ce 
netirodhirurgia ? Pentru că — 
mai știi ? — poate va descoperi 
el cum să izbutească un om 
să-și exploateze mai bine creie
rul incit să ia din viață, din 
știință, din cultură mai mult — 
totul. S-o numim naivitate 2 El 
a numit-o compensație : genera
țiile care urmează să nu su
fere, cum a suferit el atunci 
cînd învațînd matematica, a re
nunțat la muzică, iar cind s-a 
decis pentru medicină și a fă
cut anatomie, a renunțat la ma
tematică.

Se poate eticheta, superior ori 
ironic : infantilism ! Dar de 
unde știm noi că nu e bine 
să visezi astfel cind te afli la 
virsta alegerii „încotro mai 
cu seamă cind visul se bizuie 
pe un trecut de excelent elev. 
E bine să visezi și la horticul
tura, în ciuda sorei mai mari, 
care-ți spune că o meserie teh
nică, de profesat la oraș, e 
mai convenabilă, iar tu să sus
ții, înverșunat, că satul este 
pasiunea vieții tale și speciali
tatea numită, de asemenea. 
Cînd te-ai dus la sat — 
ne referim la Cornelia Bărănes- 
cu. (Liceul „Ion Minulescu") — 
la o prietenă, in vacanță, ai stat 
de vorbă cu inginerul agronom 
să afli ce este această profesie 
la modul concret, cită încărcă
tură de greu, asprime și ro
mantism conține ea și munca în 
sat. și cunoscind acum totul, 
nu abdici de la hotărîre.

CUM SE POATE AJUNGE LA 
SOCIOLOGIE DE LA LICEUL 

DIN BALȘ

îl avem pildă pe Mihai Sîrbu. 
El a ajuns drumețind prin țară, 
cunoscîndu-i plaiurile și. mai 
ales, oamenii. I-a venit pur 
și simplu Ideea să-i studie
ze și să-i înțeleagă, ca 
temperament. ca preocupări. 
Ceva mai tirziu. a observat fe
nomenul de migrație a oameni
lor satului spre oraș și spre 
profesiunile lui. A dorit să stu
dieze și să afle singur ..de ce". 
Prin aceste curiozități a a- 
juns la profesia de sociolog. 
E înclinat spre studiu, spre 
analizarea oamenilor și a feno
menelor, și îi place matematica, 
iar sociologia cere matematică. 
Altminteri, <<ră matematică, 
aici, ar alege altă profesie care 
s-o includă neapărat.
„PROFESIA AM DESCOPERIT-O 
IN GHIOZDANUL DE CLASA 

A Xl-A"
N-am înțeles de ce Mihaela 

Burghiu s-a adresat malițios ce
lor doi care — și-au descoperit

fesia de economiști. Ea își va 
face această datorie. Optează 
pentru economia generală, la 
București. După aceea va profe
sa. I-ar place ca ziarist în pro
bleme economice; a aflat care 
este condiția—să fie excelent 
pregătită. Nu se va da înlături 
de la acest „excelent", dar se va 
considera realizată și in condi
țiile in care va lucra ca econo
mist intr-o întreprindere indus
trială.

UN EȘEC Șl UN CIȘT1G

Am aflat că se poate ajunge 
la o profesie si pornind de la 
un eșec. George Voinea (Liceul 
din Corabia) s-a atașat t"un.ei 
eșuind la oiîmpiada de chmaie. 
acum doi an_ Cb._mia nu era 
visul lui — dovadă că s-a cla
sat primul pe tară la economia 
politică, anul trecut. Totuși, 
ambiția de a ști atita chimie 
incit să poți concura cu colegi 
din întreaga țară la olimpiadă 
l-a înrobit chimiei. Pentru că a 
cunoscut-o. De doi ani este ca 
și chimist. Discută despre ma
rile combinate ale chimiei de 
parcă abia ieri a fost ultima oară 
acolo și are vanitatea că va 
sluji o ramură industrială care 
cunoaște mari indici de dezvol
tare ; și-i știe indicii — si pe 
cei prezenți și pe cei viitori. 
Mai cunoaște și ce s-a descope
rit și cit de mult mai trebuie 
învestit în descoperiri. Va fi in
giner, va fi cercetător ori și 
una și alta. Deocamdată, e vii
tor candidat la chimie industria
lă. în București. Și-a luat toate 
măsurile de prevedere. S-a în
trebat : Pot deveni cercetător ? 
Da. Pot lucra într-un mare 
combinat, în mediul toxic ’ 
Da. Mă pot afirma în chimie ? 
Da. Cu aceste da-uri în față, 
poți porni liniștit spre sala 
concursului de admitere. Câ 
nu va trăda economia politică, 
e sigur : și un cercetător și un 
chimist au nevoie ca armă de 
lucru, de această știintă. Cu atit 
mai bine că arma lui are cali
brul premiului Ia olimpiadă.

Gheorghe Bodescu, (Liceul 
„Radu Greceanu") este temera
rul care concurează, în vară, cu 
acei foarte multi pe un loc. la 
istorie. Nu — mă asigură —, nu 
ca un refugiu, cum procedează 
umaniștii și „neumaniștii" care 
fucind de matematică, aleg geo
grafia și istoria nărîndu-li-se 
mai comode. El vede în istorie 
profesiunea lui ideală. Dar să 
nu credeți că nu regretă că 
umaniștilor li s-a scos din pro
grama ultimei clase matematica, 
că fizica o fac informativ. De 
ce. cînd profesiunile moderne 
folosesc aproape fără excepție 
aceste științe exacte ? Chiar, 
de ce ?

TREI VARIANTE PENTRU VARA 
MARILOR ÎNCERCĂRI

Nimeni nu va clinti celor 12 
hotărîrea. Acesta este primul 
act doveditor că s-au întors 
spre ei, s-au analizat și 
și-au aflat rostul. După cum 
nimeni nu le poate da ga
ranții că, pe baza deciziilor 
lor ferme — lucide, sentimen-

® —Tot atit cț d I

clasa a Xl-a ți în hlele manualului de economie 
politici. Am s-o cunosc direct, ca economistă”. 
'Mihaela Burghiu, Liceul „Ion Minulescu” — 
Slatina).

• „Cei care ne vor urma și vor termina cu 
patru ani vechime în activitatea productivă, voi 
fi avantajați , ei nu vor spune atît de vag — deți 
cu convingere — ca noi: „dacă nu reuțesc la 
facultate, mă încadrez in producție”, ci vor ști 
exact în ce meserie, fi cor fi bine primiți, pen
tru că vor cunoațte meseria respectivă”. (Gheor
ghe Constantin — Slatina).

tale și romantice — vor reuși 
neapărat. De fapt, nu pentru 
asta am scris, și nici ei nu cer 
garanția succesului. Am făcut-o 
pentru altceva. Pentru că e bine 
să cunoaștem și pe acei tineri 
care intuiesc că viata fru
moasă pe care și-o visează în

• ce dacă la oraf e mai uțor, viața este 
I «ci trepidantă, dacă sora mea, care face o me- 
I serie tehnici, îmi spune ci grețesc profund ale- 
j gindu-rni o meserie de practicat la sat ? Eu tot 

horticultura coi face. Va fi profesia mea, nu a 
ei. Mie satul îmi place”. (Cornelia Bărănescu — 

I Slatina).

• „Am ales chimia fiindcă am pierdut un con
curs, apoi m-am convins că numai prin ea voi 
ajunge să dobîndesc afirmarea. Am certitudinea 
că este o țtiință de perspectivă cu implicații în 
toate domeniile “. (Voinea George, Liceul din 
Corabia).

• „Ce m-a determinat să-mi aleg profesia ? 
Poate un văr de-al meu care este inginer în fi
zică. Poate acest lucru îl datorez profesorilor, 
sau poate faptul că am relații cu actualii stu- 
denți, ți ei mi-au deschis ochii, ori poate toate 
motivele la un loc. Mai tirziu voi da ți eu sfaturi 
colegilor mai mici”. (Nicolae Pălăngeanu, Liceul 
„Radu Greceanu” — Slatina).

viitor, nu este decît gîndul lor 
de acum înfăptuit la maturitate. 
Suportul moral există : cunoaș
terea cu limpezime a etapelor 
prin care vor trece, pînă la lo
cul unde vor lucra „după". Si 
mai cunosc ceva nu lipsit de 
importantă : că pot avea un

eșec. Dar toți, fără excepție, au 
în servieta de actual elev trei 
variante pentru această vară, 
pentru ei, a marilor încercări.

LUCREȚIA LUSTIG

Foto : ORESTE PLECAN
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LA UȘĂ!
de SEN ALEXANDRU

BOZSO ILEANA — Baia 
Mare — jud. Maramureș : Dragă 
Ileana, viitorul nu stă în pro
fesie, ci în omul care o profe
sează Un om adevărat trebuie 
să știe ce vrea, să se gîndească 
temeinic la alegerea unui drum 
dar, o dată acesta ales, el știe 
să-și apere punctul de vedere 
fără a se lăsa întors din drum 
de fiecare trecător De aceea, 
spun eu. îndeplinește-ți hotă
rîrea așa cum îți este și dorința.

Limba rusă se învață la Insti
tutul de limbi și literaturi stră
ine București. Str Pitarr Moș 
nr. 7—11, în cadrul facultății de 
limbi și literaturi slave. Pe 
dumneata te interesează secția 
limba rusă — avînd ca materie 
secundară limba română sau o 
limbă străină la alegere (engle
ză, franceză, germană, italiană, 
spaniolă). Absolvind această 
secție, vei putea fi profesoară 
de limba rusă și de limba ro
mână sau de cealaltă limbă a-

leasă. La universitățile din Iași 
și Timișoara, la facultățile de 
filologie găsești secții asemănă
toare Se dă concurs (din ma
teria liceului) la limba rusă și 
la limba aleasă, ca materie se
cundară (scris și oral). Dar ar 
mai fi o soluție i să te duci Ia 
filologie, la secția limba română 
principal, limba rusă secun
dar. Astfel de secții funcționează 
și la institutele pedagogice de 3 
ani (la Oradea, Calea Armatei 
Roșii nr. 5, la Galați, str. Gării 
nr. 63).

CHIRIȚESCU CRISTINA — 
Pitești : îndrumătorul pentru 
învățămîntul postliceal s-a pus 
în vînzare prin chioșcurile de 
difuzarea presei prin luna au
gust 1972. In orașul dv. func
ționează o școală de specializa
re postliceală sanitară (str. Ni
colae Bălcescu nr. 147) cu sec
țiile asistență medicală și asis
tentă de farmacie și o școală 
pentru constructori (str. Războ-

ienl nr. 35) cu secțiile i devize 
și măsurători în construcții și 
topografie in construcții și sis
tematizare.

Școala de specializare post
liceală de poștă și telecomuni
cații din Bacău (Calea Moi- 
neștj nr. 148) funcționează cu 
secția telefonist—telegrafist ;
Școala de specializare postli
ceală de telecomunicații din 
București, B-dul Gh. Gheor
ghiu Dej nr 42, are secțiile i 
electromecanic pentru teleco
municații, telefon, telegraf, diri
ginte de oficiu P.T.T.R Și acum 
materiile de concurs. Viitorii 
diriginți de poștă și telefoniști- 
telegrafiști dau concurs la lim
ba și literatura română (scris și 
oral), geografia economică a 
R. S. România (oral), viitorii 
electromecanici la matematică 
(scris si oral), fizică (oral),

CALIN LUCRETIA — MIZIL: 
Pentru specialitatea vttriner 
decorator se dă concurs Ia : ma

tematici (scris și oral), desen 
liniar și ornamental (lucrare 
grafică). Mă întreb, tnsâ, la 
rîndul meu, dacă liceul pe ca- 
re-1 urmezi in prezent te pune 
în situația să concurezi cu ti
nerii foarte bine pregătiți ce 
provin de Ia licee cu speciali
tăți mai apropiate (unde se face 
mult desen liniar și ornamen
tal).

OZARCLEVICI GH. IOAN — 
comuna Bodeuți — jud. Sucea
va : Ofițeri radiotelegrafist! 
pentru navele maritime și flu
viale se pregătesc prin cursuri 
de specializare postliceală cu o 
durată de un an, fiind admiși 
pe baza unui test practic tineri 
cu stagiu militar satisfăcut și 
care au asemenea calificare ob
ținută în timpul efectuării sta
giului militar sau calificare de 
radio amatori. Pentru informa
ții suplimentare adresați-vă la 
NAVROM — Constanța

VERONICA — Zimnicea, jud. 
Teleorman : Adresați întreba
rea emisiunii „De strajă patri
ei", la televiziune.

POPESCU MARIA — Sebeș 
Alba : Profesor, cercetător, re
dactor ziarist. Se poate alege. 
Nu-i așa ? Firește, calitatea stu
diilor, cunoștințele multilate
rale, capacitatea de creație in
telectuală sînt, în domeniul a- 
les, hotărîtoare.

DANIELA C. — Brașov : La 
toate liceele de specialitate (și 
la celelalte) se dă concurs la 
matematică. La Suceava funcțio
nează un liceu sanitar, cu sec
ția biologie aplicată (str. Gh. 
Doja. telefon 1 15 18).
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Chiar dacă iarna nu a venit 
încă, magazinele au datoria să 
pună la îndemîna cumpărători
lor sortimentele solicitate. Zia
rul nostru a semnalat faptul 
că din magazinul „Eva" lipsea 
un produs foarte căutat — ciz
mele. Conducerea unității res
pective și-a însușit critica și 
ne-a răspuns i „Situația se da
torește principalilor noștri fur
nizori „Victoria" — Timișoara 
și „Solidaritatea" — Oradea 
care au restanțe mari în livrări. 
In trimestrele II și III nu ne-au 
ajuns în magazin mărfuri în 
valoare de circa 3 milioane lei. 
I-am acționat pe furnizori Ia 
Arbitrajul de Stat". Măsura e 
legală, dar ea nu rezolvă ce
rințele cumpărătorilor. Și a- 
ceasta ar trebui s-o știe și Mi
nisterul Industriei Ușoare.

Pe afiș : nu primim 
bacșiș, dar cîntarul le 
umple buzunarul

După ce am citit răspunsul 
centrului de legume și fructe 
din Sighișoara ne-am amintit 
de zicala populară „Nu vede 
pădurea de copaci". Tovarășii 
care conduc această insti‘uție 
au reținut din ancheta publica
tă în ziarul nostru doar cari
catura și au brodat o întreagă 
odisee în jurul ei. Cîteva pre
cizări se cuvin a fi făcute : la 
Sighișoara — la data efectuării 
anchetei — în majoritatea uni
tăților se vindeau cartofii a- 
mestecați cu pămînt ; situațiile 
au fost constatate — la fața lo
cului — de către un colectiv 
lărgit, care a precizat că lu
crurile nu se semnalau pentru 
prima dată. Regretabil că tova
rășii din conducerea I.L.F. sînt 
atît de puțin receptivi la cri
tică.

„Cuiul nepăsării și 
banii de pe apa... Dîm
boviței"

Filiala C.E.C. Bucu
rești e de altă părere

Scrisoarea pe care ne-a tri
mis-o Direcția generală de in
vestiții și mecaiio-energetică a 
M.I.U., poate fi orice, în afară 
de un răspuns la semnalul cri
tic al ziarului i un test, un curs 
de tehnologie etc. Au ținut ne
apărat tovarășii să ne inițieze, 
în două pagini dactilografiate, 
In folosirea mașinilor de uns, 
în tehnica tragerii călcîiului în 
texturi, în probleme ale tehni
cii securității muncii etc. Des- 
pre semnalul ziarului sîntem 
informați în cîteva rînduri că i 
„Punerea în funcțiune a tutu
ror utilajelor constituie o preo

Cu decizia nr. 1 204 din 30 
mai 1972 Tribunalul Suprem a 
anulat o hotărîre pronunțată de 
Judecătoria sectorului IV, so
cotind-o .netemeinică și nele
gală. La articolul publicat de 
ziarul nostru C.E.C. — filiala 
municipală București ne răs
punde i „... am invitat pe tova
rășul Costică Țone să încaseze 
suma ce reprezintă rate și do- 
bînzi plătite ca urmare a anu
lării contractului. Cu cecul nr. 
476546 din 20 octombrie a.c. s-a 
restituit susnumitului suma da 
20 782 lei". Deci s-au luat mă
suri.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

VALOAREA ECONOMIILOR
DEPĂȘEȘTE 43 000 000 LEI

(Urmare din pag. I)

depășită, planificate pentru 
casare în 1973 ar necesita fon
duri de aproape 55. 000 000 lei. 
Prin repararea lor, costul re
parațiilor fiind în medie 18 000 
lei pe tractor, se realizează 
economii de peste 43 000 000 lei 
la fondul de investiții.

Un calcul mai concret ne-a 
făcut tovarășul tehnician Iosif 
Suciu, șeful producției la S.M.A. 
Tg. Mureș, secție în care lu
crează peste 100 de uteciști.

— Dacă am ține cont de vir
ata industrială noi ar trebui să 
casăm anul viitor 33 tractoare, 
20 combine CI, 2 batoze și 2 
remorci. Numai înlocuirea trac
toarelor ar costa peste 2 000 000 
lei. Pentru punerea la punct, 
deci în stare utilizabilă a mași
nilor la care ne referim sînt 
necesare circa 350 000 lei. Efi
ciența și rentabilitatea operații
lor de reparații este pregnant 
vizibilă. In primul rînd contri
buim la realizarea unor econo
mii la fondul de investiții, 
sumele respective puțind fi fo
losite în alte scopuri iar în al 
doilea rînd prin exploatarea la 
maximum a puterii tractoarelor 
unitatea va realiza beneficii, 
neținînd cont de cheltuielile 
impuse de consumul de carbu
ranți și retribuirea mecanizato
rilor — de peste 2 000 000 lei.

Tînărul Zoltan Szekeres. me
canic la atelierul central este 
membru, al Consiliului tineret 
sătesc, din cadrul Comitetului 
județean Mureș al U.T.C. Ne-a 
vorbit despre măsurile luate de

in 
ma
ne-a

organizație, despre înființarea 
unor echipe de tineri care vor 
lucra efectiv la repararea mași" 
nilor destinate casării, atit la 
centru cit și îh cele 24 secții 
S.M.A. din raza de activitate a 
S.M.A. Tg. Mureș. Pentru a ne 
convinge de posibilitatea obți
nerii unor rezultate bune 
producție chiar lucrînd cu 
șini teoretic „îmbătrînite* 
dat numeroase exemple.

— Totul depinde de pricepe
rea și conștiința profesională a 
mecanizatorilor, a intervenit în 
discuție tînărul Vasile Bucur II. 
Vă dau un exemplu dar n-aș 
vrea să-1 luați ca laudă. In anul ■ 
trecut am lucrat cu un Univer- j 
sal 27 casat. Mi-am realizat sar
cinile de producție în proporție 
de 150 la sută. în anul acesta 
vărul meu Vasile Bucur I lu
crează pe un asemenea tractor. 
Valoric și fizic el și-a îndeplinit 
planul anual la începutul lunii j
noiembrie. Noi ne-am angajat 
deja că el va lucra tot cu ace
lași tractor și în anul viitor iar ț
eu voi cere unu] din cele desti
nate casării. De fapt pe toate 
aceste tractoare vor lucra ti- 
nerii.

In planul de activități al co- j
mitetului U.T.C. pe< trust am 
reținut printre măsurile subor- |
donate scdpului amintit, redis- 
tribuirea mașinilor agricole în ș
funcție de gradul de uzură la 
lucrări adecvate. încredințarea f
acestora celor mai buni ute- |
ciști, recondiționarea pieselor do 
schimb, economisirea de carbu
ranți și lubrifianți, economii la 
consumul de energie electrică.
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In planul de măsuri v-ați propus...

Ce ați realizat?
Programul de activități se desfășoară pe aproape zece pag ~ 

Ținînd seama de specificul zonei, de urgențele campan or agri
cole și de problematica dezvoltării intensive și multi latera e a 
unităților economice, Consiliul tineretului sătesc (județul Co- 
vasna) și-a subordonat preocupările dezideratelor product e . 
Participarea la muncă a tuturor tinerilor, creșterea contribut e or 
la înfăptuirea sarcinilor prevăzute pentru fiecare sector sj de 
ridicare a vieții satelor, determinarea organizării și funcționari 
cursurilor pentru calificarea membrilor cooperatori in mese- ie 
necesare unităților cooperatiste, organizarea de acțiuni utecste

pe șantiere** de mvestitii si in virfurile de campanie, mobilizarea 
unui noi mare număr de tineri cooperatori care să deprindă me
seria de necon>tc*or, generalizarea unor ezperiente pozitive pri
vind obținerea de producții superioare cu cheltuieli materiale 
mai mici, extinderea apfecăni occrdului global in toate sectoa
rele consrtwe ooc- o mică parte din direcțiile de acțiune cir
cumscrise octiwtâtîi din ummele hmi ce ConsiWui tineret să
tesc. Fîreescă. earn, întrebarea : ce s-a reofciat si se recomandă 
cuprins m bdantW pregătit pentru confennto județeană a U.T.G I

„40 la sută din recol
ta toamnei a fost strîn- 
să de către tineri"

Aprecierea a fost dată de că
tre biroul comitetului județean 
de partid și ea redă în bună 
parte eforturile depuse de că
tre tinerii județului în această 
deosebit de grea campanie agri
colă. Fără excepție tinerii sate
lor, mecanizatorii, elevi și nu 
de puține ori tineri din indus
trie au lucrat zi-lumină la 
stj-însul recoltei de cartofi, sfe
cla de zahăr, porumb și legu
me. Au strfns recolta de pe te
renurile unde un an întreg au 
lucrat preltCnd suprafețe în a- 
cord global. Munca politico-edu- 
cativă desfășurată de către or
ganizațiile UXT.C. s-a reflectat 
și în faptul dă anul acesta cu 
aproape 800 a; crescut numărul 
tinerilor angajțați permanent la 
muncile agricole. Este un 
succes obținut și prin eficiența 
acțiunilor generalizate în cadrul 
județului. Chemări de genul 
„nici un tînăr în afara activi
tății productive'!", „zilnic 
timpul utilizat eficient acolo 
unde producția o cere", au avut 
ecou ; ecou măsorabil în lu
crări de întreținere aplicate la 
timp. în producții obținute su
plimentar. Pajiștile naturale, a- 
proape 30.1)00 de hectare in to
tal, plantațiile noi de pomi 
fructiferi, strînsul și depozita
rea furajelor au fost decretate 
obiective ale tineretului. Și tot 
obiective uteciste au fost decre
tate lucrările de îndiguiri și iri
gații din bazinul Oltului, acțiu
nile de stăvilire a eroziunii din 
platouri.

Sectorul de producție ce a 
polarizat cel mai mult activi
tatea uteciștilor a fost zooteh
nia. Explicabil pentru că acest 
sector deține ponderea absolută 
în agricultura județului. Și, în
treaga activitate s-a desfășurat 
în cadrul acțiunii :

Minimum 2 200 litri 
lapte de la fiecare vacă 
furajată. Cel puțin 90 de 
viței de la 100 de vaci

Lansată de către uteciștii de 
la cooperativa agricolă din 
Cernat și generalizată în între
gul județ Covasna, inițiativa a 
izvorît din hotărîrea tinerilor 
de aici de a pune în valoare 
condițiile naturale și economice 
existente, de a materializa în 
rezultate componența lor pro
fesională, experiența acumulată 
și strădania de a înfăptui nu
mai în patru ani și trei luni 
prevederile pentru întreaga pe
rioadă a cincinalului. Faptul că 
îifcă din prima zi eforturile nu 
s-au „înecat" în mărunțișuri, 
ci au fost direcționate către re
zolvarea operativă a tuturor 
problemelor de care depinde 
producția de lapte, a permis ca 
încă de la 1 noiembrie coope
rativa agricolă să raporteze în
deplinirea planului anual la toți 
indicatorii. Andrei Dezso, Iosif 
Farkaș, Iuliu Kocsis, Andrei 
Marosi, Iosif Fako, Francisc 
Szabo și Ioan Vlad și-au depă
șit cu 5—10.000 litri de lapte 
sarcinile de plan la zi. „Numai 
depășirea ce o vom realiza de la 
efectivul de 747 de vaci furaja
te, ne încredința medicul vete
rinar Florin Crețu, șeful fermei 
zootehnice, va echivala cu pro
ducția unui trimestru. Este un 
succes care ne dă imbold pen
tru anul 1973 pentru care ne-am 
propus obținerea unei produc
ții medii de cel puțin 2.500 litri 
lapte de la fiecare vacă fu
rajată".

La Cernat inițiatorii au făcut

totul pentru a onora cartea de 
vizită. Exemplul lor a fost pre
luat de tinerii din alte 53 de 
ferme zootehnice ale ; jderului, 
„...generalizată, se spune Intr-un 
material al Comitetului jude
țean de partid, această valo- 
roasă inițiativă a ilcU.1 Bănat 
căutări, soiuții noi, mai efi
ciente de furajare și întreține
re a animalelor (—). Prin efec-

și Ștefan Lokas se califică în 
meseria de fierar, Ludovic Cso- 
mos și Gabor Demeter deprind 
lăcătușeria, iar alți cîțiva se 
pregătesc ca electricieni, timpla- 
ri și rotari. Iar aria exemplului 
se confundă cu întreg județul 
Covasna. Pentru că aici școala 
deprinderii meseriilor satului 
prin ucenicia la locul de mun
că a fost înființată peste tot. 
Despre tineri care învață me
canica, sudura. electricitatea, 
lemnăria, fierăria se vorbește 
mult. Firesc. Aproape 100 de 
tineri de cîteva luni se află în 
băncile școlii experimental or
ganizată. Cu maximă atenție 
se urmărește dacă această for
mă de calificare este sau nu 
eficace: dacă ideea are ade
rență atît la unitățile coopera
tiste cît și la tineri și Ia aceea 
în seama cărora cad obligațiile 
de profesori : dacă ..minimele 
condiții" privind activitatea de 
ucenic în atelierul satului des
pre care se vorbește la început, 
pot fi îmbunătățite.

în atelierele satelor, tineri: 
ucenici fac progrese în însuși
rea meseriei. La Catalina. Ele- 
mir Zakarioe, Francisc Macu 
și Alexandru Timar, vor deve
ni lăcătuși, „Avem toate coe- 
dițiile create, ne spusei E-emir 
Zakarios. In primul rine meș
terii nu r.e cruță dfodu-ce de 
lucru. Op: ere «fcn n t; stăm 
o clipă. Ne-au fost asigurate 
sculele necesare. Pentru cu
noașterea în amănunt i șecuca- 

răscurdetn ce tiuua funcțiaeaee 
a altor utila e ăr tarea n-
nității. Tri ca’X im tnefeefi». 
nat diferitele tuhansaaaSie se-

dar

Un tovarăș, un prieten

SECRETARUL U.T.C.

VOTUL ÎNSEAMNĂ

VCE.VZCIA LA LOCUL DE MUNCA in 
meseriile tot mai mult sabotate de dezvolta
rea economică a satului constituie încă un 
domeniu nou în care Consiliul tineretului 
sătesc Covasna și-a propus să intervină. 

Peste o sută de uteciști șe califică acum 
ca fierari, zidari. tâmplari, rotari, lăcătuși etc.

WDIC AREA CALEFTC ARD FROFESIO- 

lizată la cooperativa agncouă da Cernat. 
unde cei 20 de fncriptori utecșri sfat cu
prinși în forme pmfeșjocale interesante ca 
caracter permanept.
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Cind. cu puțin timp 
gan-hație: „țesâmrie*, 
tarul", din Bacău, au 
pe Maria Degerata ca 
nu a mira: pe nimeni 
rută ir. iatreiea fabrică, 
găuoare a concursul 
in curind. finalistă

în urmă, utecistele or
be la Fabrica „Prole- 
reales-o In unanimitate 
secretară U.T.C., faptul 

Era deja bine cuncs- 
u nu numai drept ciști- 
.Mtir.i măiestre* și deci, 

pe țară, ci ș 
organizatoare, reușind să acumuleze, 
numai 22 de ani ai săL o buga^ 
»Ar fi greu pentru mire, lucrind 
producție, să fac singură totul — 
—săsi. Mi-ass arga-irat însă Ir. asa 
tnrft să fie antienate toate membrele 
rație: piastre la *:ti-.-riăp. mie r 
sarrina. nări aceasta ușoară, de a imoina ac- 
tiaaile fcttr-in efor: unitar. Esențială este, 
cred, perseverența, apoi controlul nermanert, 
«mooaeerea cooMoat a preocupărilor fetelor".

An_. a testa, tn puseul acekr zile de entu- 
riass arte: fc muncă, atunti cind întregul co- 

r isttapiM ea «oeeese la producție Con- 
:ta Națocr a_a a pa. ^tiulm, de aici, din or- 
zația ic-sdusă de Maria Degeratu a pornit 
emire ne răspuns ia inițiativa București u- 
.Ctocânalm iz oatr. ani 1“ — s-au anga.it 
:ste> de la _Prc.eta.-u.*, odată tu între

gi. cițettiT al fiorxu. Această -U—ru»-- ța 
■ere a avst ecou în toate celelalte orga- 
i UT.C. ale municipiului, a ccntribuit 
u alături ăe angajamentele altor coiecti- 
f murită, ia rtabciirea ane: tnedtî de 4 ani 
că ras: neț cri ir. ăep&tirea tir.tir.alului 

beti* -tr-e.y cm crgmirațje. reprezeztind 
tes-_« bl »mă dm tctal ui arga:ațiîor secției, 
la sdJrsmti x trei trimestre s-a putut
-■ao-rta - _Fată ne aceeași perioadă a anului 
trec.-, s-a -ea-xat o creștere eu 4 9=e kg fire 

“ ■ soerifire*.
■gte toată 
tare seere- 
■-C. pe care 
fotregu cc-

atearia

o bună 
la cei 

experiență, 
direct în 
declară ea 
fel munca, 

organi- 
indu-mi■erei
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„Frtie va* :

r.umai de producție — mărturisește Maria 
geratu. Le dau și eu sfaturi de viață, îmi 
și ele mie, adesea. Nu există diferențe 
tante între noi : sîntem prietene".

Acestui climat de prietenie și înțelegere,
și de hotărită acțiune, împreună, îi corespund, 
în plan faptic, variate activități dovedind o 
atentă aplecare spre întrebările și frămîntările 
firești vîrstei. o deosebită atenție fiind acor
dată factorilor de educație, formării moral-po- 
litice și cetățenești a tinerelor. Participarea 
activă la învățămîntul politic U.T.C., discuțiile 
aprinse ce se dezvoltă pe marginea unor ar
ticole citite în presa de tineret și cărora fe
tele le găsesc corespondențe în viața lor pro
prie — fapt obișnuit în organizația lor — sau 
frecventarea „Cercului de etică", organizat 
aici — în cadrul căruia întîlnirile cu juriști, 
cu medici, cu oameni cu o bogată experiență 
de riață, ca și dezbaterile privind responsabi
litatea, comportamentul social și viața de fa
milie, constituie elemente educative de maxi
ma eficiență — sînt tot atîtea dovezi că, aici, 
printre tinerele țesătoare, granița între indi
vid și colectivitate se dovedește a fi o perma
nentă întrepătrundere de domenii ale intere
sului reciproc și solidarității.

„Totul ne interesează In cadrul vieții de or
ga-, tărie. din perspectiva rolului și răspunde
ri.-r uteciste — încheia Ma.-ia Degeratu scurta 
mostră discuție. Și cum lucrăm, dar și cum 
ne îmbrăcăm, cam vorbim, și. mai ales, cum 
gir.dim. De aceea, consider că munca secreta- 
r.._: U.T.C. trebuie să fie un permanent efort 
de educație și de autoeducație..."

din aceste ultime cuvinte ale tinerei
coaumiste Maria Degeratu, am înțeles că una
nimitatea votului pe care l-a primit de curînd, 
iii -ari t-gs-.izației U.T.C.. repre-
zintă mai mult decît o aprobare colectivă, este 
expresia onanimei adeziuni a membrilor or- 
•aaizației la un anumit mod de acțiune și de 
gfndire — modul de a fi comunist.

io

MARIAN GRIGORE

ÎNAINTEA E0NTER1NȚEI
DE ALEGERI
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tul său se dovedește a fi tma 
din pîrghiile principale în fi
nalizarea efortului ce se depu
ne de a realiza in patru ani și 
jumătate prevederile planului 
cincinal". ..Urmărită de către 
noi toți, sublinia tovarășul Ale
xandru Pakacs. directorul ad
junct cu zootehnia în cadrul 
Direcției agricole .udețeite. ini
țiativa tinerilor de la Cernat 
a declanșat o vie întrecere pen
tru mai mult lapte*. Iar gene
ralizarea inițiativei are acum 
corespondentă in fapte. Compa
rativ cu planul la zi. la nive
lul județului depășirea globa
lă este de aproape unspre
zece mii de hectolitri lap
te iar față de aceeași perioa
dă a anului trecut s-a livrat la 
contract mai mult cu 20 154 de 
hectolitri. Cu același consum 
de furaje s-a obținut — în e- 
chivalent — producția planifi
cată de la încă 1 100 de vaci. 
Cifrele sînt rezultatul unor 
calcule realizate de către spe
cialiști. „Ecuația" în alcătuirea 
căreia necunoscutele sint . . . 
cunoscutele ce redau sîrguința 
celor aproape 300 de tineri care

de la cooperativa agrtrolă d: 
Cernat, Zoltaa Nagy de la Ca- 
taiitia, Iosif Varga si Ire. P-- 
povici de la Complexe; de vad 
Sf. Ghet-rgr» ci Iosif Balazs de 
la v.-wșs' Diferențele sînt w--

na 6e:e==rie va fi botără-

Es:e prootzsâ formularea :
IÎ73 — recerdarile aaalui ta 
cars, pradwcțri medii f Coîec-
t;ve> de fcgrijttori-nrilgătcrt 
din 31 de ferme zootehnice au 
iadue-o ta programai lor de 
ari: vi ta te. O garanție că între
cerea va continua la un nivel 
super lor -

100 de uteciști de
prind meseriile satului

La Moaesa. efțhra tineri for
mează ^clasa" ucenicilor la 
locul de m jr.că pentru trei me
serii tradiționale ale satului. 
Stat absolvenți din ultimii ani 
ai școlii generale. Ș:efan Moksai

rul «tulul este legat de «ets- 
■ -tatei 5e meserfas a
Scr. -eea ce se întreortpde acum 
la Tamasfilix peste tot Ir. ju- 
ctt- Covasna a-e menirea ' să 
aoropie acest viitor. In soctf- 
rerea afirmației aducem iniția
tiva <:-tet:r=tă sub chemarea 
.ririr» tfnăr al satului un 
mese—av" evr.-să de Comitetul 
județean U.T.C. ca obiectiv e- 

a-tivității politice la 
feițiatiya — chemare 

a găsit un larg ecou printre ti
neri. Aproape o sută sînt acum 
cqprtați tn forma de califica- 
re de urenirie la locui de muri
ră. o sută si ceva de băieți si 

deprind meseria de trac- 
torist crin cursurile organizate 
în cadrul secțiilor de mecanî- 
zare Si. aceștia constituie doar 
primul eșalon.

★
Consiliul tineretului sătesc 

și-a corelat complex acțiunile 
cu preocupările organizațiilor 
U.T.C. și cu nevoile Dcoductiei. 
Reușită ce explică, de altfel, 
rezultatele apreciabile obținute.

GH. FECIORU

Ia

a]
•axe. Iar

un larg ecou o:

filarea ateicertiui metan, t șco
lar. La a ci—u amenajare noi. 
ejerfo c âeo.s aete de ore 
ăe munci pamxcca. Tctodară, 
r -ed tă ar fi ptsrixL să coțitem 
tclesr cea ca unele surplusuri 
de produse de pe cele * hi ale 

beeoiă r-rstri să le patern va- 
jorifiea In cadrul unei expo
rti— școlare-

*ns parcars. poaet eu pur.rt. 
r-igram— despre care vorbea 
Șaefoaăa lotOnfrea cu
i'.~mar-_l em-ei despre „Qsica 
de Jos în ri*m_l de dezvoltare 
a ■ jdețulm Olt*_. concurs de 
reeMri noesS patriotice,^ dez
baterea tn adouărfle generale a 
c-tieetul-i de norme ale vieții 
șl maacfl eoasnniștifor—, expu
nerea „Sarcinile tineretului în 
realizarea cincinalului înainte 
de tetaaen*— Elevii povesteau 
de-aeum despre toate acestea 
la timpul trecut, preferind în 
schimb să fie cunoscute, înde
osebi, pregătirile pentru apro
piata înfăptuire a celorlalte i 
fiecare clasă va prezenta un 
spectacol pentru cooperatori, 
pentru cetățenii comunei, în 
cinstea aniversării Republicii ; 
discuții si vizite în întreprin
deri apropiate, pentru orienta
rea școlară și profesională; 
sărbători ale fruntașilor...

Stelian Dobre, din anul III, 
„președintele" micro-coopera- 
tivei lucra la sinteza rezulta
telor de muncă, pentru fiecare 
din brigăzile de elevi, proiec- 
tînd în același timp extinderea 
colaborării cu consiliile de con
ducere ale celor două C.A.P.- 
uri din localitate.

— Am vrea să învățăm mai 
mult, participînd și noi la or
ganizarea muncii, la analizele 
efectuate în consiliul C.A.P. Și 
dorim să obținem, cu aproba
rea conferinței comunale U.T.C., 
extinderea suprafeței acordate 
micro-cooperativei elevilor la

cel puțin 10 ha. Există dispo
nibilități !

Nu este o simplă joacă ceea 
ce fac elevii de’ Osica de 
Jos pe cele o ha de culturi ex
perimentale. aveam să aflu. O- 
biettisele chemării la întrece
re lansate de aici, către școlile 
d:n întreg județul, pentru „cel 
mai bun lot experimentai* le-au 
îndeplinit, ei cei dinții. In a- 
ceastă rivnâ de oameni mari, 
fiecare clasa a fost o brigadă, 
ia .acru pe cimp, la termina
rea bazei sportive, plantind 10 
ha căpșuni pentru C.A.P., sor
tind porumb etc.

— Posibilitățile de colaborare 
între noi și elevi nu sînt nu
mai acestea, adăuga Maria 
Fugaru, secretara organizației 
U.T.C. de la C.A.P. Greet Con
stituie puncte de program de 
lucru și la noi — întîlniri la 
școală, cu tinerii cooperatori 
fruntași, calcule și discuții de 
explicare a acordului global 
prin rezultatele de anul aces
ta. Ca și altele, pot deveni nu 
numai măsuri, dar și realizări 
care angajează contribuția și 
competența viitorului comitet 
comunal U.T.C.

Schimbul de experiență ast
fel înțeles era numai o varian
tă, care-și alătura altele, în 
perspectiva unor acțiuni iniția
te unitar de viitorul comitet co
munal U.T.C. : vizite în între
prinderi și la Stoicănești, Scor- 
nicești și Gostovița, apoi ex
cursiile la Doftana și Muzeul 
de istorie al Republicii Socia
liste România, serile distracti
ve, sărbătorirea majoratului.

— Ce ați reținut pînă acum 
pentru proiectul programului 
de activități ? — îl întrebăm, 
la sfîrșit, pe Teofil Vanda, se
cretarul comunal U.T.C.

— Mai util decît simpla e- 
numerare de acțiuni este, cred, 
să precizez cîteva probleme și 
obiective. Sînt acelea la a că
ror îndeplinire ne-am angajat, 
mai deplin în ultimele luni, în

sensul activizării tuturor ute
ciștilor, înfăptuind măsurile 
Plenarei C.C. al U.T.C. din iu
nie 1972, pentru creșterea con
tribuției noastre la realizarea 
sarcinilor de dezvoltare a agri
culturii și de ridicare a vieții 
satelor. De aceea, vrem să con
tinuăm, de pildă, să dezbatem 
periodic în ’ adunările generale 
sarcinile economice, pentru În
deplinirea cantitativă și calita
tivă a planurilor de producție 
agricoiă în 1973 și în- viitorii 
ani ai cincinalului. Un loc de
osebit îl acordăm creșterii ni
velului de cunoștințe profesio
nale, sprijinirii activităților au
xiliare din C.A.P. acțiunilor 
complexe de cunoaștere a ex
perienței fruntașilor, interven
ției tinerilor în buna gospodă
rire și înfrumusețare a comu
nei, în realizarea acțiunilor de 
desecare — ca să numesc numai 
cîteva aspecte foarte actuale.

Dar, mai ales, ne preocupă si
tuarea acțiunii educative de 
organizație în miezul faptelor, 
al cerințelor de dezvoltare a 
comunei noastre, cu răspunsu
rile cele mai folositoare mun
cii și vieții tinerilor. Am res- 
lizat' cîte ceva, treptat — rezol
vări dinăuntru, pentru tineri, 
după dorințele și preferințele 
lor, intervenind pentru proble
me profesionale, de muncă, de 
învățătură Am organizat mai 
bine și distracțiile, horele ță
rănești. Recente sărbători ale 
zilei de naștere, nunțile, feli
citarea fruntașilor, balurile pen
tru cei care plecau în armată 
reprezintă un început bun, dar 
nu totul. Ceea ce întreprind 
organizațiile ne străduim să ex
prime un mod de a fi, de a 
gîndi și de a acționa intr-ade
văr ale tinerilor, ale colecti
vului de uteciști...

Și aceste ultime mărturisiri 
reprezentau, desigur, repere din
tre cele mai valoroase pentru 
ceea ce aveau să fie în curînd 
dezbaterile conferinței organi
zației U.T.C. comunale.• ••••••••••••••••

CANDIDAȚI LA TITLUL DE FRUNTAȘ PE RAMURĂ
(Urmare din pag. T) 

întreprinderii. Dar îmi face 
impresia că ocolește răspun
sul direct la întrebarea cu 
care am început dialogul.

— Cîți tineri mai aveți 
sub normă ? revin din nou.

— Cred că e simplu de 
dedus că o unitate în care 
90 la sută din colectiv o con
stituie tinerii și care-și reali
zează cu 25 de zile mai de
vreme planul anual, nu are 
muncitori sub normă. Dacă 
sînt vreo 2 sau 3 e cu totul 
accidental. De-ar fi mai mulți 
n-ar fi posibile succesele de 
care vorbeam.

Un raționament cum nu se 
poate mai logic. Dovada : ini
țiativele organizației U.T.C. 
din fabrică al căror scop era 
același de fiecare dată, dar de 
fiecare dată căutat pe căi di
ferite : aducerea tuturor tine
rilor la nivelul celor mai buni, 
integrarea tuturor tinerilor, 
mai vechi sau mai recent an

gajați, în spiritul de exigență 
șl răspundere al producției, a 
sarcinilor de la o zi la alta 
mai complete. O primă ini
țiativă vizează calificarea, 
pregătirea temeinică a tine
rilor pentru ca ei să-și poată 
realiza normele, să poată atin
ge o înaltă productivitate. Ce 
a făcut organizația U.T.C.. 
pentru aceasta ? A lansat în- 
tr-o adunare generală chema
rea : fiecare tînăr muncitor 
calificat — un instructor pen
tru tinerii în curs de califica
re. S-au prinjit sute de răs
punsuri. Cei 240 de băieți și 
fete aflați la cursurile de ca
lificare de scurtă durată și cei 
100 de ucenici din anii I și 
II au fost luați în primire de 
tot atîția tineri calificați și a- 
jtitați în îțisușirea meseriei. 
Urmarea ? Ne-o spune tova
rășul Magori Attila, șeful ser
viciului normare — salarizare.

— Chiar din prima lună 
după terminarea cursurilor, 99 
la sută dintre tineri și-au

realizat și depășit norma. E 
concludent, nu ?

Intr-adevăr, este conclu
dent. Dar organizația U.T.C. 
urmărește cu aceeași intran
sigență pregătirea profesiona
lă a tinerilor, perfecționarea 
măiestriei lor profesionale.

— Nu ne putem declara 
mulțumiți decît dacă fiecare 
tînăr cunoaște cel puțin 10 o- 
perațiuni — precizează secre
tarul comitetului U.T.C.

— Ce s-a întîmplat înainte 
de a ajunge aici ?

— Am înființat un atelier 
cu 30 de mașini, unde, în se
rie tinerii învață lucruri noi. 
mai complicate, operațiunile 
in plus, îndeosebi după orele 
de program. Aceleași mașini 
servesc la instruirea elevilor 
de la liceu care fac practica 
în fabrica noastră.

Interlocutorul, ajunge apoi 
la exemplificări. Exemple de 
tineri care cunosc și execută 
ireproșabil cel mai mare nu
măr de operații : Giither

Viorica, Nicola Eva, Csild 
Mara, Natalia Pîrvu, Maria 
Dănescu. Nu putem încheia 
insă înainte de a evidenția 
încă o inițiativă a organiza
ției U.T.C., încă o preocupa
re care a premers succeselor 
de la care am pornit: econo
mia, lupta pentru economi
sirea fiecărei bucăți de mate
rial, a fiecărui capăt de ață.

— Totul depinde de așe
zarea tiparelor — consideră 
tovarășul Paszka. Dacă sînt 
cu pricepere și atenție așeza
te pe stofă — nu se pierde 
nici un centimetru de mate
rial. Pentru aceasta am inițiat 
un concurs pentru toate orga
nizațiile U.T.C., pentru toți 
tinerii. „Finala" se consumă 
zilnic, pentru că zilnic tinerii 
sînt urmăriți cum gospodăresc 
materialele. Rezultatul vi l-am 
spus : jumătate de milion de 
lei economii la materiale în 
numai 10 luni.

Sînt premisele care vor ga
ranta îndeplinirea angajamen
tului asumat de tinerii fabri
cii, de întregul colectiv : „cin
cinalul în patru ani și jumă
tate".

(Urmare din pag. I) 

datorită defectuoasei funcționări 
a mecanismului aprovizionării cu 
materiale si S.D.V., între sa
lariile șefilor de echipă și ale 
membrilor formațiilor există di
ferențe prea mari, prin nimic

lelalte aspecte pe care le-am e- 
numerat conducînd, în ultimă in
stanță, la restanțe în îndeplini
rea planului, la nerealizarea sa
lariilor de către muncitori, la re
buturi și stagnări. Firească deci 
preocuparea de a înlătura aceste

UN
MODEL

justificate de activitatea concretă 
a conducătorilor echipelor.

Reprezentanții comitetului oa
menilor muncii, prezenți după 
cum spuneam la această discu
ție, au constatat nu după multă 
vreme, că tineri: muncitori au 
fost obiectivi, în atelierul pre
lucrări echipament electric lipsa 
unei organizări corespunzătoare 
a fluxului productiv, arbitrariul 
în repartizarea sarcinilor ce re
vin fiecărui om ca și toate ce-

deficiențe, firească înlocuirea 
maistrului șef care se făcea vino
vat de abuzuri, repartizarea în 
sector a încă doi maiștri pe 
schimb, corelarea riguroasă a a- 
provizionării în funcție de nece
sitățile fabricației, întărirea con
trolului de calitate, echilibrarea 
repartizării mașinilor și a lucră
rilor, redimensionarea unor nor
me ce nu mai corespundeau.

— Toate aceste măsuri, re
levă tovarășul Vasile Bîrzan,

n-au întîrziat să se concretizeze 
în rezultate pozitive. Intr-un 
timp relativ scurt rebuturile au 
scăzut pînă aproape de limita 
minimă admisă, livrarea de că
tre respectivul atelier a repere
lor către secțiile de montaj se 
apropie deja de ritmul unui cea
sornic, normele ca și planul de 
producție sînt îndeplinite și 
chiar depășite fără a mai fi ne
voie de ore suplimentare. Mi-aș 
permite să remarc și un alt as
pect care mie mi se pare esen
țial. Acum tinerii muncitori, fără 
nici o excepție, caută și de cele 
mai multe ori reușesc să mun
cească bine. Și nu numai pentru 
că organizația U.T.C. se preocu
pă îndeaproape de evoluția pro
fesională a fiecăruia dintre ei 
ci pentru că uteciștii au consta
tat cu prilejul acelei discuții de 
la om la om, și mai ales după, 
că organizația din care fac par
te are un cuvînt prețuit, inter
venția ei în organizarea rațională 
a producției și a muncii avînd 
imediat ecou. Or, acest lucru im
pune, acest lucru obligă. Siluete industriale

anga.it
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Pornesc spre Vasluiul așezat 
pe dealurile blînde și cal
me ca firea moldovenilor. 

De undeva dinspre orizonturi, 
alte dealuri trimiteau arome de 
poame coapte, de prune și de 
porumb. Niciun indiciu și nicio 
presimțire nu te-ar face să crezi, 
la întoarcerea în oraș, că peste 
cîteva minute te vei afla într-o 
modernă piață, cum este cea din 
centrul civic al Vasluiului. Sen
zația de nou, de continuă deve
nire îți este dată, insă, în acest 
străvechi tîrg moldovean nu nu
mai de arhitecturile noi — năs
cute în anii din urmă — ci de 
mult mai multe lucruri și fap
te. Senzația aceasta îți este 
dată, înainte de toate, de aspec
tul de șantier al celor mai mul
te locuri din Vaslui.

„Orașul nostru — îmi mărtu
risea tov. Constantin Luca, se
cretarul Comitetului orășenesc 
de partid, primarul Vasluiului 
— știut pînă nu demult 
doar din filele istoriei, din lupta 
poporului român pentru liber
tate și independență, cunoaște 
astăzi noi contururi, noi înfăți
șări. Putem afirma că adevărata 
dezvoltare a orașului, drumul 
spre industrializare a început, 
însă, în perioada dintre cele 
două conferințe naționale ale 
partidului, cea din 1967 și cea 
din 1972 cînd Vasluiul, deve
nind reședință de județ, s-a 
transformat intr-un centru poli
tic-administrativ fi industrial.

Pe harta Vasluiului au apă
rut, apar și vor apare în con
tinuare noi obiective. Astfel 
lingă moderna Fabrică de con
fecții și Fabrica de cărămizi, 
se află în construcție Fabrică* 
de ventilatoare și Secția de co
niac ; sînt în curs de definitiva
re documentațiile pentru înce
perea construcției unei fabrici de 
băi și radiatoare din tablă — cu 
care se va ajunge la al unspre
zecelea obiectiv economic al o- 
rașului. Ce înseamnă ele pentru 
Vaslui ? Prin ce se „traduce' a- 
ceastă industrializare în nivelul

părea mai lungă „la-ntors acasă" 
am mers în zona industrială a 
Vasluiului — acolo, unde, neo
bosiți zi și noapte, oamenii lu
crează la construcția noilor fa
brici. Vn du-te-vino nentrerupt 
al camioanelor, o mișcare con
tinuă a macaralelor descriind pe 
cer mari arcuri de cerc, zeci de 
mistrii fi de vergele metalice 
manevrate ae oameni in toate 
locurile, intr-un cucint toată a- 
cea animație specifică marilor 
șantiere contribuie la definirea 
timpului și a oamenilor Vasluiu
lui actual.

Localnici «eu emiți din alte 
părți ale țării dar deopotrivă ho-

Bucuriile 
împlinirii

de viață oamenilor ? In pri
mul rind printr-o dezvoltare so- 
cial-culturalâ nemaicunoscută 
pînă acum ; se vor construi njt 
spații pentru incățămint și cul
tură, cor apare noi cartiere, te 
vor încheia lucrările de alimen
tare cu apă și vor fi desen.ie 
noi spații de aprovizionare fi 
deservire a populației.

Mărturisirii miedxutorului 
meu (care ar fi râmat, poate, 
mai puțin grăture deci n-aș fi 
cunoscut mai îndeaproape orarul, 
aspectele și oamenii hă la acest 
ceas al împlminlor) am vrut 
să-i adaug n mărturiile culese 
„pe viu" ale șantierelor. Și ca 
s-o fac, ce să pot realiza in tma- 
ginație dimearrumie de perspec
tivă ale orașului spre care ser
gentului dm poezie colea i *•

tă-tn M-r bwcnr numele in cro
nica acestor ani fierbinți, con
structor» zonei industriale de 
sici iR descoperi in munca lor 
nu mumei vocația dar și bucu
ria implmini. Cuvintele ingine
rului Petru Chiriac, ajuns acum 
șef de lot, la numai cițiva ani 
de la absolvirea facultății, mi 
s-eu părut mai mult decît sem- 
nificatice: »Eu nu sint de fel 
dm Vadul dar șantierul a în
semnat pentru mine adevărata și 
cea mei bună școală a vieții. Pot 
roune că m-am integrat acestei 
munci definitiv fi că n-aș putea 
trăi r.icio clipă în afara șantie
rului. Sentimentul că munca ta 
este necesară și — de ce nu — 
fundamentală aici și acum este 
tot ce-și poate dori mai frumos 
un tinăr inginer. De aceea cred

ci a ne pune priceperea și cu
noștințele in aplicarea spre a da 
noi contururi acestor locuri, pe 
care odinioară Ștefan cel Mare 
le veghea cu trupul și sabia de 
furia dușmanului, este o dato
rie patriotici de mare cinste".

La Vaslui se construiește. Se 
construiește din plin și — pentru 
călătorul ce poposește aici — 
orașul se înfățișează ca un cast 
șantier. Paralel cu îmbogățirea 
zonei industriale cu alte și alte 
obiective, in oraș au apărut fi 
apar in continuare noi construc
ții. Lingă vechile căsuțe fi bă
cănii au „răsărit" siluetele unor 
modeme blocuri de locuințe. In 
centrul civic, acolo unde — do- 
minind înălțimile și zările ora
șului — a fost ridicată recent 
statuia lui Ștefan cel Mare, au 
fost construite și date de curind 
în folosință clădirea Consiliului 
popular județean, o modernă 
casă de cultură fi un hotel tu
ristic ; intr-o altă parte a ora
șului se înalță un modern spital 
iar într-o alta se lucrează din 
plin la ridicarea unor noi blocuri 
de locuințe.

Străbătînd străzile si șantiere
le Vasluiului și incercînd să-i 
distingi profilurile arhitectonice 
viitoare, dezvoltarea în anii ur
mători, mi-am reamintit cîteva 
din cuvintele primului meu in
terlocutor, primarul orașului, toc. 
Constantin Luca : „Trebuie să 
spunem cu legitimă mîndrie că 
locul micilor meseriași și al co- 
mercianților cu furnituri și ce
reale, al semiagricultorilor este 
luat, cu o rapiditate nemaiintîl- 
tilnită, de lucrătorul, de munci
torul din fabrică, de maistrul cu 
înaltă calificare, de cadrele cu 
pregătire superioară în toate do
meniile. Astăzi, mai concret în 
cinstea aniversării Republicii, 
constructorii vasluieni, lucrătorii 
din industrie, toți salariații ora
șului sint hotărîți să-și realizeze 
și să-și depășească cu mult an
gajamentele luate".

FLORENTIN POPESCU

nr. 3 din Focșani
la o sută de ani
Școala generală

Focșani a împlinit o sută de 
ani de existență. In cadrul 
adunării festive consacrată a- 
niversării centenarului acestei 
instituții de invățămînt, pro
fesorii, elevii ți părinții șco
larilor au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care exprimă partidului, 
secretarului său general, res
pectul, recunoștința fierbinte, 
și adinca mulțumire pentru 
grija deosebită manifestată 
față de școală, pentru condi
țiile tot mai bune de viață 
și învățătură de care se bucu
ră elevii și profesorii lor.

Ințelegînd să răspundă cu 
aceleași înalte sentimente 
tenției cu care partidul 
statul îi înconjoară pe elevi 
și pe slujitorii școlii, partici
pant la adunare se anga
jează să participe Cu întreaga 
lor putere la edificarea socie
tății socialiste, să transpună 
in viață măsurile stabilite de 
partid pentru dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a în- 
vățămîntului, să calorifice mi
nunatele tradiții ale școlii 
românești, să-și însușească 
metodele modeme și potrivite 
de instruire și educare, ast
fel ca școala generală nr. 3 
din Focșani să devină un im
portant așezămint de cultură 
și civilizație.

sociale și relații sociale
nr. 3 din • •

în condițiile
• ••

construirii socialismului44

a-

In Capitală, au început luni 
dimineața lucrările Conferinței 
științifice cu participare interna
țională. pe tema : „Structuri so
ciale și relații sociale în condi
țiile construirii socialismului", 
organizată de Academia „Ștefan 
Gheorghiu", în cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii.

La lucrările conferinței, care 
se desfășoară în sala Muzeului 
de istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România, iau parte 
membri ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Academiei de Științe So
ciale și Politice, cadre didactice 
din învățămîntul superior și cer
cetători științifici din domeniul 
științelor sociale, activiști de 
partid. Alături de cei peste 400 
de participanți din țara noastră 
iau parte numeroși invitați, oa
meni de știință, cercetători, ac
tiviști politici din 20 de țări din 
Europa, Africa, Asia și Ameri
ca Latină.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășii: Leonte 
Răutu, membru al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de condu
cere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice.

Rostind cuvîntul de deschide
re a conferinței, tovarășul Cor
nel Burtică, în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a adresat un sa
lut călduros oaspeților de peste 
hotare și a urat succes deplin 
lucrărilor acestei importante re
uniuni științifice închinată ani
versării unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii.

Apoi, tovarășul Leonte Răutu 
a prezentat expunerea referatu
lui introductiv „Structuri soci
ale și relații sociale în societatea 
socialistă", în care sînt analizate 
pe larg amplele mutații ce au 
survenit în toate domeniile vie
ții sociale în cei 25 de ani ce au 
trecut de la preluarea întregii

Vizitînd astăzi orașul Medgi
dia, cu greu ne-am pu
tea imagina cum ară

ta el cu cîteva decenii în 
urmă. Fotografii din epocă ne 
arată un tîrg mizer, strivit de 
arșiță, o masă amorfă de bordeie 
și case pitice clădite din pămint 
Si paie, dintre care răsăreau id- 
colo rarele locuințe cu un cat 
ale celor mai cu stare. Imaginile 
acestea se potriveau cu trista fai
mă de pămint arid și neospita
lier, de semideșert calcinat de 
soare, ce însoțea de secole ținu
tul dintre Dunăre și Mare, faimă 
atit de viguros contrazisă de noua 
Dobroge, devenită într-un răs
timp scurt o adevărată grădină și 
unul din grinarele țării.

In legătură cu istoria mai ve
che a așezării de pe valea Cara- 
su, m-am putut informa din bo
gata și prețioasa monografie al
cătuită, după ani îndelungați de 
cercetări laborioase, de profesorul 
Corneliu Marinescu, monografie 
pe care sper că o voi putea citi 
curînd în întregime intr-un vo
lum tipărit.

Populația Dobrogei în secolele 
trecute era seminomadă. Ocupația 
principală era creșterea animale
lor, cele mai răspîndite dintre a- 
cestea fiind caprele și oile. Agri
cultura era aproape necunoscută 
și tocmai acestui fapt se datora 
aspectul dezolant și părăgmit al 
ținutului. Populația, destul de 
puțin numeroasă, pribegea în 
mare parte, fugind din calea 
oștilor, sporind astfel și mai mult 
pustietatea locurilor, pe care unii 
călători le descriu ca fiind sterpe 
și de nelocuit.

La sfîrșitul secolului trecut, un 
călător descria orașul Medgidia 
ca pe o localitate sordidă, cu 
bordeie clădite din noroi și aco
perite cu trestie de baltă, în care 
locuiau laolaltă, în aceeași încă

pere. oameni și animale. Canali
zarea Isptea cu desevirjire, apa 
celor cîteva puțuri fiind infectată 
de miiitratule pestilențiale ale 
rnurcurilor din apropiere, a că
ror duhoare îți tăia respirația. 
Majoritatea localnicilor rtdereau 
de friguri paludice. Situația a- 
ceasto a rămas aproape terhin 
bată pini duză el doilea război 
mondial, astfel ti anul 1945 afla 
in oraș o populație de numai 6 OfiO 
de locuitori. Aprovtzioncrea cu 
apă se făcea de la două puțuri, 
cu sacaua trasă de măgăruși. .Am 
văzut fotografia singurului sece

repu bl ican este Întreprinderea 
mecanică de utilaje. In oraș mai 
funcționează o Întreprindere de 
industrie locală a I.C.O., 22 de 
secta economice aparținînd dife
ritelor întreprinderi din județ și 
din țară, cum ar fi Secția de 
produse ceramice. Fabrica de 
caobat. LT-L, Moara industria
li. Fabrice de phne. Centrul Vin- 
alcooi etc. Coopenzt-ca meșteșu
gărească numără S3 de secții.

Numai in 1971 volumul in- 
vestitnlor in industrie a fost de 
perie 600 mdioane lei. S-au con
struit p piu in funcțiune două

MEDGIDIA
AZI

giu mai răsărit care avea un caL
Străzile, nepavate, erau acope

rite de un strat gros de pref 
stimrt de tint, care pe vreme 
ploioasă se transforma intr-un 
noroi de netrecut. Lumina elec
trică era necunoscută la Medgi
dia pînă in 1949.

înainte de Eliberare, industria 
orașului însemna: o carieră ru
dimentară de argilă, un atelier 
de produse ceramice, două mori, 
o brutărie. Astăzi, Medgidia este 
cunoscută ca o mare cetate a ci
mentului, nu numai in țară ci și 
peste hotare. Pe lingă Fabrica de 
ciment, o altă unitate de interes

lină tehmoicgsce mei la Fabrica 
de ciment, o secție da tuburi ți 
una de plici dm azbociment, 
două hale de producție U IMV., 
alte hale la Z-LL. Numărul sa'io- 
riaților di» oraș erie de circa 
12 000 ier co tu mul producției 
globala industriale s-a ridicat in 
1971 la 1,4 mAerde lei.

In cadrul planului de dezvolta
re industriali, la Medgidia se 
cor construi in următorii ani un 
combinat de produse ceramice, 
un abator de mare capacitate, o 
fabrică de lapte praf. Vor fi ex
tinse in ojntimsere alte unități 
productive. In penoada 1949—

1971 s-au construit 2 898 aparta
mente din fondurile de stat și 
2 500 apartamente proprietate 
personală. Pînă la sfîrșitul actua
lului cincinal se vor mai construi 
încă 540 și respectiv 1 500 apar
tamente. Din totalul de 60 km 
străzi. 42 km au fost moderniza
te. Rețeaua de distribuire a apei 
în ora-ș măsoară 52 km, rețeaua 
electrică 54 km. Pînă la sfîrșitul 
cincinalului se va termina moder
nizarea străzilor și se vor extin
de rețelele de distribuție a apei 
și a electricității. Dacă în trecut 
în ora-ș funcționau numai 3 școli 
generale și un seminar musul
man. astăzi rețeaua de învăță- 
mînt numără 6 școli generale (din 
care 4 sînt noi), două licee noi 
cu cite 16 săli de clasă și o școală 
profesională (alta se va deschide 
în curind pe lingă Fabrica de 
ciment).

Orașul Medgidia, aflat în plină 
epocă de construcție socialistă și 
de avint economic, numără astăzi 
38 000 de locuitori și se aprecia
ză că la sfîrșitul cincinalului nu
mărul acestora ta spori pînă la 
45 0*X>, mai ales prin atragerea 
forței de muncă din împrejurimi 
in industrie.

Acum cițice ani a fost demolat 
ultimul bordei de lut din oraș. 
Pe’icula fotosensibilă a înregistrat 
erenimenriil ca pe încheierea ma
relui proces de îngropare a unui 
trecut de sărăcie și de umilință. 
Oamenii Medgidiei trăiesc într-o 
realitate materială nouă, dătătoa
re de încredere și optimism, pe 
care au creat-o cu miinile lor. 
Dar transformarea cea mai pro
fundă și cea mai de preț pe care 
o trăiesc acești oameni este cu
cerirea demnității, este sentimen
tul portKiywrn Ia istone.

M. ELIN
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100 ani la nașterea lui

GHEORGHE PETRAȘCU

Autoportret
Puțini creatori în cultura noastră s-au bucu

rat deopotrivă de favoarea aproape unanimă a 
publicului și a criticii. Pictorul Petrașcu a fost, 
pentru mulți, mai mult un clasic în viață, dacă 
înțelegem prin acest cuvînt acel gen de creator 
socotit, parcă printr-o mută înțelegere, drept un 
demiurg, căruia muzele i-au dăruit înțelegerea 
desăvîrșitâ a dificilului meșteșug al picturii. 
Că lucrurile stau altfel o mărturisesc studiile, 
exegezele, de mai mari sau mai mici dimensiuni, 
apărute chiar în timpul vieții pictorului — ema
nații ale gîndirii și observațiilor, de cele mai 
multe ori judicioase ale unor reputați critici 
autohtoni și străini. încă din 1928 marele istoric 
de artă francez Henri Focillon găsește cuvinte 
mai mult decît de stimă pentru pictorul român. 
Zece ani mai tîrziu, nu mai puțin renumitul Lio- 
nello Venturi. într-un studiu tipărit în limba 
română, descifrează cu pregnanță universul 
tulburător al creației petrașciene situindu-1, 
de facto, într-o constelație artistică, dintre cele 
mai fericite. Am menționat în mod deliberat 
numele celor doi mari oameni de cultură pen
tru a sublinia, printre altele, ideea. atît de ac
tuală și totuși atît de veche, că arta autentică, 
vehiculatoare a valorilor proprii unei culturi 
cu o tradiție și cu o evoluție dintre cele mai 
fertile, conține, în ea însăși, resursele necesare 
pentru a se autoimpune pe toate meridianele. 
Că Petrașcu reprezintă un tip de artist dintre 
cei mai aleși din arta noastră, că pictura lui 
este atinsă de ceea ce în mod curent criticii nu
mesc „morbul genialității**, că valorile culturale 
și ideologice pe care le conține și le propulsea-

ză, proprii spiritului național, se pot integra, 
în mod firesc, în tezaurul artistic al spiritua
lității universale, sînt considerații de care con
temporanii au fost pe deplin conștienți. Ar fi 
suficient să reamintim, credem, că astfel de 
opinii au purtat girul unora dintre cei mai avi
zați cunoscători români ai artei, fie ei critici, 
confrați, scriitori, sau intelectuali de seamă ai 
epocii : N. D. Cocea (1903), Tudor Arghezi 
(1913), Tonitza (1921), Șirato (1922), O. W. Cisek 
(1924), Victor Ion Popa (1925), George Oprescu 
(1932), Sextil Pușcariu (1931), Ion Frunzetti 
(1944) și lista s-ar putea mult lungi, chiar fără 
a pomeni întreaga literatură ulterioară dispa
riției pictorului și ilustrată strălucit de criti
cii Petru Comarnescu, Dan Hăulică, Vasile Ho
rea, Radu Bogdan.

Care este secretul succesului fulminant al a- 
cestui pictor, aparent răsfățat de colecționari, 
critică, public, și Academie ? Iată o întrebare 
la care răspunsul cel mai elocvent îl oferă chiar 
opera în discuție. Afirmată într-un moment în 
care pe firmamentul picturii noastre străluceau 
decis numele lui Luchian, Tonitza, Pallady, 
Iser etc., opera lui Petrașcu s-a impus prin 
sinceritatea și noblețea mesajului, prin inte
grarea ei într-o viziune mai larg-umanlstă a- 
supra lumii, viziune proprie tuturor marilor 
mînuitori ai pensulei și culorilor. Eliberat cu
rînd de influența tutelară a celor doi corifei, 
Grigorescu și Andreescu, Petrașcu optează pen
tru un drum și o formulă proprie pe care le 
va urma cu consecvență dar fără ostentație cu 
străduință, dar fără a cădea în manieră. Pic
tura lui Petrașcu pot să o compar, dacă ar fi 
să o apropii de o artă-soră, doar cu acele gra
ve acorduri ale muzicii lui Brahms. Opera sa 
este esențialmente muzicală, armonia sa croma
tică redusă poate fi asemuită doar cu o sim
fonie într-o tonalitate minoră. O simfonie în 
care peisajul natural, cadru firesc al activității 
umane, se transfigurează într-un mod aparte, 
devenind, în ciuda respectării imaginii tradi
ționale a lumii reale, plină de fabulos și mister. 
O căldură umană se degajă din toate peisajele 
lui Petrașcu, căldură care înnobilează minera
lul. Sub pasta vîscoasă ce marchează conturu
rile unui țărm, ale unui ideal, ale unei case, 
ale unui colț de atelier, se simte palpitînd un 
suflu vital, pe care absența figurii umane nu 
reușește să îl sărăcească. S-a afirmat deseori 
despre Petrașcu faptul că nu știe să picteze 
omul. Afirmația mi se pare în mare măsură 
lipsită de sens, căci toată pictura lui Petrașcu 
respiră prezența tutelară a omului chiar în ab
sența lui. Universul intim al pînzelor sale este 
universul nostru diurn, comprimat la extrem, 
este colțul nostalgic din lume pe care fiecare 
o închide în cea mai profundă cută a sufletu
lui. Dincolo de marele tehnician trebuie să ve
dem în Petrașcu pictorul pentru care expresia 
nu este un scop în sine ci un mijloc de reu- 
manizare a universului cu mijloacele artei.

Aici trebuie căutat secretul popularității crea
ției sale — moment de tensiune și împlinire, 
pe un plan artistic elevat, al artelor plastice 
românești.

GRIGORE ARBORE
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puteri politice de către clasa 
muncitoare și aliații ei, sub con
ducerea partidului.

Odată cu Congresul al IX-lea 
al P.C.R., continuînd cu Congre
sul al X-lea și Conferința Națio
nală, a subliniat vorbitorul, s-a 
întreprins — sub îndrumarea și 
participarea determinantă a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o vastă și minuțioasă activitate 
de cristalizare teoretică a strate
giei înaintării României pe calea 
socialismului și comunismului, de 
elaborare a unor programe con
crete de acțiune în toate dome
niile importante ale vieții soci
ale.

în cadrul referatului au fost 
abordate pe larg probleme refe
ritoare la : principalele schim
bări petrecute în structura de 
clasă a societății românești ; per
fecționarea relațiilor de produc
ție ; așezarea întregului sistem 
de relații sociale pe baza prin
cipiilor eticii și echității socialiste; 
evoluția continuă pe linia per
fecționării sistemului democratic 
de organizare și conducere a vieții 
de stat și sociale ; procesul ridi
cării pe o treaptă nouă, calitativ/ 
superioară a națiunii, și cel al 
afirmării unor noi raporturi in
ternaționale ; contradicțiile so
cietății socialiste și găsirea căi
lor adecvate pentru soluționarea 
lor, în cît mai bune condiții ; 
creșterea rolului conducător al 
partidului, ca forță politică con
ducătoare a societății.

în continuarea lucrărilor con
ferinței au avut loc discuții în 
ședință plenară, în cadrul căro
ra au luat cuvîntul : prof. dr. 
Sergiu Tamaș, șeful catedrei de 
știința conducerii de Ia Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", care 
a vorbit despre știința conduce
rii ca factor al perfecționării 
structurilor sociale și relațiilor 
sociale ; prof. A. D. Kerimov, 
șeful catedrei de istoria statului 
și dreptului de la Academia de 
Științe Sociale de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., despre planificarea 
socială în U.R.S.S. și unele re
zultate și perspective ; Barbu 
Zaharescu, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, des
pre unele considerații economice 
cu privire la structura de clasă 
a României socialiste ; Jozsef 
Lick, docent, candidat în științe 
filozofice, șeful catedrei de so
ciologie de la Școala superioară 
politică a C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
despre conducerea societății și 
problema interesului în socia
lism ; prof. dr. Dumitru Mazilu, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe Sociale și 
Politice, despre promovarea și 
încetățenirea eticii ș: echită
ții, componente majore ale 
procesului perfecționării struc
turilor și relațiilor sociale so
cialiste, Kang Sok Sung, recto
rul Școlii superioare de partid 
„Kim Ir Sen", de pe lîngă C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
despre unele probleme ale re
lațiilor sociale și structurilor so
ciale în socialism ; prof. dr. do
cent Alexandru Tănase, membru 
al Academiei de științe sociale 
și politice, despre conceptul de 
civilizație socialistă ; prof. Asen 
Kîtov, de la Academia de știin
țe și conducere socială, de pe 
lingă C.C. al 
pre probleme 
tradicțiilor în 
tății socialiste
tor Ion Iuga, conferențiar 
cademia „Ștefan Gheorghiu", 
despre exercitarea rolului condu
cător al clasei muncitoare în 
condițiile socialismului, a noilor 
relații sociale și dezvoltării de
mocrației în România contempo
rană.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

P.C. Bulgar, des- 
actuale ale 
construirea 
dezvoltate ;

con- 
socie- 

doc- 
la A-

„CAZUL
Ca și „Z“ filmul lui Costa Ga- 

vras, „Cazul Mattei“ realizat de 
Francesco Roși se inspiră din- 
tr-un eveniment al istoriei con
temporane propunînd spectato
rului o dezbatere politică de 
imediată actualitate și audiență 
publică. Este vorba în cazul de 
față de lupta contra imperialis
mului economic, de libertatea 
popoarelor de a dispune de bo
gățiile pămînturilor lor sau, cum 
se spune mai plastic într-o repli
că a filmului, de „dreptul de a fi 
stăpîn pe locul de sub picioare". 
Tema este servită de un subiect 
real, petrecut în Italia ultimelor 
decenii iar forma este a unui film- 
proces prin care regizorul Roși, 
deși renunță la tradiționala cursi
vitate a povestirii, reconstituie 
cinematografic o biografie repre
zentativă a unui conducător al 
industriei de stat italiene post
belice.

Ce este de subliniat în CA
ZUL MATTEI, film unde Fran-

UN FILM

PROCES

MATTEl”
cesco Roși, ca în majoritatea o- 
perei sale, plecînd de la eveni
mente ce au preocupat opinia 
publică, caută exacta lor semni
ficație, corelînd cinematografic 
datele și dînd la iveală implica
țiile lor, greu de bănuit ? Con
troversata cauză a morții ingi

nerului Enrko Mattei, cel care a 
reușit să afirme r să dezvolte, 
în pofida scepticilor și chiar â 
răuxm tonilor. industria petro
lieră italiană, devine subiectul 
dramatic al unei analize necru
țătoare in finalul căreia cineas
tul Stabilește autorii morali ai 
accidentului provocat. Fără a 
fi nominalizați de filmul lui 
Francesco Sosi ei sînt cei din 
culisele monopolurilor petrolifere 
internaționale ale căror aranja
mente. ce nu exclud intimidarea, 
corupția și crima, urmăresc de
pendența politică prin controlul 
economic.

Este exact ceea ce a înțeles și 
inginerul Mattei, fostul partizan 
din rezistența antifascistă care 

a a'uns conducător al unei indus
trii naționale, a luptat prin toate 
mijloacele pentru independența 
economică- O luptă in care a 
avut ca adversari atit meschine 
interese ale unor gmpuri poli- 
tic- cit și conducătorii pieței in
ternaționale a petrolului, piață 
aservită trusturilor imperialiste.

Fanatismul său lucid, aflind de 
alte dispariții suspecte ale celor 
care la fel ca el s-au împotrivit 
dictatelor economice. Mattei își 
continuă activitatea dacă nu eu 
altul tot va învinge"), face din 
personajul filmului regizat de 
Roși unul din eroii prototipi ai 
accentuatei orientări politice a 
cinematografiei italiene. Perso
naj care învinge prin adevărul 
unui scop la care a aderat nu 
numai poporul său, Mattei și „ca
zul său" a confirmat peste timp 
justețea unor revendicări politice 
la a căror înfăptuire asistăm azi 
in diferite părți ale lumii. Este 
meritul lui Francesco Roși de a 
fi ieșit din cazuistica ambiguă a 
dosarului juridic al morții lui 
Enrico Mattei și de a face un 
film-proces al cărui vehement 
rechizitoriu acuză rapacitatea 
metodelor ultimei forme de co
lonialism.

Anchetelor publicate de ziare 
și reviste, cineastul le alătură un 
film direct angajat în problema
tica lumii în care trăiește și în 
avangarda căruia se află prin 
crezul său artistic.

Deși, ca în toate filmele sale, 
„întimplările abundă, doar firul 
dramatic clasic este aruncat în 
aer", după cum definește un is
toric cinematografic filmografia 
lui Roși. CAZUL MATTEI reu
șește o bună selecție a eveni
mentelor. păstrând într-o succe
siune trepidantă doar acele date 
și declarații ce-1 servesc în ple
doaria sa. Poate că este mai pu
țin spectaculos decît „Z“, film 
asemănător în ceea ce privește 
reconstituirea cinematografică, 
dar trebuie spus și faptul că în 
timp ce cazul Lambrakis cons
tituia un dosar închis, „cazul 
Mattei* va rătnine întotdeauna 
nerezolvat juridic.

Filmul lui Roși a primit la 
ediția din acest an a Cannes- 
ului „Marele Premiu" pe care 
l-a împărțit cu alt film italian 
„Clasa muncitoare merge în pa
radis". ambele producții avînd 
în rolul principal pe Gian Maria 
Volonte, actor comunist care a 
primit pentru realizările sale 
din aceste două opere inspirate 
din realitățile social-politice ale 
Italiei „Premiul pentru interpre
tare masculină".

Mai înainte de a încheia, sa
lutăm inițiativa achizitorilor noș
tri de film de a fi cumpărat cu 
o promptitudine demnă de ur
mat acest film care dă un contur 
aparte anului cinematografic 
1972.

TUDOR STANESCU

Episoade concertistiee
• Remarcam, in urmă cu cît- 

va timp, valorile unui nou ci
clu concertistic organizat de Fi
larmonică în cinstea aniversării 
Republicii: o suită de mani
festări ce-și propun o amplă tre
cere în revistă a celor mai re
prezentative pagini ale cvartetu
lui românesc făurite în ultimele 
decenii.

Miercuri seară am ascultat, 
în interpretarea celui mai tinăr 
cvartet al țării — Cvartetul „A- 
cademica" al Conservatorului 
bucureștean, cîteva opusuri cre
ate în perioada 1951—1967 : 
Cvartetul op. 22 nr. 2 de Enescu, 
Cvartetul nr. 12 de W. Berger, 
Cvartetul op. 24 de D. Po- 
povici și Suita pentru cvartet 
„Pe Argeș în sus" de Th. Grigo- 
riu.

Registrul emoțional al fiecărei 
lucrări este cu totul diferit (une
le lucrări au intrat de acum în 
marele repertoriu național) dar 
spațiul nu ne permite detalieri.

O mențiune specială aș face-o 
pentru piesa lui Th. Grigoriu. 
Beascultînd-o peste ani, am do- 
bîndit certitudinea că ea nu nu
mai că punctează o etapă din 
evoluția compozitorului ci atestă 

și un moment definitoriu din 
istoria artei camerale naționale.

• Un moment semnificativ din 
agenda muzicală bucureșteană : 
concertele a două dintre forma
țiile Filarmonicii din Arad : 
Trioul avînd drept violonist pe 
concert-maestrul orchestrei sim
fonice — Ștefan Cîmpan- 
Fatyol, (ansamblu care a făcut 
in ultimii ani eforturi încununa
te de succes pentru descifrarea

unor lucrări cu un mare coefi
cient de dificultăți) și formația 
simfonică a Filarmonicii condu
să de un entuziast și talentat șef 
de orchestră : Eliodor Rău.

La prima vedere, programul 
pe care ni l-a promis Filarmo
nica din Arad părea lipsit de 
piese de largă respirație, de lu
crări de rezistență. Sosind la 
București pentru o definitorie 
confruntare cu publicul Capita
lei, arădenii nu au ținut să im
presioneze prin construcții mu

zicale de vaste dimensionări ci 
au preferat să facă o excepțio
nală demonstrație de artă, cize- 
lînd o suită de piese ca „Vitra
lii" de Mihai Moldovan, Con
certul în re minor de Bach (so
listă clavecinista Elisa Hansen 
din R.F. a Germaniei) Simfonia 
„Neterminata" de Schubert și 
uvertura „Euryanthe" de We
ber.

Fără îndoială că pentru fie
care portativ prezentat bucu- 
reștenilor, instrumentiștii ară
deni au muncit enorm. Am fi 
dorit mai multă unitate între 
secțiunile Vitaliilor, mai multă 
suplețe în acompaniamentul con
certului lor de Bach, dar nici un 
fel de rezerve nu mai pot fi fă
cute în condițiile în care lucră
rile lui Schubert și Weber au 
sunat cu o bogăție a dinamicii, 
cu o conducere a frazelor pe 
care o întîlnim arareori și în in
terpretarea celor mai bune for
mații ale țării.

Arădenii au făcut de astă dată 
demonstrația unor resurse de 
care vom trebui să ținem ori- 
cînd de acuma seama cînd ne 
vom ocupa de Filarmonica lor.

IOSIF SAVA
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La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, luni după-amiază a so
sit la București, într-o vizită 
oficială de prietenie, Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, cu soția.

Oaspetele este însoțit de Ia- 
roslav Hes, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, Jaromir 
Johanes, șef de cabinet in Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ia- 
roslav Hana, prim-secretar în 
M.A.E.

La aeroportul Otopeni, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace a 
fost întîmpinat de George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, cu soția, Nicolae Ghe- 
nea, secretar general în Ministe
rul Afacerilor Externe, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost de față Miroslav Su- 
lek, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la București 
și membri ai ambasadei.

★
La 4 decembrie, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Bohu
slav Chnoupek, a făcut o vizită 
protocolară ministrului aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu.

Au fost de față Teodor Haș, 
ambasadorul României la Pra- 
ga, și Miroslav Sulek, ambasa
dorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej, s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
nească.

nia, George Macovescu, împreu
nă cu soția, a oferit luni un di
neu In onoarea ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace. Bohuslav 
Chnoupek, și a soției sale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, miniștrii Geor
ge Macovescu și Bohuslav 
Chnoupek au rostit toasturi.

Ambasadorul R. P. Polone la 
București, Jaromir Ocbecuszko, 
decanul corpului diplomatic, a 
oferit luni seara un cocteil In 
onoarea ambasadorulu: Republi
cii Populare Congo, Jean-Bap
tiste Lounda, cu prilejul plecă
rii sale definitive din țara 
noastră.

a
naționa-e

Sub auspiciile Instiiutu’i 
mân pentru relațiile cal 
cu străinătatea, luni a ave 
în Capitală o seară eut 
consacrată sărbătorii 
a Finlandei.

Au participat personalități ale 
vieții cultural-artistiee d:n Ca
pitală, un numeros ’public. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
Pentti Martin Suorn'-ia, ambasa
dorul Finlandei la București, 
membri ai ambasadei. alți 
membri ai corpului diplomatic.

priete-

★
Ministrul afacerilor 

al Republicii Socialiste
externe 
Româ-

Luni seara s-a deschis la 
București „Sâptămina filmului 
britanic" (4—10 decembrie', ma
nifestare organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste în cadrul programului de 
schimburi culturale româno- 
britanice.

RESPONSA
BILITATE

(Urmare din pag. I)

manent concretizat, permanent supus încercărilor, permanent 
confruntat cu încrederea celor care l-au ales. Acea umbră 
de trufie, acea probabilă evidență a gestului colectiv repetat, 
trecuseră de-acum într-o uitare copilărească, era o suavă 
nostalgie a vanității sale de bărbat in toată firea pentru 
core puterea înseamnă, a ajuns să însemne, responsabilitate 
in numele celorlalți pentru ceilalți.

lată, deci, o realitate despre care vorbim prea sfios, rea
litatea acestei responsabilități a puterii politice. Folosesc cu- 
vîntul putere într-un sens modificat oarecum de înțelegerea 
sa literară, în sensul dominantelor sale generatoare de ecouri 
umane atunci cînd își dezvăluie, și trebuie să-și dezvăluie, 
atributele omenești. Mai limpede spus, puterea politică, reali
tatea reală a timpului nostru, realitate în care — într-un fel 
sau altul, la un nivel sau altul — ne găsim fiecare dintre noi 
prins expresie vitală a cuprinzătorului proces de democrati
zare pe care-l trăim ca cetățeni și ca societate, puterea po
litică așadar, reprezintă — ne-om deprins s-o știm și s-o 
așteptăm, — acel moment al adîncei confruntări cu încrederea 
celor mulți. Dar să nu uităm, totuși, că cei aleși ca tribuni 
ai tinerilor sînt oameni, oameni cu calitățile dar și cu slăbi
ciunile lor, cu visurile dar și cu ambițiile lor. Responsabilitatea 
puterii politice este de aceea, în primul rînd o responsabilitate 
dincolo de capriciile sau severitățile propriei alcătuiri. Aici 
greșeala are inevitabile consecințe, indiferența, ca și ambiția 
deșartă, ca și orgoliul, ca și incertitudinea sau îngăduința 
nu sînt numai neîmpliniri ale unui caracter, sînt fapte politice 
cu urmări mai apropiate sau mai îndepărtate, printre cei 
care și-au dat încrederea, printre cei care au crezut și con
tinuă să creadă că nimic și nimeni nu poate face apel ca 
omul ales de ei să fie mai puțin exemplar decit l-au alcătuit 
in propria lor conștiință.

Este aici, în această realitate a puterii noastre politice, a 
responsabilității și angajării noastre politice, un nesecat izvor 
de omenie ce trebuie ferit mereu de umbrele trufiei, vanității, 
mulțumirii stingheritoare.

actualitatea,
ÎN CINSTEA 
ANIVERSARII- 
REPUBLICII
• Metatargrrtii ș> cbi 

pe ptatfaraaa Ferneria a 1 MMX 
Baia Mr 
presai ere 
pradaetia 
Haa» I 
de ea«t- 
lei aa 
crenter 
trarția

• Ca aaar-tie: ar. 1**
— deAeaa nării RepaMi-
eăj — al reaMaî ^Ateaea" 
riatii de la Lăreai „Caza 
din Bnsi aa ioertax ia 
cal Iar aa gra* de erriiaaai de 
la redarua rreirteL rare aa 
lit dia «reaaale Iar si k 
vorbit despre : „țteneal lite 
al lai Geeege Baeavia și des
pre aetivitatea aetaală a revw- 
tri _A8eaea". a Ptrerapațj de 
re-ioeerea repiaMuim de plă
cute preemie din împart, ti
nerii de la seriîa vagoane a 
Urinei meeaa re Mire lina aa 
inițiat preiangirea duratei de 
exploatare a acestora prin fo
losirea nani regim de așehiere 
adecvat, a La Pașcani aa În
ceput ^Zilele Mihai! Sadovea- 
nu~. manifestare culturală de 
amploare. dedicate tiiaaalui 
prozei românești și inebinată 
celei de a 2S-a aniversări a Re
publicii. • la taai industrială 
a vechiului târg din Iași, zile
le trecute an fact bătuți primii 
țăruși pentru viitoarea uzină 
..Tehnoton- care va produce a- 
parate de radio. pieap-uri. 
magnetofoane. aparatură pen
tru televiziunea industrială, e- 
echipament aero-naval.

• Dintre acțiunile cultural-
educative ce se organizează in 
aceste zile in județul Brăila, 
amintim : colocviul ..39 Decem
brie 1947—30 Decembrie 1972", 
simpozionul „Marxism-leninis- 
mul și confruntările de idei m 
lumea 
tribuția 
teoriei ______
cursul inclus in programa l’ni-

lei U
11 mu-

contemporană", ,.Con- 
P.C.R. la îmbogățirea 

marxist-leniniste", și

ț>

speciale. privind aprovizionarea 
cu mărfuri alimentare, cît și do
tam cabanelor mai greu accesi
bile cu instalații proprii pentru 
copt pline.

formați că tînărul, căruia i-au 
mai sosit asemenea „invitații" 
a reclamat acest lucru celor în 
drept. Răspunsul primit este 
demn de a fi 
erou dintr-o 
sau Beckett.

— Dacă nu 
ca să plătești 
vei avea la 
plătești... (I !).

Scurt pe doi. Cauza de fond 
a încurcăturii, provine de la un 
recensămînt anterior, în care 
tlnărul focșănean a fost trecut 
ca posedînd un număr de oi. 
A sesizat imediat inexactitatea, 
fiind asigurat că se va ține sea
ma etc. etc. Supunem cazul — 
spre... reflecție fulger ! — în
treprinderii D.C.A. „Vrancea" 
(care îl ..bombardează" pe C.N. 
cu somații pentru a plăti cota 
de lină), precum și celorlalte 
foruri car „colaborat" la
realizarea încurcături
caragialești.

cimpiu.

SEITAN GHEORGHE

unim
ne

ate a- 
rizează 
ți lin
iați de

nostru.
Ratiewahrarea lui.

Itcodată oameni de 
simțim atrași prin a- 
nevăzute si greu des- 

sufletului 
ită felului

• In cinstea aniversării Re
publicii. Televiziunea Română 
a organizat un concurs de sce
narii scrise special pentru Tea
trul T.V. — scenarii inspirate 
din evenimente si întimplări 
desprinse din viața de zi cu zi 
a patriei noastre, din eforturile 
întregului popor, condus

pus în gura unui 
piesă de Ionescu

me
poate datorită felului lor 

și de a ne vc 
mereu impn

ai anul acesta oi, 
cota, nu-i nimic, 

anul și tot ai să

em de mult pe s 
sirr;„-

NU E „CITAT" 
DIN CARAGIALE

Ceor

Comun Neagu din 
[str. Gh. Asachi nr. 4), 
zilele trecute, o soma- 
care este solicitat să 

edea urgent cota de lină, cu- 
litâ pentru numărul de oi ce 
posedă, 
t" (și 

ceva)
asemenea

Insă C. N. nu ..de- 
niciodată nu a avut 

nici măcar un singur 
animal! Sintem in-

15
î “ TÂ xn.

ise : rrem1-. I : Aci
-istian M jțrtparț-t - p
birea me.a cw zi

Munttac.
pasăre ia 
dur; Premiul 
noaptea de Trtn 
vești despre nai. Mr 
lecu Popovici, A4evir 
Șrefan Berna ; 
ti «ir mai papa furi®» de 
Serbau. Noapte fierbinte de 
via Ardelean, Vedeta de 
Târchilâ.

Premijl special peasr-j 
mai wloros marfa inspira 
un fapt de viață antentie pe
trecut In țara noastră : Călă
toria ciudată de Eoni rucnira

• Teatru. T.V. inau^-rează 
astăzi, era 20.2U Luna dramatur- 
giei original' cu spettacolu. de 
evocare patriotică : „Coroană 
pentru Doja" de Aurel Gheor- 
ghe Ardeleanu. realizat în 
laborare cu Teatrul Nați 
din Timișoara. în rolul titular 
Ion Coeieru. Regia spectacolu
lui : Ioan Taub.

co-

de căpetenie este de a 
condiții cît mai bune de 
dar și de distracție. Ast- 

fost efectuate, din nou,

la începerea va- 
vor fi înzestrate 

radio, televizoare. 
Au fost reparate 
de drum și revi-

anul a-

CERCUL TEHNIC • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

tipuri de oțeluri 
destinate industriei constructoare 
de mașini au fost realizate la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara. Alte 16 mărci de ote
luri înalt aliate, pentru construc
ția de piese necesare autocamioa
nelor ți autobuzelor, se află in 
curs de pregătire. Printr-o per
manentă colaborare intre specia
liștii Institutului de cercetări 
metalurgice din Capitală ți cei 
din uzină au fost create ți alte 
valoroase produse metalurgice la
minate ți trefilate. Printre ele se 
numără : benzile late din oțel la
minat la cald ți la rece, tablele 
groase pentru construcții navale, 
țevile sudate etc.

-In cele 12 cabane din masi
vul Bucegi. — ne relata I. Dinu, 
șeful biroului Cabane de la 
I.T.O. Sinaia — oferite
cesta vacanței de iarnă, sînt pre
gătite circa 1 000 de locuri pen
tru elevi și studenți. Preocuparea 
noastră 
asigura 
odihnă, 
fel au
reparații și revizuiri la toate ca
banele ; pînă 
canței, acestea 
cu aparate de 
magnetofoane. 
unele porțiuni
zuite marcajele. Pentru asigura
rea programului de agrement, 
întreprinderea noastră a luat mă
suri pentru a putea oferi tineri
lor spre închiriere, la prețuri ac
cesibile, între 3 și 6 lei pe zi, 
materiale sportive și echipament. 
Aș mai adăuga cîteva măsuri

SE CAUTA UN... FRATE !

I
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istoria tehnicii românești. Con
ferințelor li se alătură vizite 
în întreprinderi, expoziții de 
fotografii și documentație teh
nică, concursuri, discuții. în 
realizarea acestor modalități de 
expresie un loc important îl o- 
cupă colaborarea cu marile în
treprinderi din sector : „Timpuri 
Noi", Uzina Chimică, „Flacăra 
roșie", Uzina Policolor.

activității clubului constatăm 
că este vorba doar de două 
cercuri : cel de foto și cel de 
aeromodelism. Raportat la 
lumul săptămînal de timp 
dicat diferitelor activități, 
centul este

Cele două 
îndoială, o 
Dar tinerii 
cest club sînt interesați numai 
de tehnica fotografiatului și a 
aeromodelișmului ? Elemente de

vo- 
de- 

pro-
îngrijorător, 
cercuri au, 
activitate rodnică, 

ce frecventează a-

fără

cu numărul tinerilor din Capi
tală.

Formal, popularizarea cu
noștințelor științifice se înscrie 
și în pianul' de activități al 
Modern-Clubului. dar practic

Desen de
ȘT. COCIOABĂ

multitudinea 
cercurilor pentru 
tineret putem evi
denția opt: foto și 

aeromodelism...

tehnică 
preocu- 
al tine-
In ce

Dar oare numai interesul teo
retic pentru știință și 
caracterizează sfera de 
nări din acest domeniu 
rilor din Rectorul IV ?
măsură activitatea practică, a- 
plicativă se înscrie în progra
mul clubului, program ce tre
buie să reflecte orientarea pro
fesională a tinerilor ? Nu ne în
doim că interesul tinerilor se 
îndreaptă. în primul rînd, spre 
latura aplicativă a științei și 
tehnicii ceea ce constituie o- 
biectul cercurilor cu profil știin" 
țific și tehnlco-aplicativ. Or, cîte 
asemenea cercuri există la T-4? 
Surprinzător pentru amploarea

desen tehnic sau electronică, de 
exemplu, nu ar putea consti
tui o activitate agreată nu nu
mai de tineri dar și de condu
cerea clubului ? Fantezia tema- 

în prezentareatică dovedită 
cunoștințelor teoretice nu s-ar 
putea extinde și asupra cercu
rilor aplicative ? Argumentul 
prin care se încearcă justifica
rea numărului extrem de redus 
al cercurilor tehnico-aplicative 
— existența unui club speciali
zat, Tehnic-Clubul — nu este, 
după părerea noastră valabil, 
deoarece un singur club, oricît 
de intensă ar fi activitatea sa, 
nu poate fi suficient în raport

Modern-Clubului.
această activitate se rezumă la 
un ciclu lunar de conferințe, cu 
o participare „remarcabilă" : 
ultima conferință a întrunit un 
public de 17 persoane.

Indiferent față de preferințele 
tinerilor, Modern-Clubul adoptă 
o manieră pe cît de „persona
lă", pe atît de depășită, asu- 
mîndu-și responsabilitatea ale
gerii tematicii pe baza următo
rului principiu : „cine este inte
resat vine, pe noi nu ne inte
resează numărul participanți- 
lor". O explicație 
conducerii clubului 
sigur : „concurența" 
cultură a Sectorului 
oare caracterul neorganizat, 
tîmplător al contactului cu 
stituțiile, întreprinderile, școli
le din sector, lipsa de imagina
ție în organizarea activităților 
și acel „nu ne interesează pu
blicul de cartier" nu ar putea 
furniza o altă explicație, poate 
mai aproape de adevăr ?

Aceeași idee — cei care sînt 
interesați vin singuri — susținu
tă de tovarășul director Gabriel 
Chelaru, stă și la baza activită
ții cercurilor tehnico-științifice 
de aici. Dar la ce activități pot 
participa tinerii ? Clubul oferă 
același cerc foto și, bineînțeles, 
același cerc de aeromodelism, 
noutatea constînd într-un cerc 
de depanare radio, televizoare 
și dintr-un al patrulea cerc, din 
păcate și ultimul, cercul de car
ting. Cum se explică oare lip
sa de corelare a activității clu
burilor, fapt ce determină, după 
cum am văzut, o suprapunere 
a tematicii cercurilor ? Ce poate 
justifica lipsa de imaginație în 
organizarea activității tehnico- 
științifice a tinerilor ?

★
Citiți în numărul viitor al zia

rului nostru continuarea anche
tei noastre.

Anchetă realizată de 
MIHAELA ANGELESCU, 
NADIA FILIP, 
PETRE JUNIE

din partea 
există,

Casei 
VIII.

de- 
de 

Dar 
în- 
in-

• CU PRILEJUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA, care a 
avut loc la Salisbury (Mary
land), s-a anunțat că anul vii
tor, incepind din luna ianuarie, 
vor fi organizate în S.t .A. 15 
concursuri internaționale de 
tenis pe teren acoperit. Prin
tre jucătorii care au fost invi
tați să 
„circuit 
Năstase 
(S.U.A.), 
Manuel 
John 
care 
parte la majoritatea turneelor 
In cursul lunii ianuarie, sint 
programate următoarele con
cursuri : 3—7 ianuarie la Bal
timore ; 17—20 ianuarie la Bir 
mingham (statul Alabama) : 
18—21 ianuarie la Roanoke (Vir
ginia) ; 24—28 ianuarie la O-
maha ; 29 ianuarie — 2 februa
rie Des Moines (Iowa). Intre 
18 și 25 februarie, la Salisbury 
sînt programate campionatele

‘l ale S.U.A 
INTERN AȚIO-

HAND- 
ziarului 
încheiat 
selecțin- 
U.R.S.S-

pe teren acoperit
• TURNEUL ti 

NAL MASCULIN DE 
BAL pentru premiul 
„Zaria Vostoka" s-a 
la Tbilisi cu succesul 
natei studențești a 
care a totalizat S puncte din * 
posibile. Pe locurile următoare

șului Caransebeș. Prinsă cu 
treaba, E.J. se depărtează, 
de grupul in care mUncea. 
Nu observă faptul că, de 
cîteva clipe, este urmărită 
pe furiș de către un individ, 
ale cărei intenții — lucru 
evident —nu păreau a fi 
dintre cele mai cinstite. In
tr-adevăr, la un moment 
dat, agresorul se năpustește 
asupra ei, o lovește, incer- 
cînd să o imobilizeze, 
petele tinerei 
însă de către
și... Mihu Petre (tată și fiu) 
care ii sar imediat în aju
tor. Huliganul încearcă să 
scape cu fuga. Cei doi îl 
urmăresc însă, îl prind și îl 
predau organelor de miliție.

Autorul josnicei tentative. 
Constantin 
din Techirghiol, fără 
pație) își va primi acum 
deapsa binemeritată.

Eleva Filofteia Drăgoiescu 
(Școala generală nr. 1 din 
Giurgiu) se adresează ru
bricii noastre cu rugămin
tea de a o ajuta să-și gă
sească fratele. Acesta se 
numește Fierăescu Eugen A- 
lexandru și — după indica
țiile primite de la sora sa 
— trebuie să aibă in jur de 
30 de a-ni. A fost născut la 
fosta maternitate „Mașina 
de Pline" din București, iar 
apoi (din pricina unor îm
prejurări deosebite) a fost 
dat de către mama sa unei 
familii din Capitală. De a- 
tunci nici tînăra care ne 
scrie și nici mama sa „nu 
l-au mai văzut". încă un 
amănunt: se pare că tînărul 
ar fi urmat „Conservatorul" 
la București și că, acum, 
s-ar afla tot în Capitală.

In cazul în care fratele 
căutat ar citi aceste 
duri, este, bineînțeles, 
gat să ia legătura cu
sa, Filofteia Drăgoiescu 
(strada Gării nr. 42, telefon 
23.75, orașul Giurgiu).

I

Ti- 
sînt auzite 
Mihu Petre Ia terminat neînvinsă com

petiția, totalizind 10 puncte. Pe 
locurile următoare s-au 
echipele 
puncte, 
puncte. Ruda Hvezda Praga 
6 puncte (setaveraj 7—12), Di
namo București — 6 puncte 
(C—14), Matsuhita Tokio — 6 
puncte (4—14).

IN „FORMAȚIE" I

Ions-<

României
AU INTERVENIT LA TIMP

Rubrică realizată de ANDREI BARSAN

MERIDIAN

cite 4
și selecționata studen- 
a României — cite 4 
și R.S.S. Gruzină — l

rîn-
ru-

sora

Nicolae (26 ani
ocu- 

i pe-

MASCULIN 
la Leipzig, 

forma
care

AL 
de 
revenit

l. Moscova,

IN- 
LN-

Zilele trecute, tînăra E.J. 
lucra la culesul porumbului, 
Pe o tarla apa-rținind unui 
C.A.P. din apropierea ora-

clasat
S. K. Leipzig

T.S.K.A. Sofia

LUAT SFÎKȘIT
țRILE 
ȚT1ONJ 
VOLEI

a
Ț.S.K.A.

I
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participe la acest nou 
indoor" se numără Ilie 
(România), Stan Smith 
Jim Connors (S.U.A.). 
Orantes (Spania) și 

Newcombe (Australia) 
a și confirmat că va lua

•au clasat reprezentativele R.D. 
Germane — 5 puncte. Ceho
slovacia 
țească 
puncte 
punct.

• AU 
TRECERILE TURNEULUI 
TERN / 
DE
Victoria

• DUPĂ CONSUMAREA A 
ȘASE RUNDE ȘI A PARTI
DELOR ÎNTRERUPTE, turneul 
internațional de șah de la Pal
ma de Mallorca are un nou li
der în persoana cehoslovacului 
Jan Smejkal. Acesta totalizează 
4,5 puncte și este urmat în cla
sament de Florin Gheorghiu 
(România), Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.), Oscar Panno (Argen
tina) și Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.), cu cite 4 puncte fie
care, Iuri Averbach (U.R.S.S.), 
Ulf Andersson (Suedia), Liubo- 
mir Lîubojevici (Iugoslavia) 
Karl Robatsch (Austria) 
puncte etc.

Lucian Debriceanu și__
Roșu erau prieteni la toartă. 
Nu se ocupau însă, împreu
nă, de lucruri serioase, cin
stite, ci de escrocherii. „For
mația" amintită a comis, 
vreme de cinci luni, o serie 
de furturi Bineînțeles, au 
fost depistați și arestați. 
Ceea ce urmează este, cre
dem, destul de limpede.
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MĂRILOR — RĂZBU- 
rulează la Luceafărul 

12 30; 16; 19,30; București 
12,45; 16.30; 20).
OM MARE ; rulează la 

9,15; 12; 15,30; 21), _ .. - ----- 17.45;

LUPUL 
NAREA : 
(orele 9;

. (orele 9;
MICUL

Scala (orele .
Festival (orele 9; 11,45; 14,30 
20,30.

MARIA STUART : rulează la
. Capitol (orele 7,30; 10,15; 13; 15,45; 

18.30; 21,15).
CAZUL MATTEI : rulează 

Central (orele 10; 12,30; 15,30; 
20,30).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : ruleazâ la Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Patria 
(orele 9; 11.30; 14; 16,30; 18; 21.15).

CU MIINILE CURATE : ruleazâ 
la Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15). 
Cotroceni (orele 14; 16; 18; 20).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION: 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Grivlta (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30). 
Arta (orele 15.30; 16; 20,15).

SECERĂ VÎNTUL SĂLBATIC •. 
rulează la Favorit (orele 9.15; 
12,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), Ex-

la
II:

celsior (orele 9,15; 12,30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30), Modern (orele 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRUM IN PENUMBRA 
la Doina (orele 11.15; 
18.30: 20,45), La ora 9,45

: rulează 
13,45; 16; 
program 

de desene animate pentru copil. 
BULEVARDUL ROMULUI : (ru

lează la Feroviar (orele 8,45; 11; 
13.30; 16; 18,30: 21), Melodia (orele 
9.15; 11.45; 15,45; 18.15; 20,45), Glo
ria (orele 9,15; 11,45; 15.45; 18.15; 
20 45), Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18.15; 20.45).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—18 In continuare. La ora 20,15 
program de documentare.

VACANȚA LA ROMA : rulează 
Ia Aurora (orele 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18: 20,15). Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

CREIERUL : rulează la Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20.301.

SFtNTA TEREZA ȘI DIAVOLII’ 
rulează la Buzești (orele 15.30; 18;
20.15)

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

PASAREA LIBERA : rulează Ia 
Drumul Sării (orele 16: 18: 20).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20.15), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20.15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

18,45), CARUSELUL (ora 21). ru
lează la Cinemateca .,Union". PROGRAMUL I

la

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Giulești '(orele 
15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Crîn-
gași (orele 15,30; 18, 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița ta
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),

MARTIN IN AL NOULEA CER ! 
rulează la Munca (orele 16; 18; 
20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15). 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CHEIA : rulează la Cosmos (ore
le 18; -----

O 1 
NARI : 
9; 12;

FUGI 
rulează 
13: 20.15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 19).

NU TE ÎNTOARCE : rulează 
Progresul (orele 15,30: 18; 20,15).

FUGA E SANATOASA : ruleazâ 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,151. 
Laromet (orele 15,30: 17.30; 19,30).

CÎND TU NU EȘTI : (orele 10; 
12; 14), SCRISOARE NEEXPEDIA
TA (ora 16.30), SCARA DE SER
VICIU; UNDE E COLETTI ? (ora

MARȚI, 5 DECEMBRIE 1972

: 20.15).
FLOARE ȘI DOI GRĂDI- 

rulează la Cosmos (orele 
15).
CA SA TE PRINDĂ : 
la Flacăra (orele 15,30;

la

Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANĂ ȘI PAIAȚE — ora 
19,30: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; 
(Sala Studio) : IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 20; Teatrul ,.C. I. 
Nott.ara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE ----- ~
Comedie : 
trul Mic ; 
ora 19,30; 
Caragiale" 
TEA ULTIMULUI 
ora 20; Teatrul Giulești : ...ESCU
— ora 19.30;. Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU — ora 15; (Sala Acade
miei) : RAI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
17; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUL
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vaslles- 
cu : HANUL PIRAȚILOR — ora 
19.30; Circul București : SPECTA
COL INTERNAȚIONAL MOSCO
VA. ULAN BATOR, PRAGA 
BUCUREȘTI — ora 19,30.

— ora 19,30; Teatrul de 
PREȘUL — ora 20; Tea- 
PISICA SĂLBATICĂ — 
Teatrul Național „I. L. 
(Sala Studio) : MOAR- ------------ COLAN _

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Geografia României. Dunărea. Te
leviziune școlară integrată. 9,20 
Biologie. 9,30 Matematica (clasa a 
VIII-a). 10.00 Curs de limba en
gleză. 10,30 Căminul. 11,10 Selec- 
țiuni din emisiunea „Seară pentru 
tineret". 11,50 Film serial : „Pier- 
duți in spațiu". 12,40 Publicitate. 
12.45 Telejurnal. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba rusă. 18,00 Panoramic 
științific. 18.20 Cum vorbim. 18,35 
Tehnic-club. 19,00 Caleidoscop cul
tural-artistic. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Comentariu 
la 40 de steme. Județul Neamț. 
20,20 Seară de teatru ; Teatru TV. 
în colaborare cu Teatrul Național 
din Timișoara prezintă în pre
mieră pe țară : „Coroană pentru 
Doja" — poem dramatic. 21.50 în 
actualitate — Școala. 22,20 Para
da vedetelor. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II
20.00 Telecinemateca pentru tine

ret : „Ucigașul și fata". 21,30 O 
interpretă a cîntecului doljenese : 
Ionela Prodan. 21,40 ' " " "
Film documentar : , 
te". 22,15 Emisiune 
ment (reluare).

i Ghișeul. 22,00 
„Temperamen- 

de divertis-



Lucrările sesiunii O.N.IL
intervenția delegatului român in Comitetul 

pentru problemele sociale și umanitare

„Principiile cooperării internaționale în depistarea, arestarea, 
extrădarea și. pedepsirea persoanelor vinovate de crime de răz
boi și crime împotriva umanității", formează, în prezent, obiec
tul dezbaterilor în Comitetul pentru probleme sociale și uma
nitare al Adunării Generale a O.N.U.

Subliniind importanța acțiu- 
îiilor întreprinse în cadrul Na
țiunilor Unite pentru preveni
rea și pedepsirea crimelor de 
război și a crimelor împotriva 
umanității, delegatul român, 
Nicolae Ropoteanu a arătat că 
asemenea acțiuni, conforme cu 
principiile Cartei O.N.U. de 
menținere a păcii și securității 

’internaționale prin măsuri co
lective, menite să descurajeze și 
că reprime folosirea forței în 
relațiile dintre state, sînt de 
natură să întărească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite în 
viața politică a lumii, în elimi
narea agresiunii din rela
țiile interstatale. „Declarația 
asupra principiilor dreptului 
internațional privind relații
le prietenești și de coope
rare între state", adoptată 
la Sesiunea jubiliară a O.N.U. 
subliniază că războiul de agre
siune constituie o crimă împo
triva păcii care angajează res
ponsabilitatea statelor și per
soanelor ce se fac vinovate de 
astfel de crime.

Delegația română, a spus vor
bitorul, dă o înaltă apreciere a- 
doptării de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a „Conven
ției cu privire la imprescripti
bilitatea crimelor de război și

a crimelor contra umanității", 
precum și a altor rezoluții me
nite să determine statele să ia 
măsuri eficace pentru a asi
gura pedepsirea celor vinovați 
de asemenea crime.

In situația în care, războaiele 
de agresiune, cu criminalitatea 
pe care o generează, mai per
sistă în viața internațională, a 
arătat vorbitorul, cooperarea 
intre state în vederea depistării 
și pedepsirii exemplare a vino- 
vaților de crime de război și 
crime împotriva umanității ar 
trebui să pornească de la nece
sitatea de a introduce, in legis
lația tuturor statelor, prevederi 
adecvate pentru pedepsirea lor, 
întrucît o cooperare in acest 
domeniu nu își poate atinge 
țelul dacă nu se iau măsuri 
concrete de judecare și pedep
sire a acestor crime in cadrul 
legislației naționale.

România, a spus delegatul 
țării noastre, parte la conven
țiile internaționale în materie, 
împărtășește preocupările pen
tru intensificarea cooperării in
ternaționale și apreciază că 
proiectul de principii prezentat 
de delegațiile Bielbrusiei, Ce
hoslovaciei și Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului 
oferă o bază rezonabilă pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Manifestări în cinstea
aniversării Republicii

La Lagos s-a deschis expoziția 
Republicii Socialiste România în 
cadrul căreia 34 de centrale in
dustriale și întreprinderi româ
nești de comerț exterior expun 
o gamă variată de produse : ma
șini și utilaje, aparataj electric și 
electronic, produse chimice și 
farmaceutice, materiale de con
strucții, articole de larg con
sum.

La ceremonia oficială, care a 
avut loc cu acest prilej, au parti
cipat dr. Adebavo Adedeji, mi
nistrul federal al dezvoltării eco
nomice și reconstrucției, repre
zentanți ai organismelor econo
mice nigeriene, oameni de afa
ceri.

în cuvîntul inaugural, ambasa
dorul țării noastre la Lagos, 
Gheorghe Iason, a relevat că. în 
ultimii ani, relațiile dintre Româ
nia și Nigeria au înregistrat o 
continuă dezvoltare în diferite 
domenii. Organizată în preajma 
aniversării a 25 de ani de la 
proclamarea republicii, expoziția 
română de la Lagos reprezintă 
o sinteză a realizărilor obținute 
în acest sfert de secol de poporul 
român.

Luînd cuvîntul, dr. Adebavo 
Adedeji a felicitat — în numele 
guvernului și poporului nigerian 
— guvernul și poporul român 
pentru realizările obținute în cei 
25 de ani de la proclamarea re
publicii. Ministrul nigerian și-a 
exprimat speranța că schimburile 
comerciale și cooperarea econo
mică dintre România și Nigeria 
se vor intensifica în interesul 
și avantajului ambelor țări.

La Universitatea „Lomonosov", 
din Moscova, a avut loc o sea
ră festivă consacrată împlinirii 
a 25 de ani de la proclamarea 
Republicii în România. Au par
ticipat numeroși studenți sovie
tici, reprezentanți ai organiza
țiilor naționale ale studenților 
străini.

în numele studenților sovie
tici, Nikolai Pankov, membru al 
comitetului de Comsomol pe u- 
niversitate. a felicitat călduros 
pe studenții din țara noastră cu 
prilejul aniversării Republicii, u- 
rindu-le noi succese în opera de 
construire a socialismului.

Studentul român. Marin Jianu, 
de la Facultatea de filozofie a 
universității, a vorbit despre 
realizările repurtate de poporul 
nostru sub conducerea Partidu
lui Comunist în cei 25 de am 
care au trecut de la proclama
rea Republicii.

A urqaat prezentarea tutor 
filme documentare românești.

★
Simbătă. m capitala Angfjei, 

s-a deschis Centru! de carte 
românească — „Romanian Book 
Centre Ltd".

Inițiat de editura britanică 
Abacus'Kent, „Romanian Book 
Centre" și-a propus ca scop să 
popularizeze și să difuzeze. în 
Anglia ți în alte țări de limbă 
engleză, lucrări românești din 
cele mai diverse domenii de ac
tivitate, tipărite în limba româ
nă, în engleză și în alte limbi.

Protocol comercial 
româno-indian

Tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și L. N. Mishra, mi
nistrul comerțului exterior al 
Indiei, au semnat la Delhi pro
tocolul privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1973, în cadrul 
^cordului comercial și de plăți 
de lungă durată dintre Repu
blica Socialistă România și In
dia.

în baza acestui protocol, Ro
mânia va livra Indiei utilaj pe
trolier, echipamente pentru di
ferite industrii, rulmenți, la
minate din oțel, produse petro

lifere, diverse produse chimice 
și farmaceutice. India va livra 
în schimb minereu de fier, di
verse produse manufacturate — 
țesături, produse din iută, piei 
finite și semifinite, și alte pro
duse.

Protocolul pe anul 1973 pre
vede o creștere substanțială a 
schimburilor comerciale româ- 
no-indiene față de anul 1972.

La semnare au fost prezenți 
Petre Tănăsie, ambasadorul 
României în India, V. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești, precum și membrii celor 
două delegații.

de peste hotare

R. S. CEHOSLOVACA : Noul 
din

cartier de locuințe „Kuzmanf 
Kosice

An fost

interlocutorii

MICHEL KONKO
vicepreședinte al Comitetului Executiv 

Național al Uniunii Tineretului Socialist 
Congolez

GUEKOU
ALAIN LOUIS

președintele comitetului U.J.S.C. din regiu
nea Plateaux

Tineretul congolez
preocupări actuale

Declarația G. R. P. 
al Republicii 

Vietnamului de Sud

Lucrările

de la Helsinki

La 4 decembrie 1972, pre
ședintele Republicii Burun
di. Michel Micombero, a 
primit în audiență pe amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Bujumbura, A- 
lexandru Tujon.

Cu acest prilej, președin
tele Republicii Burundi a 
transmis un salut cordial și 
cele mai bune urări de să
nătate președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, de prosperitate 
și progres poporului român.

Au fost, de asemenea, a- 
nalizate relațiile bilaterale 
româno-burundcze și pers
pectiva dezvoltării acestora.

Lucrările Comisiei 
C.A.E.R. pentru 
Statistică

• LA MOSCOVA s-au înche
iat lucrările celei de-a XX-a 
ședințe a Comisiei C.A.E.R. 
pentru statistică. La lucrări au 
luat parte delegațiile Bulgariei. 
Cehoslovaciei, Cubei. R. D. Ger
mane. Mongoliei, Poloniei, Ro
mâniei, Ungariei și Uniunii So
vietice. precum și delegația Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, potrivit acordului 
dintre C.A.E.R. și guvernul 
R.S.F.I. în calitate de observa
tori. au fost prezenți reprezen
tanți ai Secretariatului O.N.U.

și Secretariatului Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa.

Măsuri la Dublin
• Președintele Republicii Ir

landa, Eamon de Valera, a 
semnat, duminică, proiectul de 
lege prezentat de guvernul ir
landez cu privire la „delictele 
împotriva statului". Prin acest 
act. proiectul respectiv capătă 
putere de lege.

Proiectul, care urmărește să 
pună capăt activității teroriste 
a Armatei Republicane Irlande
ze în Irlandă, fusese aprobat 
anterior de Camera inferioară 
a Parlamentului și Senat, in 
urma atentatelor cu bombe ca
re au avut loc vineri seara la 
Dublin.

Legea delictelor împotriva 
statului prevede condamnarea 
la un an închisoare și amenda
rea tuturor persoanelor pe care 
poliția le declară ca aparținind 
organizației clandestine.

O nouă ședință 
la Panmunjon

• La Panmunjon a avut loc o 
nouă ședință a Comisiei milita
re de armistițiu din Coreea. Cu 
acest prilej, reprezentantul
R. P.D. Coreene a condamnat
S. U.A. pentru introducerea in 
Coreea de sud a unor mari can
tități de armament modern și 
tehnică de luptă, sub pretextul

ret și de a desfășura o activitate potrivită 
cu cerințele ei. Tineretul Urban, Tineretul 
Muncitoresc și Tineretul Rural nu au 
conduceri naționale. Ele există doar in 
departamente, în orașe și sate, fiind sub
ordonate in ultimă instanță forurilor cen
trale ale U.J.S.C. Această organizare — 
care, subliniez încă o dată, provine din 
condițiile noastre caracteristice — ne-a 
îngăduit să cuprindem tnai bine masele de 
tineri în rindurile U.J.S.C. In prezent 
400 000 de tineri fac parte din U.J.S.C.. 
ceea ce înseamnă aproape jumătate din 
populația țării.

Discutăm în continuare despre preocu
pările tineretului acestei republici africa, 
ne, despre inițiativele organizației. Inter
locutorii noștri au o clipă de ezitare : cu 
ce să înceapă ? Activitatea organizației lor 
este intensă, bogată, acoperă cele mai di
ferite sectoare, avind în unele împrejurări 
un rol de pionierat, de deschizător de 
drumuri.

— Vă vom vorbi despre „operațiunea va
canță". Vacanța elevilor și studenților noș
tri s-a schimbat. Nu mai este cea tradi
țională — marcată prin absența activității 
de studiu. La îndemnul organizației noas
tre tinerii care învață au petrecut „va
canța mare" în zonele agricole, desfășurind 
activități economice productive, întărind 
legăturile cu băieții și fetele de aceeași 
vîrstă care muncesc la sate. „Operațiunea 
vacanță" o considerăm de o mare impor
tanță educativă. Pe acest plan trebuie să 
amintim că Ministerul Invățâmintului in 
colaborare cu organizația noastră a reușit 
să facă din formarea ideologică a tineri
lor care învață o disciplină la fel de im
portantă ca, de exemplu, matematica sau 
fizica. în materie de învățămînt s-au în
registrat progrese considerabile. A crescut 
numărul elevilor, mai ales al celor din șco
lile primare. în aceste condiții s-a făcut 
resimțită necesitatea înmulțirii cadrelor 
didactice. Sute de tineri — unii din ei stu
denți — au plecat în diferite așezări pen
tru a lucra ca învățători. Gestul lor re
flectă abnegație, înțelegerea imperativelor 
supreme.

Interlocutorii noștri ne-au relatat tot
odată despre eforturile ce se depun pen
tru ca tinerii din Republica Populară Con
go să-și însușească profesiuni necesare 
dezvoltării economiei țării. In acest con
text, au arătat ei, se acordă o importanță 
mai mare invățămîntului tehnic către care 
sint îndrumați numeroși tineri. In cea mai 
mare parte muncitorii uzinelor sînt tineri, 
după cum tot tinerii iau parte la orga
nizarea unor forme de muncă în comun 
la sate.

O țară în care 70 la sută din locuitori 
sint tineri : Republica Populară Congo. Des
pre această țară și despre tînăra ei gene
reze ne-au vorbit membrii delegației Uniu- 
r. i Tineretului Socialist Congolez care, la 
invitația C.C. al U.T.C., aif efectuat o vi
zită n România. Interlocutorii noștri au fost : 
MICHEL KONKO, vicepreședinte al Comi
tetului Executiv Național al Uniunii Tine
re:- ui Socialist Congolez (U.I.S.C.) și GUE
KOU ALAIN LOUIS, președinte al Comite
te „ U.J S.C. din regiunea Plateaux.

Mai intîi notăm cîteva relatări privind 
U.J.S.C. — puternica organizație a tinere
tului din Republica Populară Congo.

— Organizația noastră, născută din as
pirațiile revoluționare ale generației tine
re. se bucură de o influență deosebită. Ea 
există din februarie 1964. înainte de în
făptuirea revoluției nu funcționau în țara 
noastră decit organizații destinate tinere- 
tuiui avind un caracter religios. Ele în
cercau să îndepărteze generația tînără de 
la drumul luptei, de la drumul revoluției. 
Organizația noastră a adoptat actuala de- 
auneire după 1968. Avem o structură origi
nală. adaptată condițiilor specifice, ne- 

lilițiloi irvorite din particularitățile con
goleze. In cadrul LJ.S.C. funcționează U- 
niuaea Generală a Studenților si Elevilor 

d Mișcarea Pionierilor — avind fieca- 
din ele conduceri naționale. Pe plan 

si desfășoară activitatea — ca or
ii ale L-J-S.C. — Tineretul Urban, 
ul Muncitoresc și Tineretul Rural, 

re ue dă posibilitatea de a sublinia 
eristicile fiecărei categorii de tine-

In încheiere înregistrăm impresiile din 
România ale membrilor delegației U.J.S.C. 
Oaspeții congolezi subliniază :

— Ne-am bucurat în România de o pri
mire foarte călduroasă care exprimă so
lidaritatea militantă, revoluționară a ti
neretului român, a U.T.C., cu tineretul și 
poporul nostru. Am vizitat multe orașe 
— Craiova, Turnu Severin, Timișoara, A- 
rad, Oradea, Cluj, Sibiu, Pitești etc. —• 
iar în fiecare din locurile în care ne-am 
intilnit cu activiștii U.T.C. și cu tinerii am 
avut prilejul de a cunoaște o experiență 
interesantă, valoroasă, expresie a rolului 
deosebit pe care tineretul îl are în con
strucția socialismului în România. Dăm o 
inaltă apreciere muncii tineretului român, 
activității pe care o depun organizațiile 
U.T.C. Ne exprimăm satisfacția pentru con
vorbirea caldă, profund prietenească, de 
la C.C. al U.T.C. Avem convingerea că 
relațiile dintre organizațiile noastre — 
strins unite prin aspirații comune în lupta 
pe care o duc popoarele noastre — se vor 
dezvolta și în viitor. Părăsind România 
avem imaginea unui tineret optimist, entu
ziast, mîndru de istoria poporului său și 
încrezător în viitorul lui. Adresăm tine
retului României, organizației sale — U- 
niunea Tineretului Comunist — cele mai 
bune urări.

Luni, în cadrul consu 
multilaterale privind pre 
Conferinței pentru secu 
cooperare în Europa 
cuvîntul reprezentant 
nului, Reput 
lor Unite 
cii San \

ria;ama planurile și
ad:nînistrației salgoneze vi-
zina miens iliairea represiu-
ni>ar și perseCXlțiîs4?r impo-
trilra populație
de sud. asasinarea paT.cti-
lor și persoanelor iubi-oare
de pace, deținute in mod ile-
gal Campanial ad1ministra-
ției. Thieu afect toate pâ-
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MISIUNEA „APOLLO-17“
• Lansarea navei în cursul nopții • Primul savant american lansat 
vreodată în Cosmos • Trei zile în regiunea Taurus-Littrow

Ultimul zbor al programului american „Omul pe Lună" — 
„Apollo-17“ - este nu numai cel mai lung, dar și cel mai pro
mițător din punct de vedere științific. El debutează printr-o „pre
mieră" impresionantă : lansarea navei in cursul nopții.

așa-zisei „modernizări" a arma
tei sud-coreene — transmite 
agenția A.C.T.C. Reprezentantul 
R.P.D. Coreene a arătat că a- 
ceste acțiuni ale părții america
ne au loc în condiții cînd între 
Nordul și Sudul Coreei se des
fășoară contacte menite fă des
chidă calea reunificării pașnice 
și independente a țării.

o inaltă oficialitate a Ligii ara
be.

• Generalul Osvaldo Lopez 
Arellano a fost desemnat, luni, 
președinte al Hondurasului, în 
locul lui Ramon Ernesto Civz, 
înlăturat de forțele armate ale 
țării, anunță un comunicat ofi
cial, transmis de postul de radio 
hondurian si reluat de agenția 
PRENSA LATINA.

Convorbiri
interyemenite

• Reprezentanții personali 
șefilor de stat ai Republicii A- 
rabe Yemen și Republicii De
mocratice Populare a Yemenu
lui se vor intilni in cursul săp- 
tăminii viitoare în vederea 
examinării aplicării acordului 
de uniune încheiat de cele do
uă țări, s-a anunțat in capitala 
nord-yemenită.

S-a precizat, de asemenea, că 
la întrevedere va partciipa și

ai

Noi întîlniri 
indo-pakistaneze
• Surse indiene, reluate de 

agențiile REUTER și FRANCE 
PRESSE, au anunțat că India 
a răspuns favorabil la propune
rea pakistaneză privind organi
zarea unei noi întîlniri intre 
șefii de stat major ai armate
lor celor două țări, în vederea 
soluționării unor probleme pri
vind delimitarea liniei de 
trol în Jammu și Cașmir.

Precedenta întîlnire a 
doi șefi de stat major a
loc Ia 28 noiembrie, în orașul 
pakistanez Lahore.

con-

celor 
avut

Rezultatele 
referendumului din 
Elveția

• Ministrul elvețian al eco
nomiei, Ernst Brugger, a anun-

rezultatele 
referendumului 
nică in Elveția 
rele relații ale 
Comunitatea Economică 
peana.

Potrivit cifrelor oficiale, din
tre participanții la această con
sultare, 1 345 057 s-au pronunțat 
pentru, iar 509 350 împotriva a- 
cordului de liber schimb, sem
nat la 22 iulie, la Bruxelles, cu 
Piața comună.

definitive ale 
organizat dumi- 
privind viitoa- 
acestei țări cu 

Euro-

• Ambasadorul Republicii 
Socialiste România ia Stock
holm, Eduard Mezincescu, a 
înmînat profesorului Alf 
Lombard, romanist, ordinul 
„Meritul Științific" clasa I, 
pentru contribuții deosebite 
in studierea limbii române 
și la popularizarea culturii 
si științei românești pe plan 
internațional, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani._____
• LUCRĂRILE de restaurare 

a celebrei „Picta" au scos la 
iveală un semn pe palma stin
gă a Madonei, rămas nedesco
perit aproape cinci secole. Di
rectorul cercetărilor științifice 
al Muzeului Vaticanului, Vitto- 
rie Federici. declară că este 
vorba de litera M. probabil 
monograma artistului.

La bordul navei, cu trei lo
curi, ,.America", se va afla pri
mul savant american lansat 
vreodată în cosmos. Este vorba 
de geologul Harrison Schmitt, 
care și-a propus să selecțione
ze și să aducă pe Pămint, ro
cile lunare cele mai vechi și 
cele mai recente văzute vreo
dată de către om. Schmitt și 
Eugene Cernan, comandant de 
bord, vor efectua 8 noi expe
riențe științifice in 
Taurus-Littrow.

Cele trei ieșiri 
Schmitt și Cernan in „ 
Taurus-Littrow vor bate recor
durile mai ales în ce privește 
durata și kilometri parcurși i 
21 de ore în afara lemuiui 
„Challenger" și 33,8 km pe jos 
și la bordul „Jeepysrover“-lui.

Prevăzută pentru 6 decembrie 
ora 21.53 (ora Floridei), lansa
rea lui „Apollo-17“ va scălda 
întreaga regiune Cape Kennedy, 
timp de două minute, intr-o 
lumină comparabilă cu cea a 
zilei. Galben-portocaliul direi 
orbitoare de gaze lăsat de tre
nul spațial va putea fi văzut 
de pe o suprafață egală cu cea 
a Europei. Adică din sudul Sta
telor Unite, din Golful Mexic, 
Cuba și Bahamas.

Cernan, șeful echipajului a- 
cestei misiuni de aproape 13 
zile, a petrecut, deja, mai mult 
de 11 zile in cosmos, cu prile
jul zborului circumterestru 
efectuat de „Gemini-9“ și al 
zborului circumlunar în cadrul 
misiunii „Apollo-10“. Schmitt, 
geolog, profesor la Universita
tea Harvard, a devenit astro
naut pentru a sluji știința. El 
va fi in elementul său în peri
oada 11—14 decembrie. Se cre
de că ținta misiunii sale — re
giunea Taurus-Littrow — îi va 
rezerva rocile cele mai variate.

.,Apollo-17“ se va afla în a- 
propiere de Lună in seara zi
lei de 10 decembrie, iar in ziua 
următoare (ora 19,54

regiunea

ale lui 
regiunea

G.M.T.),

Luni dimineața a 
luată numărătoarea 
în vederea lansării 
spațiale „Apollo-17“, 
dată sîmbătă. Un 
de cuvînt al Centrului spa
țial de la Cape Kennedy a 
anunțat că totul se desfă
șoară conform programului, 
nava spațială „Apollo-17“ 
urmînd să fie lansată în 
noaptea de 6 spre 7 decem
brie, așa cum era prevăzut. 
El a precizat că, în cursul 
nopții de duminică spre 
luni, s-a realizat un acord 
de soluționare a conflictului 
de muncă privind salariații 
Companiei Boeing angajați 
prin contract de către 
NA.S.A., a căror grevă, pro
gramată pentru luni noap
tea, ar fi periclitat lansarea 
navei la termenul stabilit.

fost re- 
inversă 

navei 
suspen- 

purtător

va avea loc aselenizarea. 
Schmitt și Cernan vor fi ultimii 
vizitatori americani ai Selenei, 
în cadrul programului .,Apollo". 
Ei vor petrece mai mult de 
trei zile pe întunecata vale cu
noscută sub numele de „regiu
nea Taurus-Littrow", un peisaj 
dezolant de cratere și bolovani.

în regiunea Taurus-Littrow, 
ei vor instala cel de-al cincilea 
laborator „Alsep", însărcinat să 
informeze, încă multă vreme, 
pe savanți asupra unui număr 
sporit de fenomene lunare.

„Alsep"-ul ce va fi instalat

de ,.Apollo-17“ va studia, în 
special, atracția pe care o exer
cită Pămintul față de Lună, și 
rarele particule ale atmosferei 
selenare. La o distanță de 100 
km. depărtare de Lună, Evans, 
înarmat cu detectorul său ra
dar, va căuta nu numai pre
zența apei in subsolul selenar, 
dar va face și un inventar al 
mineralelor solului lunar pină 
la o adîncime de 1 300 de me
tri. Eventuala descoperire a a- 
pei în solul lunar va relansa, 
fără îndoială, ipoteza existenței 
unei' forme primitive de viață 
pe satelitul Terrei.

Ultimii selenauți americani 
vor ameriza în Pacific în ziua 
de 19 decembrie, ora 19,24 
G.M.T.

O hartă a Lunei cu indica rea locului unde va aseleniza 
„Apollo-17".

Poziția P.C. German expusă
de Kurt Bachmann

La Dusseldorf a avut 
loc plenara conducerii 
Partidului Comunist Ger
man.

Cu acest prilej, a luat cuvîn- 
tu. Kurt Bachmann, președintele 
P.C.G., care a relevat că, prin 
recentul scrutin, majoritatea 
populației R. F. a Germaniei 
s-a pronunțat pentru continua- 
rea politicii de destindere, pen
tru asigurarea securității și pen
tru coexistența pașnică. Din ale
geri, Partidul Comunist German 
a ieșit întărit din punct de ve
dere politic și organizatoric, a 
declarat Kurt Rachmann.

„Cheia modificării raporturi
lor de forță în R.F.G. în favoa-

rea clasei muncitoare — a subli
niat vorbitorul — este întărirea 
P. C. German. De aceea, are o 
mare importanță faptul că, în 
cursul campaniei electorale, par
tidul a făcut cunoscută po
litica sa clasei muncitoare, în
deosebi tinerilor muncitori și că 
au putut fi atrași mii de noi 
membri".

Președintele P.C.G. a cerut 
ca noul guvern al R.F.G. să în
făptuiască o serie de reforme so
ciale și democratice, 
reforma pensiilor și 
reforma democratică 
mîntului, instituirea
asupra monopolurilor,

printre care 
impozitelor, 

a învăță- 
controlului
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