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Sub' semnul marii sărbători

în ziua de 5 decembrie 1972 a 
avut loc ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Executiv a examinat 
unele propuneri de îmbunătățire în 
•continuare a activității marinei ci
vile, precum și a flotei de pescuit 
oceanic. Comitetul Executiv a stabilit 
măsuri care să ducă la organizarea 
mai rațională a marinei civile, la 
mai buna gospodărire și folosire a 
flotei fluviale și maritime, la crearea 
condițiilor pentru îmbunătățirea ca
lității reparațiilor navelor și scurta-

rea termenelor de reparații. S-a sta
bilit să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Comitetului Exe
cutiv privind pregătirea personalului 
navigant, precum și pentru întărirea 
disciplinei întregului personal. Corni, 
tetul Executiv a hotărît ca fiola de 
pescuit oceanic să fie transferată de 
la Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor în cadrul ma
rinei civile din subordinea Ministe
rului Transporturilor și Telecomu- 
nicațiilor-

Comitetul Executiv a discutat, de 
asemenea, proiectul legii cu privire 
la organizarea și funcționarea Consi-

Țiului Central de Coric 
tații Economice și Sociale ș. 
să fie îmbunătățit pe baza g 
țiilor aduse în cadrul discuție 
înaintat Marii Adunări Naționa. 
spre dezbatere și adoptare.

Comitetul Executiv a examinat și 
aprobat propunerile Ministerului In
dustriei Chimice, Ministerului Indus
trie: Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii și Ministerului Mi
nelor. Petrolului și Geologiei privind 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici pentru unele investiții noi pre
văzute în actualul plan cincinal.

Comitetul Executiv a rezolvat, 
totodată, unele probleme ale activi
tății curente.
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• Clubul inovatorilor — o lăudabilâ inițiat - 
vă a Comitetului U.T.C. • Fiecare tînăr inova
tor realizează modernizări a căror valoare 
este mai mare decît salariul său • Produse su

perioare celor realizate după licențe
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Foto : GH. CUCU
Tehnicianul Gh. Ticleanu și reglorul Ilie Sorin — doi dintre eroii reportajului nostru din pagina a III-a — pun la punct detaliile unei noi inovații
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Grupajul „Dumnea- 
| voastră gîndiți, mun- j 

. citi și trăiți ca un tî- .
năr comunist" ? Iăspund : Inova- I

inirin. prnnnmiț- ’
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Astăzi ne rătorul Paul Almâjan, economistul Decebal-Traian Remeș și cercetătorul știin teanu.

• Președintele Comisiei naționale pentru • Ambasadorul Republicii Populare

energie atomică a Republicii Argentina
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Proiectul de
norme ale vieții
si muncii

Beir-at : uiumul control al rotorului pentru certificatul de funcțiune 
Foto : GH. CUCU

Dimensiunea
umana a

Ascult prin gensssml dexhss 
compartimentului peeimge 
umed-dezgustătoare t acn
toamne. Plouă peste tsan^s 
calcar, de gram: fi de atxer. 
ai Banatului. (E aceeași tom
care a căzut flască peste cimpo- 
le și Carpații Român:?-.. aceezn 
care a umplut holdele de -- -ta
ie. E același anotimp bofawc. 
încărcat de iluzia omnipotentei. 
Dar iată că din nou, ca de ~ 
care dată România se înaltă, cu 
bărbăție, cu încredere, peste a- 
ceastă nejustificatâ nedreptate a 
naturii).

Apoi, undeva, în stingă căii 
ferate, jos, a apărut -rrașuL 
Cetatea de foc părea desprin
să dintr-o îndepărtată ji fan
tastică realitate. Magia lumi
nilor ticluia un univers pe care 
îl descopeream abia atunci. Vr- 
deam parcă anul 1771 cind au 
început să producă primele două

«îr Gnu

Xecr- <w. sir, peatrv d Rrșafa conti
guă m rfap snegxftral irtona -o~ ■wnW < racuhn fi a metalului, 
lnt-eaga existentă fi ndla-e a e- 
cestiă oraș rostește foarte preg
nant această nuraculoaii istorie. 

Deci tmagmea unu: burg prin
tre zsdurde căruia se prelinge unReportaj de PAVEL PERF1I.

comuniștilor,
ale eticii și
echității
socialiste
in dezbaterea
utecistilor

e Consiliului Republicii "Socitovarășul Nicolae a primit la 5 de- ambasadoru! extra- : plenipotențiar ai Re-
publicii Populare Congo la București, Jean Baptiste Loun- da. în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială.

-•*- —ies

Im> este deosebit de plăcut ca la sărbătorirea împlinirii a M de aai de la înființarea institutului dumneavoastră să vă adresez tuturor — cadre didactice și studenți — un cordial salut si cele mai bune urări de sănătate și fericire.In decursul existenței sale de 5 decenii. Institutul de Educație Fizică si Sport a desfășurat o bogată activitate, dind țării un însemnat număr de cadre — profesori de educație fizică, antrenori si instructori pentru diferite discipline sportive — care au adus și aduc o contribuție importantă la formarea unui tineret robust, bine pregătit pentru muncă și viață, cu o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Apreciez că, îndeosebi in perioada de după 23 August 1944. institutul dumneavoastră — dezvoltind pe o treaptă superioară experiența și tradițiile bune acumulate din trecut — a adus. împreună cu celelalte institute universitare, cu întreaga noastră rețea de învățămint, o contribuție de seamă la pregătirea multilaterală și educarea sănătoasa — morală și fizică — a tintrei generații a patriei, la efortul general de creștere și formare a noi și noi cadre de construi tori ai socialismului. Iată de ce doresc ca, la această aniversare, să adresez cadrelor didactice și studenților institutului cele mai calde felicitări.Semicentenarul institutului dumneavoastră are loc în condițiile in care întreaga țară se pregătește să sărbătorească împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea Republicii in România. Poporul nostru intîmpină acest eveniment de însemnătate istorică pentru destinele sale cu dorința fierbinte de a-i consacra noi și importante realizări în toate domeniile de activitate, de a munci cu elan și pricepere pentru transpunerea cu succes în viață a programului elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Am convingerea, dragi tovarăși și prieteni, că și dumneavoastră vă veți încadra cu cinste și cu rezultate cit mai bune în acest avînt general care a cuprins întreaga țară. Nu mă îndoiesc că sărbătorirea semicentenarului institutului va constitui pentru dumneavoastră toți un imbold de a munci și mai stăruitor pentru a răspunde cit mai bine înaltelor exigențe pe care partidul, societatea noastră le pune în fața școlii roînânești, a învățămîntului de toate gradele, a tuturor acelora care răspund de instruirea și educarea tinerelor generații care vor prelua și duce victorios mai departe făclia socialismului și comunismului pe pămîntul României.Vă doresc, din inimă, tuturor, mult succes și multe satisfacții în muncă și' la învățătură. în întreaga activitate viitoare !

UN PRILEJ DE
AUTOANALIZĂ,
UN ÎNDEMN LA

La Șantierul naval din 
Galați a avut loc ieri o inte
resantă acțiune intitulată pe 
urmele biografiei unui inova
tor. Ținerii de aici s-au în- 
tilnit cu tehnicianul Mircea 
Roibu, șeful turnătoriei șantie
rului naval, autor al multor 
inovații cu eficiență deosebită în procesul de producție. Re
latând etapele realizării prin
cipalelor sale inovații, evi
dențiind resortul moral al nu
meroaselor sale invenții pen-

UN CUVÎNT DIN BANCA ÎNTÎI
Secretarul U. T. C

GHEORGHE BUNEA 
elev la Liceul industrial de construcții — Slatina 

caută soluții pentru creșterea
atractivității cercurilor pe materii

Sint acum în anul trei dar am fost ales ca secretar cînd e- ram in anul intîi și, de atunci, am fost reales de două ori. Făceam parte, atunci, din prima promoție și eram unificați cu Liceul agricol, iar organizația acestui- liceu nu se prea ocupa de noi, cei de la construcții. In clasa mea erau elevi de virste
(Continuare in pag. a IV-a)

Be ce mai facem probleme 
fa orele de consultații dacă
si la cerc tot asta se face ?
—————. -------------------------------------------

PERFECȚIONARE•„Cred că astăzi, dezbătînd proiectul de norme, este nimerit să analizăm și felul în care utecișții participă la rezolvarea problemelor organizației, ale colectivului. Spun aceasta, gîn- dindu-mă la faptul că sînt unii care condiționează acest efort obligatoriu de interesele personale, dovedesc apucături individualiste"...CU această opinie a lui Gheor- ghe Colțeănu a început în adunarea generală a organizației U.T.C. din secția mecanic-sef a Uzinei „Progresul" din Brăila discuțiile privind Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Vorbind despre modul de desfășurare, precum și despre conținutul acestui eveniment trebuie remarcat încă de _ la bun început faptul că uteciștii secției mecanic-șef l-au înțeles ca un prilej de autoanaliză, de raportare autocritică la principiile si ideile cuprinse în document. De altfel, încă din referatul prezentat de Cornel Stinjenel, secretarul organizației, pe marginea proiectului de norme s-a desprins legătura directă stabilită între principiile cuprinse în el și faptele obișnuite demnul ca

raporteze normelor prin prisma eforturilor lui concrete, le locul de muncă, în viața de organizație. De altfel, însăși această punere în termeni a problemei din unghiul autoanalizei a fost un prim cîștig, o dovadă că dezbaterea a fost bine gîn- dită. I s-a asigurat, inițial, un teren de desfășurare propice îndeplinirii scopului urmărit prin organizarea ei. Tată de ce evocarea unor situații, fenomene, atitudini, petrecute în rîn- durile utecistilor din secția me- canic-șef s-a realizat nu numai din perspectiva exigențelor propuse de proiectul de norme, ci cu deosebire din unghiul de vedere al măsurilor ne care colectivul, în totalitate și prin fiecare utecist în parte, trebuie să le adopte pentru ca fiecare membru al organizației U.T.C. să se comporte ca un adevărat tînăr comunist.Din cuvîntul tinerilor a reieșit însă că nota caracteristică a purtării unora dintre ei o demonstrează nepăsarea fată de manifestările negative petrecute in jurul lor.— Recunosc că și eu însumi mă fac vinovat de o asemeneade munco și viață ale colectivului, în- fiecare tînăr să se TRAIAN G1NJU
(Continuare in pag. a IV-a)

PE URMELE
UNUI

INOVATOR
tru îmbunătățirea muncii în 
cadrul șantierului, invitatul a 
dezvăluit noi premise pentru 
o mai mare^apropiere a tine
rilor de creația tehnică. De 
altfel, acesta era și scopul ac
țiunii : cultivarea spiritului 
inventiv la tineri, stimularea 
preocupărilor pentru continua 
îmbunătățire a procesului de 
producție. Acțiunea a fost 
inițiată, de Consiliul Tineret 
Muncitoresc de pe lingă Co
mitetul județean Galați al 
U.T.C. și va continua și in 
alte întreprinderi, prima eta
pă încheindu-se cu 
ție și o consfătuire 
inovatori din județ.

o expozi- 
a tinerilorC. ION
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^Catedra
Etapa preliminară in luarea deciziilor:

SI PRECIZAREA OBIECEIVIJLUIPînă nu de mult. în conducerea empirică și intuitivă, care se baza în primul rind pe experiență și bun simț, decizia era considerată în special răspunsul la problemele ce se puneau conducătorului.în conducerea științifică, care folosește drept materie informații și le filtrează raționament logic, i nind seama și de bun simț și . de experiență, din ce în ce măi ;. mult cadrele de conducere se /, concentrează asupra identifi-r cării ți înțelegerii problemei care reclamă o decizie.într-adevăr. înainte de a lua o decizie, orice cadru de conducere, pe orice nivel ierarhic s-ar afla, trebuie să știe intii cu claritate care este adevărata problemă in fața căreia este pus, pe care trebuie să o rezolve și, de asemenea, trebuie să știe bine ce vrea, respectiv ce obiectiv trebuie să atingă prin decizia pe care o are luat.Dar mai mult, și fiecare are de luat decizii in ceea privește viața sa personală

primăprin i evițlept ți- J,.f V

deom ce ,____ _ _____ - r Șțfiecare tinăr are de luat decizi’ care afectează in mod esențial viitorul lui, realizarea sa viitoare în muncă. Fiecare om, fiecare tinăr, înainte de a decide, și mai cu seamă înainte de a acționa în fața problemelor ce i le pune viața, trebuie intii să știe exact care este problema cu care este cc .t.rrtr'. ~ ir_ același timp pentru ca acestuia faptele sale.în general se constată că oamenii zăbovesc incă mult prea puțin să gindească asupra recunoașterii prealabile a problemei. respectiv asupra necesității de a clarifica despre ce este vorba în realitate și totodată, nu au totdeauna mereu prezent in minte obiectivul, respectiv precizarea scopului, a finalității deciziei ce sint chemați a o lua la un moment dat.Pus de realitate in fața une> probleme, un conducător trebuie, să o rezolve. Pentru a- ceasta el trebuie, după ce a identificat și a reținut o problemă, să purceadă la o atentă analiză a acesteia, care să-l conducă la găsirea cauzei, respectiv a schimbării care a produs deviația semnalată.A găsi cauza, înseamnă as-'-’ a determina ce anume a produs efectul nedorit, ce anume a condus la rezultatul pe care-1 numim problemă.Pentru a exista siguranța că hotărîrile ce se vor lua nu se vor baza pe o idee falsă asupra ceea ce produce problema, este necesar apoi să se verifice raționamentul. Verificarea cons’ă în cercetarea dacă examinarea cauzei presupuse, conduce exact la aceleași faDte prinse in specificația problemei, pe care, Ie explică logic. simplu și comple'.Dacă verificarea confirmă că analiza problemei a fost corect făcută și a condus intr-adevăr la determinarea adevărate: cauze a problemei, atunci con- situația

confruntat și in care este telul, să-i subordoneze

sau de uneori cauza și posibilăa deveni măsuri de reme-de adaptare, care

ducătorul ajunge in care reclamă MĂSURI.1. Măsuri provizorii tranziție care se iau încă înainte de a găsi înainte de luarea unei diere.2. Măsurise iau atunci cînd după aflarea cauzei problemei, conducătorii își dă seama, fie că nu poate să elimine cauza, fie că nu es'e posibilă o măsură care să corecteze direct deviația constatată. O asemenea măsură per-• ® • • •

mite conviețuirea cu efectele problemei sau micșorează aceste efecte.3. Măsuri de corectare care elimină deviația, eliminind cauza generatoare a problemei De obicei este cea mai eficientă măsură, dar nu poate fi luată decit atunci cind e bine cunoscută cauza reală.4. Măsuri preventive sau de evitare care sint destinate să înlăture o cauză viitoare care ar genera probleme sau să reducă in mod substanțial proba-i bilitatea apariției acestei cauze.5. Măsuri de rezervă care urmăresc să minimizeze efectele pe care le-ar produce o problemă dacă totuși va apărea, deoarece nu s-a putut lua măsura de prevenire ți de înlăturare a cauzei care ar produce-o.Oricare din aceste măsuri pe care le-ar lua conducătorul implică elaborarea unei decizii iar elaborarea deciziei pro- priu-zise, așa cum s-a arătat, presupune succesiunea logică a unor etape, in care conducătorul pune împreună faptele si experiența sa pentru a face cea mai bună judecată. Conducătorul organizează informațiile relevante pe care le are Ia dispoziție. astfel ca să poată fi făcute comparațiile corepunzătoa-e in vederea efectuării unei alegeri intre variantele posibile să rezolve problema. în prealab ' trebuie stabilite insă obtec*r. •>- E-te un lucru care pane cruți»' dar adesea această etapă es:- omisă sau este făcută superficial. se formulează vag numai o idee generală fără a se specifica țelul propus, fără să fie localizat in timp și spațiu si cuantificat. Obiectivele stabilite. constituie linii directoare in folosirea resurselor disponibile pentru dobindirea repui țațelor așteptate.Spre a determina rezultatele, conducătorul face apei la cunoștințele pe care le ane și solicită informații pentru a putea determina clar ce urmărește. Căutind informații despre resurse, conducătorul examinează calificarea si numărul de oameni pe care ii poate foton disponibilitățile de bani. bugetul. costul, mijloacele materiale la discurt pune și ca-e o »în funcție de ceea ee ssabe- lește eu privire Ia rezultate si resurse. conducătorul xiix- lește obiectivele pe care dorește ca deciziile sale să le îndeplinească.în procesul de abocare a deciziei trebuie clasific»’* obiectivele după imțx’itar.ță. Utseie sint de mportantă aa*o altele, deși ireoortarte. nu ara* drept obligatorii. iar. tn i2rv:t altele. des: ar fi bine să fie Îndeplinite, nu ar avea imeLe— '.mDorrsr* udsau Apa** asxfH «bceec.eimperative care e.m.nă de la început variantele Imposibile »: ohie-‘ vele de dorit car» se reci dezavan-

gul care trebuie să aibă loc in prealabil luării deciziei colective. Pentru definirea problemei, spre a asigura un consens in primul rind cu privire la faptul dacă este nevoie intr-adevăr de o decizie, la ce anume trebuie să se refere această decizie ți apoi, care anume este obiectivul, care este finalita’ea acțiunii pe care o inițiază decizia ce trebuie luată, informațiile membrilor colectivului și raționamentul lor pus împreună joacă un rol important.Se spune că un conducător nu se află intr-adevăr in fața unei decizii decit dacă este in situația de a ..alege” intre mai multe posibilități de rezolvare a problemei ți decit dacă asigură traasfermarea deciziei ia acțiune eficientă — altfel este in cel mai fericit caz in fața unei intenții bune.O- ee folos că s-a ales o rezolvare bună pentru o problemă inexistentă sau pentru o falsă problemă Tcizia. dacă ea m> are in vede-

Satul de azi, orașul de mîine

UTE- 
CIȘ- 
T I I

Prezentă vie,
prezență activă

sa Ai •uterea.

T_

timilung <5* rare 4*-autpr-.tatea 9*

■e,e♦Principiul muncii în colectiv s* al conducerii colective In toate sectoarele de activitate și la toate nivelele subliniază mat pregnant necesitatea pregătirii deciziei in parcurgerea eu mare gr;* a tuturor etapelor cu • obligatorii in procesul. . deciziei in colectiv, pen-»-■• ca decizia -electivului să fie ’-.tr-adevăr rațională, să fie întotdeauna fundamentată științific. Aportul echipei, al gindirii tfiec-i--e este esențial, in dialo-

B. T. T. INVITĂ

CINE NV-ȘI DOKEȘEE

„FLOAREA DE COIF ?

cmăter» M ’«JB»» •• 
rrre— ia A 'arirms _5<era» Oe-T1».'

Aici, la Crasa» — comună ardeleana pierdută intre dealurile Sălajului — am firet rsuuitisli eu prufesaeul Dumitru Gîlgăa secretarul eumitetuhri rumuaal C.T.C. La am de «ren trerâeei de aaă. cu priviri limpezi. Discutăm despre efaetwrile ev- tăpeuilav 4« Crase* peu- tru lufr umairf rr» localității Iar.Ara*. după ee ne-am ra- aara. ue ptimbăm agale prin sal. ne plimbăm pe aa •resuar |at ca pentru trei same* w lung cit tine satul și »eef«Carul CTC îmi arată. pe rimă numirile edilitare. au multe, dar eseaăiale iu ev sluti» civică a anei a- snări rurale.__Căminl cultural arată p» dinafară ea o silă, iar pe dinăuntru e* •• veritabil complex de ewHwrahxare ■ uli de tpeet»colr (pentru prs» de teatru, de estradă, pentru proiecții de filme! : rlwb • ’* ut vi. biblivCbsar ia tpaieie timișului roit*a! se află bait eomu-■nută care așteaptă dear ei- teva utilaje pentru a intra ta funcțiune. Această eon- ■liariie. ru toate necazurile pe tare le-a pricinuit (secretarul V.T.C. îmi pomenise despre niște defecte de proiectare) este un semn sigur

de civilizație și sătenii sint foarte mîndri de treaba asta.Apoi mergem la spital. — un spital mare, in curs de supraetajare — in curtea căruia s-a terminat chiar in anul acesta construcția noii policlinici a comunei. în Crasna sint o duzină de medici și de două ori mai multe cadre medicale cu pregătire medie.La magazinul universal, intrăm să mincăm ceva. Au sătenii un restaurant eu care nu s-ar rușina nici un municipiu cu pretenții. Dumitru Gilgău imi spune că s-ar ft cuvenit să mergem la secțiile de industrie locală, unde se face numai mobilă pentru export. Sau la cooperativa agricolă de producție, unde s-an obtinut in anii din urmă mari producții agricole (asta ea să nu mai vorbim de sectorul zootehnic, fala cooperatorilor). Sau la moara care macină pentru tot bazinul Cramei (vreo sanie comune). ®au la una dintre cele 2* de unităti e*v»neratiste. sau...în comună sint aproape o mie de aalariati. tn fiecare an «e I ou»ti o iese peste îi de case noi. Liceul cuprinde peste o mie de elevi și Sâ de cadre didactice. Tn Crasna sint telefoane particulare.—Sintem din nou pe uliță.

Supermagazintil din Crasna (Zalău)

refăcind drumul către consiliul popular.— Și totuși, tineretul ? întreb.— Tinerii din Crasna, cei o mie de uteciști din comună au efectuat anul acesta muncă voiuntar-patriotică in valoare de mai bine de un milion de lei : au taluzat ambele maluri ale riului Crasna pe întreg teritoriul comunei (in anul 19'0 riul și-a făcut pur și simplu de cap, inundind mai bine de jumătate din sat) ; au amenajat spațiile verzi de-a lungul soselei care leagă Zalăul de Ciucea prin Crasna ; elevii liceului au muncit in tot cursul anului pe parcelele micro C.A.P.-ului propriu : toți tinerii au lucrat benevol pe șantierele băii comunale și policlinicii.Tineretul comunei, inii spun, dovedește prin fapte de prestigiu că se află in marea cursă pentru înfrumusețarea comunei. La consiliul popular din comună observasem chiar vreo trei diplome de onoare acordate tocmai pentru aceste rezul • tate de certă valoare.— Știți, in această toamnă va fi ales un nou secretar de organizație. Am dorit mult și poate că în parte am reușit, să fac ceva care să rămînă. Ceva care să a- teste pregnant prezența organizației in viața comuneiNu, comunistul Dumitru Gilgău nu a fost un secretar slab, dar acum este nevoie de un’-băiat mai tinăr. împreună cu tinerii din Crasna actuălul secretar a cîștigat multe bătălii. Au realizat lucruri frumoase. Dumitru Gilgău îmi mărturisește că pleacă din organiza- zație cu sentimentul că se desparte de o minunată familie.Mă despart și eu de acest tinăr, de faptele sale și ale organizației pe care a con- dus-o ani de-a rîndul. Mă îndrept către Zalău. .Acolo, la Crasna. șapte mii de locuitori — români și maghiari uniți în muncă și speranțe — pun umărul cu mare hărnicie la edificarea viitorului oraș Crasna. Dumitru Gilgău se numără — și se va număra in continuare — printre a- ceștia. EMANUEL TSOPESCUFotografiile : AL. PRUNDEANU

Mișcarea turistică de tineret din țara noast/ă este marcată, incepind din acest an, de o interesantă acțiune menită să adincească promovarea ‘ turismului itinerant, să contribuie la transformarea intr-nn fenomen de masă. Av-ind un caracter eompetițional și stimulativ, acțiunea turistică „Floarea de colț" și-a înscris- printre principalele sale scopuri atragerea cit mai multor tineri in excursii si drumeții care le permit cunoașterea nemijlocită a realizărilor poporului nostru în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, a nuițieroaselor obiective economice-,■ sociale și culturale ale României, frumusețile, sale naturale, iștorij poporului român, tradițiile .sale de luptă, de muncă și de viață, activitatea glorioasă a Partidului Comunist Român.Prin modul în care este concepută, această acțiune oferă tinerilor pe care'îi pasionează turismul posibilitatea realizării unor performanțe, îndeplinind o serie de norme obligatorii, cu un anumit grad de dificultate. Astfel, pentru obținerea insignei și brevetului „Floarea de c01ț“ gradul II este necesară parcurgerea a 1 075 km — lungimea Dunării pe teritoriul României — în diferite excursii și drumeții, cu obligația de a vizita și cerceta cinci reședințe de județ, inclusiv cea a propriului jude^ de a vizita și cunoaște cele mai importante Întreprinderi, șantiere de construcții, hidrocentrale, cooperative agricole de producție, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, muzee, case memoriale, alte obiective social-culturale, stațiunile turistice, rezervațiile naturale și monumentele naturii aflate pe teritoriul propriului județ. Candidații Ia obținerea insignei de gradul II mai au obligația de a efectua două excursii montane cu vizitarea a două cabane situate la peste 1 000 m altitudine sau, dac? se află la o distanță mare de zona montană, să parcurgă, în locul celei de a doua excursii, un traseu cicloturistic de minimum 40 km.Pentru dobindirea insignei si orevetului de gradul I, distanța care trebuie parcursă in diferite genuri de excursii crește la 3152 km — lungimea totală a granițelor României. Trebuiesc vizitate principalele obiective economice, social-culturale și istorice din cinci reședințe de județ și din București. Totodată, tinerii turiști au obligația să viziteze două din următoarele zone de mare interes turistic : Nordul Moldovei, Maramureșul, Nordul Olteniei, Porțile de Fier, Tara Moților, Delta Dunării. O excursie mohtană cu durată de 4 zile, participarea la un concurs oficial de orientare turistică, întocmirea monografiei unei zone turistice, completează normele obligatorii pentru cucerirea insignei si brevetului „Floarea de colț“ gradul 1.Caracterul stimulativ al acțiunii este dat de prioritatea la înscrierile în excursiile pentru tineret și de premiile oferite anual purtătorilor insignei de către B.T.T. : materiale pentru practicarea turismului, locuri gratuite in tabere și excursii, reduceri de tarife pînă la 30 la sută. Toți purtătorii insignei de gradul I sint admiși fără examen la cursurile de ghizi organizate de către B.T.T. și de către agențiile sale județene.Agențiile B.T.T., sectoarele de turism de la comitetele județene, municipale și Orășenești ale U.T.C., comisiile de turism, ale consiliilor U.A.S. din centrele universitare, au popularizat in rindul tinerilor acțiunea „Floarea de colț“, asigură în

drumarea și asistența de specialitate . pentru participanți. Astfel, au fost întocmite programe de excursii în concordanță cu normele prevăzute pentru obținerea insignei, parti- cipanții la acțiune beneficiază de priorități la înscrierea in excursiile organizate de agențiile și sectoarele de turism, a fost organizat sistemul de evidență a îndeplinirii normelor, au fost luate măsuri care obligă pe participanți ca un număr cit mai mare de kilometri să fie parcurși pe jos, în cadrul unor drumeții in zonele preorășenești sau in zonele, montane.. Ca rezultat al acestei activități peste 30 000 de tineri, din aproape 2 000 de organizații, participă la îndeplinirea normelor pentru obținerea brevetului de purtător și a insignei „Floarea de colț". Dintre aceștia, circa 58 la sută sint elevi, restul fiind muncitori, studenți, salariați, coooeratori.Peste 3 000 de tineri au si primit insigna și brevetul, trecin- du-și in condiții bune toate normele prevăzute pentru gradul II. 'Aceste cîțeva cifre sint suficiente pentru a demonstra că această acțiune se bucură de aderență la tineri, că ea răspunde scopurilor pentru care a fost inițiată. Județe ca Suceava, Bistrița, Bihor, Brașov, Ialomița, Hunedoara, care au între 100 si 500 purtători, se situează in fruntea acțiunii.Analiza atentă a modului de desfășurare a acțiuni duce, în același timp, la o serie de concluzii care nu sint îmbucurătoare. Astfel, în 15 județe, la 1 septembrie nici un tinăr nu-și îndeplinise încă normele în întregime, deși numărul partici- panțiior este destul de mare. Și mai rău este faptul că' printre acestea, sint județe cu tradiție in turismul pentru tineret și cu un variat potențial turistic : Covasna, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Sibiu', Vîlcea. în alte județe munca agențiilor și a sectoarelor de turism s-a desfășurat unilateral, antrenînd fie numai elevi : Arad, Argeș, Vrancea, Timiș sau numai tineri salariați Alba, Dimbov5- ța, Iași, Vaslui. De asemenea, trebuie să arătăm că dintre participanți, un număr nejustificat de mic au îndeplinit toate normele.Comitetele U.T.C., agențiile și sectoarele de turism trebuie să-și intensifice în perioada următoare activitatea în acest domeniu, luînd în primul rind măsurile necesare pentru stabilirea cu exactitate a situației îndeplinirii normelor de către fiecare participant și pentru crearea condițiilor de'îndeplinire a tuturor normelor de către un număr cit mai mare dintre aceștia. Toțodată, este necesară continuarea popularizării acțiunii în rîndurile tuturor categoriilor de tineri în vederea atragerii unui număr mai mare de participanți.Dintre purtătorii insignei de gradul II foarte mulți doresc să-și continue activitatea turistică pînă la obținerea si a insignei de gradul I. Agențiile B.T.T. din județe, sectoarele de turism, comisiile de turism ale Consiliilor U.A.S. pe centre universitare, trebuie să stabilească itinerare adecvate ș<să organizeze excursii cu programe care permit trecerea normelor pentru gradul I.Adeziunea tinerilor la această acțiune, valențele ei educative, impun o mai bună organizare și coordonare a acestei activități la toate nivelele.
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ÎNTREBARE:O dată cu încheierea Turneului campionilor, vă rugăm să ne mai acordați un time-out, pentru a comenta, j in post-scriptum t.v., acest turneu. Avem convingerea că aceste păreri suplimentare nu vor face decit să întregească lecțiile „Jocului de tenis cu Ion Tiriac".
ACEASTĂ GAZELĂ 

ÎN MIȘCARE
în sfirțit, bine că s-a încheiat și turneul de la Barcelona. Doar așa voi reîncepe să sper că acest „joc cu Tiriac", 

găzduit de „Scînteia tineretului", se va sfîrși odată-Să-i mulțumim încă o dată lui Ilie Năstase pentru marea sa victorie.Revăzind acum Turneul campionilor, îmi dau seama că 
i tenisul este o încercare din ce in ce mai grea. Tenisul 

mondial a ajuns să fie doar o întrecere a super-elitelor. Prin 
această prismă, performanța lui Ilie este cu totul remarca- 

I bilă. O, de-ați ști ce greu se pătrunde acuma, sus de tot I Acest Grand Prix, care a adunat toate valorile tenisului 
I mondial, se constituie tot mai mult intr-un fel de castă, 
I datorită formulei de organizare. A început să opereze, în 
: ultimii'ani. un fel de cerc vicios. Dacă vrei să fii prezent 
| in Grand Prix, trebuie să fi reușit să te clasezi. în anul 
, precedent pe primele 30 de locuri, să zicem. Iar această po

ziție in clasament presupune un anumit număr de puncte. 
Și punctele se ciștigă foarte greu, pentru că obținerea lor 
presupune in primul rind înscrierea într-un turneu al Grand Prix-ului.

Iată, de pildă, există în Suedia un jucător foarte talentat 
un fel de fenomen. Are mai puțin de 16 ani și-l cheamă 
Borg. Acum trei sau patru săptămîni, la Stockholm, l-am 
văzut pulverizîndu-1 pe Gimeno în două seturi. Și totuși. 
Borg nu ajunge să participe la turneele Grand Prix-ului. 
Poate că, intr-o bună zi, se va întîmpla și asta, dar drumul

spre Grand Prix este extrem de anevoios. Dovada : un mare 
talent ca Borg poate juca, deocamdată, doar la Stockholm, 
adică acasă.

Am spus toate acestea pentru a vă aduce aminte că dru
mul tinerilor tenismeni români nu este deloc ușor și că. 
deocamdată, s-a făcut prea puțin pentru „împingerea" lor 
în turneele internaționale, chiar dacă ele nu fac parte din Grand Prix. Să nu uităm că Hărădău și Traian Marcu sint 
cu vreo patru ani mai „bătrini" decit Borg.

Dar să revenim la turneul campionilor.
Ilie Năstase a obținut o mare victorie. Este. însă, ea oare 

revanșa așteptată în fața lui Smith ? Pentru cei mai mulți, 
da. Pentru mine — nu. Și asta pentru că am o stimă mult 
prea mare față de talentul extraordinar al lui Năstase.

în sala „Blau Grana" din Barcelona, Năstase ar fi putut 
și ar fi trebuit să-1 „execute" pe Smith în trei seturi. A- 
cesta a fost raportul de forțe dintre ei, la Barcelona. Dar, 
să nu insistăm prea mult în direcția asta. Victoria lui Năs
tase este, oricum, o mare victorie.

în turneul de la Barcelona a existat un singur jucător 
care a jucat peste valoarea lui. Acesta a fost Connors. La 
valoare au jucat Ilie Năstase și Tom Gorman. Sub valoare 
s-au prezentat, dintr-un motiv sau altul. Stan Smith, Gimeno, 
Hewitt, Orantes și mai ales Kodes Acesta din urmă n-a 
reușit să țină pasul anului 1972, absentînd la o serie de 
turnee. Și iată că totul se plătește. (Totul se plătește în 
acest sport în care nu știi pînă la urmă ce e mai rău : să 
joci foarte mult sau să joci foarte puțin).

Jocul cel mai bun al lui Ilie Năstase a fost cel împotriva 
lui Connors, Aș putea spune că am asistat realmente la un 
joc de-a pisica și șoarecele. M-am întrebat după meci dacă 
Ilie a deliberat tactica din jocul cu Connors. Astăzi sint 
convins că ea a fost doar expresia formidabilei sale intuiții, 
în schimb, voi continua să cred că tactica adoptată în me
ciul cu Smith nu a fost — în ciuda părerilor contrarii — 
cea mai potrivită. Eu rămîn la ideea că Năstase îl poate 
ataca pe Smith cu multă eficacitate. Rezultatul meciului i-a 
fost favorabil Iui Ilie, dar am convingerea că un plus de 
spirit ofensiv i-ar fi adus o victorie mai categorică. Ilie 
Năstase nu este tipul de jucător care să rămînă pe fundul 
terenului, după primul servici. E adevărat, passing-shot- 
urile lui au fost nimicitoare, dar, Ilie Năstase. care e unul 
dintre cei mai compleți jucători din lume, poatț juca în 
„evantai", apelînd la absolut toate procedeele.

Un alt capitol asupra căruia țin să revin este mult discu
tatul caz Gorman. Eu rămîn la convingerea că actul lui 
Gorman nu a fost foarte sportiv. Se invocă în general faptul 
că el a făcut posibilă disputarea finalei Smith-Năstase, dar 
acest element iese în afara discuției fair-play-ului sportiv. 
In sport,, trebuie să-ți aperi șansa pînă la urmă, indiferent 
de calculele inspirate care se soldează cu un premiu din par
tea organizatorilor. în sport trebuie să te bați pînă la ultima 
nriinge. Tom Gorman a avut această posibilitate, chiar dacă 
durerea lui ar fi fost ații de acută incit nu i-ar fi permis 
să-și miște picioarele și brațele. La situația de match-ball, 
el ar fi putut beneficia, teoretic, bineînțeles, de o eventuală 
dublă greșeală a lui Stan Smith, care era la servici, și care 
ar fi putut să marcheze sfîrșitul meciului.

Punctul meu de vedere rămine același. De altfel, princi
palul meu aliat în argumentație este zîmbetul lui Smith în 
secundele ulterioare abandonului. Stan Smith era vizibil 
stingherit de felul în care s-au desfășurat evenimentele și, 
mai ales, de momentul abandonului.

Așadar, Turneul campionilor s-a încheiat printr-o victo
rie românească, o victorie care ne bucură pe toți. Acum, 
toți iubitorii tenisului ar vrea să ghicească în viitor, pentru 
a întrezări potențialul de joc al lui Năstase în anul 1973. Să 
sperăm că Ilie va ști să-și întrețină uimitoarele calități. Eu 
rămîn la părerea că Năstase este cel mai rapid jucător din 
lume. Aceasta este marea si imbatabila lui forță. Arthur Ashe spunea odată : „Ilie Năstase nu are o lovitură-eunună- Iile Năstase este pur și simplu o gazelă în mișcare".

Dacă Ilie va ști să-și păstreze această calitate fără egal în 
lume, atunci ne vom putea aștepta la performanțe și mai 
mari...
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în dezbaterea noastră

RAPORTARE SINCERA, DESCHISA A GiNDURILOR 
Șl FAPTELOR DE ZI CU ZI LA NORMELE 

ETICII COMUNISTE

INGENIOASE SOLUȚII 
DE ECONOMISIRE 

A METALULUI

i

i

PAUL
ALMAJAN
cunoscut
inovator

de la Uzina
de vagoane
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IȘI ÎMPĂRTĂȘESC ASTĂZI OPINIILE:

Tur nu Severin

Inițiativa comitetului U.T.C. de la Uzina de mașini grele- București de a înființa Clubul inovatorilor și inventatorilor s-a dovedit a fi extrem de rodnică. Folosul cei mai mare constă în faptul că tinerii muncitori, tehnicieni și ingineri au fost captivați pur si simplu de activitatea duhului lor. Așa a fost posibil ca la sfirșitul lunii noiembrie în cadrul celei de-a III-a sesiuni tehnico-științifice de comunicări organizată de uzină, zece din membrii clubului să prezinte de-a primele lor comunicări, cu imediate în procesul de ie. Merită menționate. în doua dintre acestea. Este 
umim. in primul rind de „îmbunătățirea procesului tehnologic zzinare a paletelor rotorice zse ale turbinei de -330 de ". realizată de inginerii Mihai Szroca. Traian Toma. Viorel Gamă, Gheorghe Tirleanu și șefii de ateber Petre Găină. Cer- a condus in unei singure loc de patru

specială. In felul acesta anual, în contul uzinei vor fi trecute încă 200 000 lei economii.In cadrul acțiunii de economisire a metalului se mai înscrie și mărirea durabilității lingotiere- lor, care acum se folosesc de 40 de ori in loc de 20. Și dacă ne gindim că o lingotieră are 20 de tone calculul este simplu : economii de metal în proporție de 50 la sută, economii care de fant se ridică la ordinul sutelor de mii.Această acțiune de masă a tineretului de la „Mașini Grele" se dovedește dintre cele mai importante. Întîi. prin relevarea participării active și responsabile a tinerilor la efortul general al întregului nostru popor de realizare a planului cincinal înainte de termen, și în al doilea rînd. prin realizările de prestigiu obținute. Cuvintul partidului se dovedește încă o dată fertil pentru tînăra generație. Acționînd cu entuziasm. tinerii din marea uzină bucureșteană s-au angajat să obțină realizări în fiecare lună care se echivalează cel puțin cu un salariu al lor. Este un dar pe care vor să-1 închine aniversării Republicii. Dacă însă s-ar face, întreaga contabilitate a rezultatelor obținute de tineri, pe linia modernizării producției, se pare că suma de un salariu este uneori depășită. în general, în acest an din inovațiile tinerilor s-au mai realizat alte 700 000 lei. Dar dincolo de cifre, ceea ce trebuie remarcat e de fapt capacitatea creatoare a tinerilor, gîn- direa lor tehnică. Un exemplu concludent al maturității gîndi- rii tehnice îl constituie realizarea de certă valoare științifică, apar- ținind tinărului Marian Emil, privind deznituirea niturilor de la paletele rotoarelor, cu ajutorul unui dispozitiv care folosește o pompă hidraulică ce se dovedește net suDerioară celei realizate după licență-Catalogul clubului inovatorilor este însă foarte bogat în realizări. A vorbi despre toate este aproape imposibil și nu trebuie să uităm că activitatea lui este abia la început. Trebuie dar să mai adăugăm că. toate inovațiile și invențiile, precum și toate re- proiectările de care am vorbit au fost realizate după orele de program.
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autodepășire timpul 
nu este singurul 
nostru judecător

Dialogul cu cei preocupați 
permanent de ideea de creație 
mi s-a părut întotdeauna dificil 
de purtat. Un asemenea interlo
cutor incomod pentru mine am 
întilnit în persoana tinărului Paul Almăjan, unul dintre cei 
mai fervenți inovatori de la l zi- 
na de vagoane din Drobeta-Țur- 
nu Severin. 11 întrebasem, inițial, 
prin ce crede el că-și poate de
fini calitatea de tinăr comunist, 
in ce măsură prevederile din 
„Proiectul de norme ale vieții fi 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste" sînt consonan
te cu normele după care își or
ganizează propria gtndire și mun
că, propria existență.

— Cred că un adevărat comu
nist — și eu așa mă consider, 
— trebuie să fie angajat într-o 
permanentă bătălie cu timpul. 
Ne propunem să finalizăm cinci
nalul cu șase luni mai devreme. 
Asta înseamnă nu numai că tre
buie să muncim mai repede, ci 
și că trebuie să gîndim mai repede, să trăim mai intens.

— Ți-am văzut fotografia pe 
panoul inovatorilor. Era mențio
nat acolo și titlul ultimei dumi- 
tale inovații. Am aflat că, de 
fapt, inovațiile te preocupă încă 
de pe cind lucrai ca lăcătuș.

— Ba chiar mai de mult. Cind 
eram copil deșurubam, demon
tam, refăceam mașinăriile strica
te, le modificam. Voiam să mă 
fac inginer, deși nu știam prea 
bine cf^înseamnă asta și cu ce 
se ocupă inginerii. Pînă la urma 
am absolvit școala profesională 
aici, in municipiu, apoi am lucrat 
șase ani ca lăcătuș la Uzina de 
vagoane. Așa am văzut că nu 
trebuie să fii posesorul unei di- 

'plome speciale care să-ți confere 
dreptul inventivității. După ce 
am terminat și liceul am fost în
cadrat ca tehnician la serviciul 
metalurg-șef. Ceea ce voiam să 

■ vă spun este însă că abia ca 
muncitor mi-am dat seama ce 
preț are o inovație, că printr-o 
inovație, aricit de măruntă, se 
poate lucra mai repede, se poa
te produce ceva mai bun. O ino
vație îi ușurează munca lucrăto
rului dar îl și obligă la mai mult, 
la mai multă gîndire, la mai 
multă atenție. Asta antrenează 
rînd pe rind membrii colectivu
lui la un efort calitativ nou. 
Iată ceea ce aș numi eu efec
tul moral al inovației. Vă dați 
seama ce înseamnă ca un colec
tiv de muncitori, o echipă sau 
chiar o secție să nu rămină la 
stadiul de executanți, ci să gîn- 
dească tehnic ? Iată de ce cred 
eu că a inova, a căuta noul, ca
litatea superioară, e un punct câș
tigat în lupta cu timpul.

— Ce inovații ai realizat în 
ultima vreme ?

— Modificarea suportului de 
la cuva vagonului bunker, cu o 
eficiență economică de 131000 
lei anual; modificarea unei flan- 
șe de la instalația de golire a 
vagoanelor U.C. pentru transpor
tarea cimentului în vrac — aici 
economiile sînt mai mici, numai 
de 70 000 lei. A treia am gîn- 
dit-o pentru unul din tipurile de 
vagoane care merg la export. De 
fapt e un grup de inovații, apro
bate recent de beneficiari: eco
nomiile obținute sînt cam de 300 
lei la fiecare vagon, ceea ce în
seamnă, pentru un an, în jur de 
600 000 lei. E vorba, în fond, de 
reducerea consumului de mate
riale și, înainte de toate, de îm
bunătățirea procesului tehnologic, 
adică de economia la manoperă. 
De pildă, prin inovația făcută la 
cuva vagonului hunker, timpul 
afectat manoperei se reduce la 
pimătate. In aceeași unitate de 
tinip se produc acum două cuve.

— Uzina voastră produce mult 
pentru export. Produsele trimise 
peste hotare au adus un presti
giu real întreprinderii.

— Nu numai întreprinderi: E 
adevărat, atunci cind benerinarn 
ne solicită, o fac atind in vede
re calitatea produsele- noastre 
priceperea muncitorilor. a tehni
cienilor, a inginerilor de aid. Dar 
noi nu sîntem niște minatori 
oarecare, ci muncitori comunsfri 
nu rintem niște anzarați ai vnr. 
firme oarecare, d ai unei rirme 
de întreprindere commiKă. 
„proiectul de norme' te * 
clar ci toți comuniștii. tine revoluționar trebuie să lupte pentru afirmarea tot mai puternică a națiunii noastre între națiunile lumii. Iar noi. muncitorii 
comuniști și uteciști de aici așa 
înțelegem să luptăm, livrind 
produse de calitate, mai bune 
decit ale altora, care rpoeev F 
prestigiul nortni. dar care -ep-e- 
zintă, incinte de orice, Rimă 
nia.

— îți iad repeoran? Crezi <d in modul dumitaie de mată a- 
zisiă și puncte periectiin • ?

— întrebarea e arp-i dar w 
mă surprinde.
eu, 
fac --------- ,
foarte dure; 
tul că, uneori, 
gîndesc mai repede dau dovadă 
de lipsă de maturitate. Adică iar 
gieșeli de calcul, de apreciere a 
unor situații. Și asta scade din 
eficiența muncii mele. Or, ca să 
pot realiza tot ce așteaptă oame
nii de la mine, ca să trăiesc așa 
cum ne cere partidul prin pre
vederile „Proiectului de norme'... 
trebuie să fiu mult mai exact, 
să-mi planific fiecare idee, fie
care vorbă dar și fiecare secun
dă. Pentru ci, în această luptă 
pentru autodepășire, timpul nu 
este singurul nostru judecător.

Mi-am pu«-o F 
Și rr-pmșwri nu multe.

bunăoară 
dorind

TRAIAN 
REMES »

precizia"
din Săcele

Nu trebuie să admitem

jumătățile de măsură

Eu unul, nu le admit

rin MCI a la* Star»-

BALTEANU
cercetător

ftiinfitic

Institutul

Geografie

Ni se
mult

CONTINUAREA
ANCHETEI
NOASTRE

CE IOC ACORDAȚI

N ACTIVITATEA DV.

CERCULUI TEHNIC >

i termene Ia rezol- nrogresui spectaculos denoastre si g°c- sâ fi» totitalică. de solu- • probleme ale general de împlinire a

roiecuv specia- eprezen - “ ar.glo-
trec că am dat tot era posibil la virsta si la 

randtțiiir respective. Dar speranța unor realizări mai serioase se concretizează în citeva studii. Nu concep o perioadă în tare să acumulezi fără să dai r.imic concret. Cei puțin în ti nerete niciodată nu vine momentul cind poți soune că ești pe deplin mulțumit. Această neliniște ți-o dă însăși preocuparea susținută pentru propria pregătire — una din caracteristicile esențial? ale normelor vieții și muncii tinerilor de azi.

Comitetul municipal U. T. C. promite

VOM REANALIZ CTIVITATEA
CLUBURILOR DE TINERET
*

IN DOMENIUL
In numărul de ieri al liarului nostru am publicat prima parte 

a anchetei întreprinse in citeva cluburi de tineret din Capitala 
cu privire la locul și importanța cercului tehnico-științilic și teh- 
nico-aplicativ. Continuăm astăzi cu prezentarea constatărilor noa
stre la Universal-Club și Tehnic-Club.Universal-Club și Tehnic-Club.oaspeții Universal- Activitățile tehnico- ,___ ,_____ la care ar putea participa aici tinerii se disting printr-o ...absență totală. Afară doar cazul în care ar fi considerate ca atare unele manifestări ca „Meridiane și antiteze", „Etică și estetică profesională", care cuprind, printre altele, și oarecari informații referitoare la ultimele cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.Este oare surprinzător faptul că, așa cum ne relata tovarășul Nicolae Lagu, directorul Universal Clubului, participarea tinerilor la aceste acțiuni se da- torește mai mult organizării „în completare" a unor programe distractive sau reuniuni? Să fie vorba, conform opiniei interlocutorului nostru, despre o totală lipsă de interes a tinerilor

Sîntem Clubului, științifice șifațâ de problemele științei tehnicii contemporane ?Ne îngăduim să opinăm că nu

interesul tinerilor trebuie pus sub semnul întrebării. Cum este însă întîmpinat acest interes la Universal-Club ? Ce ar putea atrage aici un tînăr cind cercuri ca cele auto, de electronică, de radio și televiziune, de desen tehnic etc. lipsesc cu desăvârșire ?

... pierduți din UNIVERSAL club...
desen de ȘT. COCIOABĂ

cetarea respectivă frai la folosirea mașâninr hr inpentru uzznarea paletelor. Efecte ecBoomzce importante prezintă sz .ea de-a doua comunicare pri- Mad «Creșterea eficientei prelu- cri.- veotileior de medie p-e- 
rz^ae' de la aceeași turbină de îV' NfW și de la cea de 150 MW*. Privind in perspectivă, a- ceasti rx> -■ * va ad-jce pină m 1974 ape-rimativ 260 000 lei.Ia catalocul dubuhii sînt insă treccte k arie realizări obținute de tir-— zeunmtori. Înainte, de esnnpiu. paletele se prelucrau dus caizpcrt de metal pnn aș- chăere. ceea ce conduce la un eoni--- destul ce ridicat de materie cui. Acest luczu i-a pus fntr-edevăr pe gfatdiiri pe membru ch-behn. Inscnrodu-se în iarra actinne de economisire a 
ireaiuirz la care participă toti wxncrtovB urine-- ei au reușit «ă r»a'.zeze prof-Jul senrifabrica- tz.u ia trrma piciorului paleta -- rect prin laminare. Și rezultatul este dintre cele mai însemnate. Prin noul procedeu se ecor. ren ivește aproape jumătate din cantitatea de metal necesară inițial. Tot pe linia economiilor de metal se înscrie și realizarea lui Gheorghe Tirleanu. care, după nenumărate încercări. a putut să înlocuiască metaluL la fabricarea modelelor de copiere, cu o masă plastică Ing. DAN VAITEANU

și tehnici, 
depanarea

Tehnic-clubul are ce oferi celor interesați de știință 
Cercul de electronică este profilat pe cunoașterea și 
aparatelor de radio și televiziune, pe însușirea unor elemente con
crete ale automatizării.

Foto: ALEX. PRUNDEANU

EDUCAȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
9 9

O situație substanțial mai bună am întilnit-o la Tehnic- Club. Aceasta este insă normal deoarece Tehnic Clubul este profilat in mare măsură pentru activitățile tehnico-științifice. Aici există un cerc de electrotehnică. un cerc de arte și meserii, de carting și auto, un cerc pentru inițiere în depanarea televizoarelor —, cercuri care funcționează săptămînal. E- xistă de asemenea și o cinematecă tehnico-științifică care prezintă participanților noile realizări ale științei. In cadrul a- cestor cercuri, pe lingă faptul că tinerii primesc cunoștințe teoretice, ei pot executa și numeroase lucrări practice. Participarea la cercuri este, evident, numeroasă. Situație normală, deoarece există un evantai mai larg de specialități tehnico-științifice pentru care tînărul poate opta.Dar interesul tinerilor depășește și aici posibilitățile care dispune Tehnic-Clubul ora actuală. După cum ne lata tovarășul Marin Stoenescu,

interesează, printre mod deosebit de în-

de la re

tinerii se altele, în ființarea unui cerc de programatori. Baza materială existentă nu permite deocamdată acest lucru, opinează Interlocutorul nostru. Desigur, aceasta constituie o problemă. Rezolvarea ei ar putea fi totuși asigurată în- tr-un mod la care, se pare, conducerea clubului nu s-a gin- dit. Considerăm că ar fi utilă, în acest sens, o colaborare mai strînsă între Tehnic-Club și centre de calcul, uzine sau fabrici de profil cum ar fi Centrala industrială de automatizări, Fabrica de elemente de automatizare, Fabrica*" de calculatoare etc. Asemenea între- ’ prinderi, pe lîngă sprijin material, ar putea furniza și instructori specializați. în această direcție, credem, un sprijin substanțial ar putea furniza Comitetul U.T.C. de sector sau Comitetul Municipal București al U.T.C. pentru inițierea și dezvoltarea unei astfel de colaborări.Cu privire- la situația cercuri-

lor tehnico-științifice din cadrul cluburilor bucureștene relevată de ancheta noastră, am solicitat opinia tov. Gheorghe Gușe, secretar al Comitetului Municipal U.T.C. București.— Lipsurile semnalate sînt, fără îndoială, încă prezente In activitatea cluburilor noastre. Situația aceasta ne preocupă și pe noi. Iată de ce vom reana- liza în curînd activitatea conducerilor cluburilor de tineret în domeniul educației tehnico-științifice pentru eliminarea acestor deficiențe, pentru elaborarea unor programe de activitate conforme cu interesul tinerilor și cu nevoile de perspectivă ale industriei sectoarelor respective. Subliniez faptul că intenționăm să legăm profilul cercurilor tehnico-aplicative ale cluburilor de specificul și nevoile unităților industriale din sectoarele CapitaleiAlăturîndu-se opiniei interlocutorului nostru, considerăm că activitatea cercurilor tehnico- științifice și tehnico-aplicative

în cadrul cluburilor de tineret bucureștene ar trebui să constituie obiectul unei analize care să stabilească mai precis obiectivele și modalitățile de transpunere în viață ale acestor acțiuni actuale și importante. Coordonatele acestei reevaluări au fost, de altfel, schițate : cunoașterea și orientarea interesului tinerilor pentru diferitele domenii ale activității tehnico- științifice. colaborarea cu marile unități industriale din Capitală în vederea corelării acțiunilor tehnice din cadrul cluburilor cu specificul economiei sectorului respectiv, antrenarea tuturor factorilor interesați — în special a marilor întreprinderi din Capitală, ca viitori be- necifiari ai unor cadre cu o pregătire substanțial îmbunătățită — în dezvoltarea bazei materiale a acestor cercuri.Anchetă realizată de :
MIHAELA ANGELESCt 
NADIA FILIP
PETRE JUNIE
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CRONICA ȘCOLARĂ
Ziua liceului... ’Sîmbătă, am reeditat in liceul nostru, — nr. 32 — o tradiție -de fiecare an. De dimineață, sigur, după ore, pină seara — timp de 12 ore — s-a consumat o foarte frumoasă zi a școlii. Ediția 1972 a avut o semnificație aparte : „Ziua școlii" era dedicată sfertului de veac al Republicii, și celor 13 ani de activitate, cîți a împlinit școala noastră. Toate la un loc, plus faptul că vechea noastră inițiativă a fost mal bine valorificată — au făcut să ne rămînă în memorie orele pe care sute de elevi le-au petrecut împreună, avîndu-i, bineînțeles, alături pe tovarășii profesori.Ecourile zilei au rămas. De fapt, a rămas și semnarea actului de naștere pentru Societatea științifico-artisti- că „Ion Barbu“. Un act de naștere original. Cele 15 cercuri ale elevilor s-au întrunit în sesiuni speciale pentru a demonstra prin lucrări științifice și dezbateri, că s-a atins nivelul activității de factura unei societăți a elevilor. Am intîrziat mai mult la cercurile de istorie, chimie, socialism științific, economie politică, care discutau teme de actualitate î „Economia României în anii Republicii", „Actul instaurării Republicii", „Chimie și agricultură". La sfîrșitul sesiunilor, mî-am revăzut colegii : erau bucuroși ca după un eveniment care constituia izbînda lor....Pauză de amiază. Trec singur prin sălile cercurilor, acum goale, dar păstrînd ecoul dezbaterilor pasionante. Trec și ridic de pe uși tăblițele indicatoare ale cercurilor șl mă îndrept cu ele spre sediul U.T.C. Mă uit cu multă dragoste la aceste simple indicatoare care, de fapt, arată drumul unor tineri spre cunoaștere, spre profesii : „15 drumuri".Prima parte a zilei a tre-

în vizită la Cenaclul literar 
al elevilor din BufteaAcum, în ajunul sărbătoririi unui sfert de veac de la proclamarea Republicii, iubitorii de literatură din o- rașul Buftea (elevi ai liceului de cultură generală, cadre didactice, membri ai cenaclului literar „Dimitrie Stelaru"), au avut prilejul de a se întîlni și de a purta discuții deosebit de interesante pe temele literaturii noastre actuale cu scriitorii Fănuș Neagu, Dan Deșliu, Rusalin Mureșanu, Valeriu Ornaru, Ion Socol, Stelian Filip, Ion Petrache, Florian Grecea și Mihai Tunaru.Oaspeții, alături de ceilalți participant la întîlnire, au apreciat lucrările prezentate de Nicolae Mihăilâ, Dumitru Drăgan, Georgeta Ioni- ță, membri ai cenaclului.Discuțiile care au avut loc au subliniat faptul că literatura română contemporană inspirată din realitățile cotidiene, ilustrînd munca plină de avint, desfășurată în toate domeniile de activitate ale vieții noastre sociale o- magiază, prin cele mai însemnate izbînzi ale sale, marea sărbătoare pentru care se pregătește întregul

(Urmare din pag. I)

șuvoi incandescent de oțel. O lo
comotivă anacronică părăsește o 
gară tot atît de anacronică și 
pierdută intr-un secol trecut. Oa
meni, pe fețele cărora joacă um
brele prelungi ale flăcărilor, răz
bat din timp in timp dintr-o tă
cere antebelică — oamenii Uzi
nei vii, oamenii lut Sabia, scrii
torul proletar. Iată, imaginea 
grotescă, stranie pe care o a- 
veam despre acest oraș. Și, iar, 
nu știu de ce, Reșița a rămas 
pentru mine tot acolo, undeva, 
fără oameni, fără vegetație, in
tr-un timp suspendat, hrănită cu 
foc și minereu ca o metaforă 
constructivistă.

Dar ajungînd în oraș imaginea 
aceasta avea să se destrame foar
te repede. Intram intr-un teri
toriu neașteptat. Este drept, doar 
bănuit, cu contururi vagi, dar 
neașteptat.

— Nu sinteți singurul. Mulți, 
pină să ajungă să o vadă, con
fundau Reșița cu ipostaza ei din 
anii ’47—’48 sau chiar imediat 
după naționalizare, îmi spune se
cretarul Comitetului județean al 
U.T.C., Ioan Pavel. Nu mă refer 
bineînțeles la aspectul ei indus
trial, ci la cel urbanistic. Hai să 
enumerăm doar cîteva obiective 
și vă veți convinge : noul hotel 
„Semenic" gara Reșița-Nord, 
cartierul Lunca Pomosului, mi- 
croraionul I-Lunca Birzavei, zona 
Moroasa și altele.

— In cit timp s-au făcut toate 
acestea ?

— In două decenii doar.
— Dar în același ritm a cres

cut și populația...
— Bineînțeles, din anul 1948 

și pină in 1971 populația Reșiței

Din agenda de lucru

a organizațiilor U.T.C. din licee

Cercul de artă plastică discută ultimele creații.cut, urmează a doua parte, cea a artiștilor și a tuturor colegilor care vor veni la serbarea cu atît sîrg și talent pregătită pentru omagierea Republicii. Și va urma dans și voie bună. De fapt, toate astea au urmat, resimțind acum, că s-a realizat ceva frumos pentru elevi, că au realizat ei. Probabil va trebui să ne gîndim ca asemenea zile să nu fie unicat Intr-un an școlar, să aflăm soluția de a-i întîlni mai des pe elevi la școală, întrucît le place să vină aici, dacă li se oferă posibilitatea de a-și consuma timpul în acest mod.
BOGDAN ZOTTER, 
secretar al comitetului

U.T.C., Liceul 32 

popor, jubileul celar 25 de ani ai Republicii.MIHAI ION,
secretar al Cenaclului literar 

„Dimitrie Stelaru"

a crescut cu peste 44 000 de lo
cuitori. Cu alte cuvinte s-a tri
plat.

Am vizitat „muzeul locomoti
velor', amplasat undeva în noul 
cartier „Lunca Birzavei". Fără 
alte explicații decît cele pe care 
le vedeam incrustate în fațada 
trecută a „căruțelor de foc", am 
parcurs de fapt istoria unui se
col de spirit și inventivitate. 
Aici, cred, in acest muzeu în aer 
liber, simbolic și modest, se de
rulează întreaga istorie de un 
veac a Reșiței, istoria unui veac 
consumat sub imensul imperiu 
al focului și al fierului. Ma
rele lor prestigiu vine însă 
din altă parte. Teribila lor capa
citate de a străbate nestingherite 
distanțele și timpul se datorează 
esențial omnipotenței omului.

— Iată-l deci : de două sute 
de ani întreține focul în cuptoa
rele din ce in ce mai mari ale 
furnalelor.Numai din anul 1948 
și pină în prezent producția de 
fontă a crescut cu aproape 
600 000 de tone. De asemenea, 
Reșița produce mai mult otel ca 
oricînd. Față de anul naționali
zării producția este cu aproape 
700 000 de tone mai mare. Tot
odată dăm țării de 1,3 ori mai 
multe laminate și de 28 de ori 
mai multe motoare electrice.

Aici voiam să ajung. Reșița — 
un mare producător de motoare. 
Pentru aceasta colaborează cu 
peste 60 de mari uzine și fa
brici din țară. Astfel, împreună 
cu industria sa întregul oraș se 
circumscrie în marea constelație 
a orașelor patriei. Este și aceasta 
poate o sfidare a poziției sale 
naturale. Marea uzină construc
toare de mașini produce în pre-

Se desfășoară lucrările cercului de c 
Fotografiile:

zent de șase ori mai multe mo
toare decît acum 22 de ani. De 
aici a ieșit primul motor Diesel 
de 2100 CP. Este un moment 
memorabil pentru că, de fapt, a- 
cesta este punctul de unde a 
pornit să înfrunte timpul prima 
locomotivă Diesel românească. 
Era în cinstea zilei de 1 Mai 
1960. Tot de aici a pornit spre 
Porțile de Fier marea turbină 
hidraulică de tip Kaplan de 178 MW.

REȘIȚA

Noul cartier de locuințe din Lunca Birzavei.
Foto: P. T ANI ALA

Iată realizări care destramă o- 
dată pentru totdeauna vechea 
mea imagine asupra Reșiței. Că
lătorului intîrziat i-aș propune 
însă un singur obiectiv: linia 
funicularului. Construit în pe
rioada 1962—1963, are ceva din 
aerul de necontestat al minuni
lor antichității L-am văzut 
noaptea și impresia a fost cu atît 
mai puternică : o arteră incan
descentă, înecată în lumină ?i 
suspendată la cîțiva zeci de me-

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ 

CONSACRATĂ 

ANIVERSĂRII LUI 
ION NECULCE

Aniversarea a 300 de ani de 
la nașterea marelui cronicar 
român Ion Neculce a fost 
marcată, marți, la București, 
printr-o ședință festivă orga
nizată de Academia Republicii 
Socialiste România și Uniunea 
Scriitorilor.

Manifestarea e reunit acade
micieni și alți oameni de ști
ință, scriitori, profesori, cer
cetători științifici. Acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei, a rostit un cuvînt o- 
magial. Au fost expuse, apoi, 
comunicările : „Neculce, pre
cursor al lui Creangă" — 
acad. Iorgu Iordan : „Neculce 
și societatea moldovenească a 
secolului XVIII" — prof. Mi
hail Berza, membru corespon
dent al academiei: „Obiecti
vitatea lui Neculce" — prof. 
Alexandru Piru.

(Agerpres)

De ce mai facem probleme ?
(Urmare din pag. I) diferite care, nereușind la alte licee, veniseră la Liceul indus- triaL Din cauza aceasta, clasa se compartimentase în mici grupuri i un grup de fete și două grupuri de băieți. Aveam băieți care nu se prea Încadra- In disciplina școlară, un grup care chiulea, pentru că u- nui elev care chiulea nu-i venea să chiuiească singur și a- trâgea și pe alții de partea Iui. De aceea, după ce am fost ales r. m-am gindit să mă a- de colectivul meu. deoa- *am și in anul intii și nu loșteam ; apoi, mai era o lor. că dacă ești se- 'erențiezi. ești ceva ei. Apropiindu-mă i Încercat să fac să ? grupuri, să facem • a clasei unită, e- i învățau să-i ajut, estora că n-are rost i deoarece pierzind trei, nu le mai pot tii erau oreocupați i d* sport, de fot- pla

ne-am dar eu A f'st sportiv Altfel

ne>T"2 Inoyofesia tn itru ei, sp zic eu. o g 
i, de pildă. După primul an, s-a despărțit de cu o organizație n fost dezamăgiți In școală, pentru »l a luat totul și J sălile goale. A- 1 V.T-C. pe școa- eu birourile pe sat inițiativa să de- atru a aduna impărăm instruia direcțiune urăm bani făcut o posibi- cumpă- din co- am In-îmestrăm. să ne fn- frumaeețăm școala. Anul acesta, școala a fost renovată și cit de r:t —ai bir» Înzestrată. Dar In adunările generale pe care le ținem și tn instructajele care se fac, se pune problema de' a _ _ .. . -«-«țț,] • - diferitecercuri tehnice, pe specialități. La noi. Ir u-eu acest lucru cam trebuie pus sub semnul întrebării. deoarece dacă am organiza cercuri pe obiecte pentru fizi- de construcții. de 'im este meseria noastră, am fi dezamăgiți, nu am putea să le facem pentru că laboratoarele nu sînt înzestrate cum trebuie. Poate bui să fim solicitați să și noi la dotarea unor ar tre- lucrăm labo-

tri deasupra orașului. Are o lun
gime de 1750 de metri. Pe a- 
ceastă /inedită dimensiune zeci 
de funiculare. intr-o alunecare 
silențioasă, filmate parcă cu în
cetinitorul, aduc dolomita peste 
Dealul Mare și basculează în fur
nale. Sub acest viaduct Bîrzava 
pare ridicol de mică. Asta a fost 
poate și prima privire a orașului 
aruncată orizonturilor. Un om 
traversează plin de siguranță Re
șița. Plutește odată cu funicula-

Motor
în. doi timpi

Velicu Ștefan din Brănești, jud. Ilfov, propune o ameliorare a motorului cu aprindere prin seînteie în doi timpi care, după propria-i opinie, va trebui modificat astfel :• orificiul de admisie, prin care pătrunde amestecul carburant din carter în camera de ardere va trebui mutat sus lingă bujie.• introducerea a încă unei supape la orificiul de pătrundere a carburantului în carter care să oprească ieșirea amestecului cînd pistonul coboară și o altă supapă care să oprească reveni-, rea gazelor sub presiune. Așezarea acestor supape se va face la fel ca la pompa aspiro-respingă- toare. Pentru creșterea puterii motorului si înlăturarea zgomo-

ratoare, și noi am lucra cu plăcere, cum am lucrat șl la înfrumusețarea școlii. Apoi, ceste cercuri sînt conduse de către tovarășii profesori și dacă te duci la cer.c, tovarășul profesor de matematică va face probleme, iar elevul se va duce o dată, de două ori. și după aceea nu se va mai duce. Pentru că cercul trebuie să anumite teme și lucrări să-1 atragă pe elev. De ce mai facem probleme la orele dc

a-
aibă care

care s-o facă clasa si- primul loc.ani de cînd sînt se- avut satisfacția că am unific colectivul, să-1

:__________ deconsultații, dacă și la cerc facem tot probleme ? Atunci, ne-am gindit că ar trebui ca cei care fac parte din cercuri șă-șl organizeze ei activitatea, să a- leagă un președinte al cercului, un birou al cercului care să alcătuiască programul de lucru pe diferite teme și să-I difuzeze. teme alese de către membrii cercului și care să fie pregătite de către ei, de bună seamă, ce- rînd sprijinul și îndrumarea cadrelor didactice. Deocamdată, problema nu se pune așa și atunci m-am gindit cum să ne înfrumusețăm clasa, ca să venim aici cu plăcere, și cum să facem ca si celelalte clase să invețe de la noi. Și atunci am propus să inițiem o întrecere, care să acorde în final un stimulent, ne-am gindit la o excursie pe tuată peDe trei cretar am reușit să ______ ___________ , „.consolidez; Cînd ne propunem ceva, îndeplinim, nimeni nu e împotrivă, nu se dă înlături. Dar mă gîndesc că în acești doi ani am pierdut 12 colegi ai noștri, în primul an 6, în al doilea 6. Cînd spun i-am pierdut, mă gîndesc că poate dacă stăm mal mult de vorbă cu ei am fi putut să-i convingem să învețe, să se încadreze în disciplina școlară. N-am făcut, probabil, acest lucru cum trebuia. Cred că n-am fost suficient de combativi și ne-am lăsat prea ușor învinși de atitudinea lor negativă. însă, erau elemente care veniseră din organizația școlii generale cu o atitudine greșită. M-am întrebat de multe ori, de ce au fost primiți în rîndul U.T.C., fiindcă m-am interesat șl am aflat că au avut o situație cam sub semnul întrebării încă înainte de a fi primiți în rîndul uteciștilor. De;,aceea, cred eu că ar trebui ca atunci cînd tinerii sînt primiți în rîndurile organizației să existe mai mult discernămînt, să fie cunoscuți mai îndeaproape tinerii. Am observat, de multe ori, că dacă într-o organizație a clasei au rămas trei elevi neuteciști, ime- 
rele, odată cu istoria înecată în 
fum și în praful de minereu, 
vede de acolo, de sus, cu privi
rea demiurgului atoate știutor, 
vede întreaga natură domestici
tă. El, omul, ființa focului și a 
geologiei zbuciumate, ființa făcă
toare de istorie. Privirea lui pes
te acest oraș devine rațiune, ges
turile lui sacadate, meticuloase 
semnifică noi schimbări.

— „Iată omul...", așa 
spus tovarășul Ioan Pavel, 
privit îndelung muncitorii

în spatele porții

tni-aAm 
. „ care
se îndreptau spre uzină. Treceau 
vechiul pod peste Bîrzava și apoi 
se pierdeau 
verzi. Poate că unul dintre cei 
pe care i-am văzut în ziua aceea 
a strunjit la strung prima piesă 
pentru primul motor Diesel, sau 
poate prima piesă pentru turbi
na de 178 de Megawați. Asistîhd 
la această manifestare de pași, 
de salopete și de zîmbete sau de 
fețe grave îmi dau seama că Re- , 
șița este cu mult mai întinsă de
cît uzinele și străzile sale. Sufle
tul acestor oameni care pășesc 
conștient la ritualul solemn al 
muncii este incomensurabil. Iată 
imaginea fascinantă a metalur
gistului, a lăcătușului și a orică
rui lucrător pentru care munca 
intră tn deplină rezonanță cu 
spiritul.

Spuneam de prestigiul orașu
lui. El constă tocmai în ceea ce 
propune lumii de dincolo de ori
zonturile sale : fontă, oțel, lami
nate, utilaj industrial greu, turbo 
și hidroagregate de mare putere, 
compresoare, utilaj chimic și me
talurgic. Iar în ultimul timp, 
motoare de 7350 CP pentru loco
motivele Diesel electrice. De a- 
semenea, Reșița este singurul 
centru metalurgic din țară care 
produce șine de cale ferată, și

AUTOMOBILISMtului produs de gazele sub presiune se recomandă calcularea capacității cilindrice astfel îneît presiunea gazelor la ieșire să fie mică. Dependent de aceste modificări se descrie și modul de funcționare care, după părerea autorului, va decurge astfel : la timpul 1, pistonul urcă. Două din supape se închid și o alta se deschide, ceea ce permite amestecului carburant să pătrundă în carter. Bujia produce seîntei și amestecul existent se aprinde. Presiunea crește împingînd pistonul. La timpul următor, pistonul coboară. Se închid alte două supape. Amestecul carburant din carterul aflat acum sub presiune pătrunde prin una din supape în camera de ardere. Cînd pistonul ajunge în dreptul ori- ficiului de evacuare, gazele care au lucrat ies și ciclul se repetă.După cum este cunoscut, în prezent cel mai răspîndit motor la autoturisme este motorul cu aprindere prin seîntei în patru timpi, cu răcire cu apă. Motoarele în doi timpi, datorită dezavantajelor pe care le au, nu au fost folosite nici măcar în proporție de unu la sută față de autoturismele fabricate. Deși motoarele în doi timpi sînt simple și ușoare, au dezavantajul unui consum mare de benzină și ulei, mari depuneri de co- lamină. poluează atmosfera mai mult decît alte tipuri de motoare, bujiile se defectează des și sînt zgomotoase.Constructorii de autovehicule precum și cercetătorii interesați 

și zice, facemdiat vine îndrumătorul „de ce nu-i primiți, ce cu ei ?“. „Da, îi primim, dar dacă ei nu satisfac cerințele unui bun utecist, pentru că odată ce ești primit în organizația U.T.C., trebuie să fii bun în toate, chiar dacă nu ești cel mai bun, dar nu înțeleg să fii cel mai rău. Problema asta rămîne de rezofl- vat deoarece nu e numai o sti- tuație din organizația școlii noastre. Mai cred că secretarii de organizație — și cei noi și cei vechi —• trebuie mai bine pregătiți, pentru că nu li s-a făcut un instructaj. Să li se facă o instruire anume : cum să țină o adunare generală, cum să întreprindă o activitate, cum să o iainițiativă.Opinii consemnate de LUCREȚIA LUSTIG Ing. D. VAITEANU

UN PRILEJ
DE AUTOANALIZA

(Urmare din pag. I)atitudine — spunea, în acest sens, Ilie Buță. Printre noi sînt unii care au nevoie de ajutor, căci întîmpină o serie de greutăți. Să amintesc fie și numai faptul că în producție aven» adeseori de lucrat piese dificile, la care respectarea parametrilor tehnologici de calitate pretinde un efort deosebit. Or, deși se știe acest lucru, nu . prea s-a observat la noi preocuparea pentru a-i sprijini. Sînt lăsați să se descurce cum pot. Or, din proiectul de norme, eu am înțeles că nu este corectă o asemenea atitudine, că trebuie să privim problemele celuilalt ca pe propriile noastre probleme, fiind la fel de important ca tu să muncești foarte bine, dar și tovarășul tău de muncă.In suita opiniilor și referirilor din dezbatere a apărut evident pentru toată lumea că nepăsarea s-a infiltrat în multe din amănuntele vieții organizației din secția mecanic-șef, că a- ceasta are consecințe și în alte situații. Remarcînd acest fapt, Florea Aurel subliniat „La noi, absențele nemotiv.ate ale unora de la lucru sînt o problemă prea serioasă ca să ne lase indiferenți. De asemenea, se știe că de cele mai multe ori rezol-
unul dintre puținele de acest gen 
din Europa. Anual de pe poarta 
uzinei ies 1700 de kilometri de 
astfel de șine. Reșița are opt în
treprinderi dintre care patru sînt 
de importanță republicană. Spe
cificul său este dat de industria 
siderurgică și constructoare de 
mașini. Tocmai de aceea ponde
rea acestor ramuri în cadrul în
tregii industrii a orașului este de 
peste nouă zecimi. în acest spi
rit, Reșița a creat generații de 
metalurgiști cu înaltă calificare, 
lăcătuși, strungari, frezori — de
tașamentul înaintat al clasei 
muncitoare. O bună parte dintre 
ei se califică la locul de muncă. 
Procentul este considerabil dacă 
îl raportăm la situația altor uzi
ne și fabrici din țară : 42,2 la
sută la Combinatul siderurgic și 
38,9 la sută la Uzina construc
toare de mașini. De asemenea, 
începînd cu anul trecut Reșița 
are un institut de subingineri.

Aceștia sînt oamenii care nu 
peste mult timp vor stăpîni me
talul și focul. Orașul incandes
cenței seculare își crește cadrele, 
îi educă în spiritul artei de a 
domina această incandescentă. 
Ei vor continua tradiția zecilor 
de generații, dar, în același timp, 
tot ei vor perfecționa această 
tradiție, o vor propune lumii în- 
tr-o formă mai sistematizată și 
mai umană. Poate că în aceasta 
constă și marele merit al Reșiței: 
să atribuie dimensiune umană 
metalului și focului, o dimensiu
ne umană șinelor de cale fera
tă, și o dimensiune umană gi
ganticelor funiculare cu aspira
ții zenitale care se înalță deasu
pra orașelor țării.

„lată omul...", mi-a spus cine
va din Reșița. Omul socialis
mului.

aceste motive v-amdumneavoastră. țin’ că în construcția mo
de progresul continuu al mc • rului. își îndreaptă astăzi at ția către soluții cu totul d sebite decît motorul cu apr .. dere prin scîntei.e în doi tinPentrugera o reconsiderare a pro; norilor ’seamarului în doi timpi nu sînt f losite supapele, iar propunei . de a mări numărul orificii ' ar constitui, credem, greutățimodul de execuție și funcț nare a Cilindrului.

V
Caroserie 
originală

Tovarășul Gh. Cojocaru, : fer, Witreabă dacă i se poate proba înscrierea în circula a unui autoturism alcătuit d: tr-un șasiu Dacia 1100, Rena sau Skoda, cu modificări i mensionale, un motor cort punzător (Dacia 1100, Renai sau Skoda) și o caroserie coi plet modificată față de c< ale tipurilor menționate rr sus. Forma, dimensiunile și c racteristîcile tehnice ale car seriei îi aparțin în exclusivit te, fiind executate după co cepții proprii. Semnatarul sci sorii se interesează dacă i astfel de autoturism, a căr înfățișare va constitui un ,. nicat" poate fi acceptat în ci culație publică și folosit scop personal.Răspundem tov. Cojocaru i potrivit Decretului pricind ci culația pe drumurile publice a Regulamentului pentru aDl carea Decretului nr. 328/19 privind circulația pe drumu publice și pentru stabilirea sancționarea contravențiilor acest sector — ambele publici te în Buletinul Oficial nr. 28—: din 31 mai 1966 — pe care speră să-1 putea fi admis să drumurile publicecazul că el corespunde cond țiilor tehnice prevăzute în ca, IV din Regulamentul - amint mai sus. Astfel vă recomandă! să consultați prevederile leg: lor amintite și, în cazul în car starea motorului se prezint așa cum afirmați dumneavoas tră, sîntem convinși că vei putea utiliza autoturismul î forma construită după concep ția proprie.

autoturism realizeze t circule f numai 1

varea ei a fost lăsată numai pe seama factorilor administrativi, organizația dovedind prin a- ceasta delăsare, sau chiar dezangajare de la o datorie ce-i revine. La urma urmei, eu cred că și asta tot nepăsare se chemă, că de fapt, răminînd pe o asemenea poziție față de propriile noastre lipsuri, nu ne facem datoria de uteciști".Legat de faptul semnalat mal înainte, în adunare s-a arătat pe de altă parte că, adeseori, se întîmplă ca în organizație realitatea să fie ocolită datorită pasivității unor tineri față de treburile colective. Cum remarca Tudor Georgică: „vorbim de foarte multe ori despre lipsuri, dar o facem în așa fei jj^it mai întotdeauna reiese că lipsurile sînt ale altora, nu ale noastre. De asta ele se și mențin, pentru că nu sîntem suficient de exigenți cu noi înșine. Ne mulțumim cu prea puțin".Amintindu-se de unele manifestări situate în afara eticii sl echității socialiste, a fost adusă în dezbatere atitudinea parazitară a unor tineri față de îndeplinirea îndatoririlor ce le revin. Cazul cel mai evident, precizat în acest context de către Stelică Dragomir, a fost acela al contribuției depuse de fiecare tînăr la realizarea angajamentelor asumate prin a- cordul global. Or, s-a arătat la acest capitol, sînt tineri care încearcă să nu și le respecte, chiulesc de la locul de muncă, lăsrtnd pe seama tovarășilor lor îndeplinirea sarcinilor ce revin membrilor întregului colectiv în egală măsură, deci și lor însile. Nu-i mai puțin adevărat, ' se spunea, că această, situație își găsește explicația și în atitudinea necombativă a membrilor organizației, în faptul că nu se adoptă o opinie intransigentă față de încercările de parazitism ale unora, se rămîne mai întot- dcauna_ la indiferență, la toleranță în ultimă instanță. Mai mult decît atît, potrivit celor spuse de alt utecist, Radu Duțu, „sînt tineri cărora îe este frică să fie curajoși, care cred că a combate ieșirile negative ale colegilor lor de muncă înseamnă să-și strice relațiile de prietenie cu aceștia". în consecință, sînt părtași' direcți la apariția acestor situații, în- trucît se dau deoparte, lăsîndu-i pe cei în cauză să continue cu atitudinea reprobabilă pe care o demonArează.Tn spiritul conținutului de idei al proiectului de norme supus dezbaterii uteciștilor din secția mecanic-șef, elementele amintite nu fac altceva decît să sublinieze cîteva trăsături esențiale ale profilului moral-politic pe care îl presupune calitatea de tînăr comunist a partici- panților. Argumentul că el a fost corect receptat este ilustrat de faptul că adunarea generală nu s-a rezumat la o dezbatere de principiu a ideilor cuprinse în proiectul de norme, ci a promovat spiritul de autoanaliză si preocuparea pentru găsirea u- nor măsuri concrete de îndreptare a situațiilor existente. Tocmai văditul interes . pentru: depășirea lipsurilor evidențiate în dezbatere, încercarea de a o finaliza într-un răspuns practic, ni se pare a fi elementul de greutate care denotă utilitatea și eficiența educativă a momentului.
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TELEGRAMEPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Social s«e România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelu Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, următoarea telegramă :Aniversarea Zilei naționale a Finlandei îmi oferă plâșjr: prilej de a vă adresa, Excelență, calde felicitări si -e> — abune urări de fericire personală, de pace și prosperitate pe---- -poporul finlandez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare între țările noastre se vor dezvolta in continuare i-’eresu, ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii inter-a: --a »

Lucrările Conferinței 
științifice pe temo : 
„Structuri sociale și re
lații sociale în condiții
le construirii socialis

mului"
Ma ac !’

n

actualitatea
I □

PENTK.U

ci, concepție pe baza reior mai modeme principii de aet:>eare electrică t’jnosc-:e pe plan moo- dial.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a adresat Congresului Partidului „Mișcarea de Acțiune Populară pen--u Unitate." — M.A.P.U., următoarea telegramă :Comitetul Central al Partidului Comunist Român ad-»s»ară delegaților la Congresul partidului dumneavoastră, tuturor membrilor „Mișcării de Acțiune Populară pentru Unitate* :* -aid salut prietenesc și urări de succes deplin în desfășurarea crărilor Congresului.Membrii partidului nostru si oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu viu interes și sentimente de solidaritate militantă activitatea forțelor populare, patriotice. or-.gre« ■- din Chile și, in cadrul acestora. Mișcarea de Acți ne P - . a-ă pentru Unitate. împotrixa politicii și dominației a teiturț* imperialiste, pentru apărarea independenței na; .<■. r— promovarea intereselor fundamentale ale poporului chilian, neutru transformări înnoitoare menite să asigure me--, -e«*t--gherit al Republicii Chile pe calea progresului ecoooane țl social, a păcii, înțelegerii și colaborării intre popoare.
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La București a fost semnat Acordul privind cooperarea între Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară al Republicii Socialiste România și Comisia Națională pentru Energie Atomică a Republicii Argentina, în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice.Acordul prevede, printre altele, rezolvarea în comun a uțîbr teme de cercetare și tehnologii din domeniul nuclear, aplicații ale radioizotopilor și tehnicilor nucleare din diferite sectoare ale economiei celor două țări, schimburi de specialiști si bursieri, precum și de informații și documentații.La invitația ministrului industriei metalurgice, marți după amiază a sosit în Capitală delegația Ministerului Metalurgiei al R. P. Chineze, condusă de ministrul Cen Șao-kun. Oaspeții vor avea convorbiri la Ministerul Industriei Metalurgice și vor vizita întreprinderi siderurgice din Capitală și din țară.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost întîmpi- nată de Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, de

membri ai conducerii ministerului. precum si de ai te persoane oficiale. Au fost or-—- ti Cian Hai-fun. ambasador-i R P. Chineze la București, ți membri ai Ambasadei.In cursul zilei d» marți- 1’ Ministerul Afacerilor Ex'*—• au avut loc convorbiri oficia’e între George Macovescu. ministrul afacerilor extern- a! Republicii Socialiste R-tr‘-:a și Bohuslav Chnoupek. ministrul afacerilor exter-- al Republicii Socialiste Cehoslovace.în cadrul convorbirilor, c are s-au desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și ir.țriegere reciprocă, a avut loc ur. schimb de păreri cu privire la stadiul actual al relațiilor bilaterale si în legătură cu dezvoltarea Ir, viitor a prieteniei și colaborării dintre România si Cehoslovacia. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme internaționale actuale. Îndeosebi privind pregătirea și organizarea conferinței pentru securitate si cooperare in Europa.(Agerpres)
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CONSFĂTUIRE CU ACTIVUL TEATRELOR
DRAMATICE SI LIRICEîn ziua de 5 decembrie au avut loc, în sala de marmură a Casei Scînteu, lucrările unei consfătuiri cu activul teatrelor dramatice și lirice din întreaga țară. Consfătuirea a avut ca obiect analizarea modului în care instituțiile de spectacole își desfășoară activitatea în vederea înfăptuirii programului elaborat de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, eveniment memorabil în viața ideologică a țării.Au participat dramaturgi, directori de teatre, activiști de partid din instituțiile artistice, regizori, actori, secretari literari, critici de artă, ziariști.Tovarășul Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a prezentat raportul intitulat „Sarcinile organizațiilor de partid și ale conducerilor instituțiilor de spectacole teatrale și muzicale pentru asigurarea unui înalt conținut ideologic-artistic și e- ducativ tuturor spectacolelor, pentru dezvoltarea unui climat politic și moral sănătos în colectivele artistice".Raportul a fost urmat de ample “'dezbateri, în cadrul cărora au luat euvintul Marcel Anghe-

lescu, directorul Teatrului de stat din Ploiești. Comeiit Sturzii, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași. Ion Besoiu, secretarul organizației de partid de la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", dramaturgul llie Păunescu. regizoarea Marieta Sadova de ia Teatrul de Stat „Mihail Emi- nescu" din Botoșani, Mauriciu Vescan. directorul Teatru, uimuzical din Brașov, «criitorul Corneliu Leu. Bisztrai Maria, directoarea Teatrului maghiar de stat din Cluj. Am za Sa ea- nu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București, actorul Silviu Stănculescu. vicepreședinte al Comitetului Unturi: sindicatelor din învâțămint. știință și cultură, Horia Lo- ;-. eseu, directorul Teatrului „C. L Nottara", actorul Horea Berea de la Teatrul ..lor. Creangă", dramaturgul I. D. Sîrb :. s? re- tar literar al Teatrului Național din Craiova. Dem Nicuie*- cu, secretarul organiza’iri de partid de la Teatrul de stat„Al. Davila* din Pitești, dramaturgul Sergiu Fărcășan. Dina Cocea, vicepreședinte al Aso-
Institutul de educație fizică și sport din București împlinește o jumătate de veac de existență rodnică in slujba e- ducației fizice și sportive românești, eveniment de seamă mai ales pentru generația tî- nără, pentru studenții și cadrele didactice ale institutului.Moment de bilanț cu semnificații în viața universitară și sportivă a țării, sărbătoarea semicentenarului I.E.F.S. depășește cadrul institutului pro- priu-zis. Prin activitatea sa laborioasă, prin prezența sa activă în sistemul educațional și în întreaga activitate sportivă din țara noastră, prin realizările sale multilaterale, I.E.F.S. și-a atras bune aprecieri, s-a impus atenției și interesului specialiștilor din țară și de peste hotare, a cucerit dragostea sportivilor și a iubitorilor de sport din patria noastră.în anul semicentenarului, I.E.F.S. are două facultăți, 2 372 de studenți și 180 de cadre didactice ; pe lingă institut funcționează trei cluburi sportive studențești fruntașe : I.E.F.S.,Clubul atletic universitar, Clubul nautic universitar ; institutul consemnează multe priori-
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— îți era totuși coleg.— Asa e. am greși:—Sa prezentăm Insă faptele. Tlnârul P. Popescu era salariat la Uzina „Vulcan* ca și unul din colegii săi, căruia >-a furat cîteva obiecte. Cum ? Deschizînd cu un spe- r-_.u vestiarul In care tovarășul său de mur.că isi lăsa hataele. Deci: asa coleg mai br-.e lipsă ! Oricum, infractorul va avea acum prilejul să r-edfteze mai îndelung asupra comportării avute..CUMPĂRATURI"N. Erenua nu a îmolinit n*ri 1* ani. Fapta sa apare . se înțelege, cu atit mai iT'jt'Ls. dîireroBSd.A -wtrun*. prin efracție, Fttr-js macaz, n bucureștean, de «de a tacerrat «â fure dr r-se ăbâtete si bani. A lac pnas insă chiar asupra

LA O CAFELUTÂ PE STRADA 
„DISTINCȚIEI"...Florica Savu (din București) și Eiena Surubaru (sosită in Capitală de la Oltenița) s-au împrietenit repede. Se Intîlneau, in fiecare zi, Intr-o casă de pe strada... Distincției (!) la o cafeluță, unde discutau „programul de activitate" pentru după amiaza respectivă. Ca ocupație comună, aveau — după cum desigur cititorul a înțeles — ...lipsa de ocupație ! Refuzau cu cinism, ori de cîte ori era „cazul", orice loc de muncă. Ce preferau în schimb ? Preferau : Băneasa Caniping — Lido — Bulevard (oricare) șl retur ; plimbări non-stop; companii de ocazie.Se înțelege insă că un asemenea mod de viață oarazi- tar nu putea să dureze cine știe cit. De alifel, această problemă și-o puneau uneori si . ele două tinere. Si aveau dreptate : totul s-a încheiat eu sase luni de închisoare contravențională.

I
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. No—w CAMPIONATUL NATIONAL
tineri la etapa

j^uană SĂTESC DE TRÎNTĂ
st Jt». iar c-asau n-auzar M.-T”- î ta -caz^a rpdețeană.a O aaoriațx: «porții e sătești. O—1 Tio liză tatsteal sătesc de ftata a asr«> ae e amar mare ae oaorareep s> In celelalte jdeșe. Pe isue.e oarticifianților ăxs -■•om2=se> ă satele județelor Bră'a. Galați — de unde poewt campionul olimpic Nxoiae Martzs eseu si alți luo- tătoev fruntași — Constanța. > —"-a. si-au înscris numele peste 3 508 de tineri, care in- s-ăgesc «cest sport. De asemenea. trebuie menționată reușita «■corsarilor de trlntă organizate in județele Ilfov, Hunedoara yi Mureș, unde au parti-

ripat peste 2WO de tineri. A- ceste concursuri au făcut o bună popularizare sportului luptelor, întrecerile fiind urmărite cu interes de numeroși spectatori, tn majoritatea lor tineri mecanizatori, cooperatori și lucră- trri silvicultori. Cu acest prilej, Ir. mai multe comune s-au creat c®*ttre d? lupte. Notăm asociațiile .Silvicultorul* și „Tractorul* din comunele Brănești și, respectiv. Călugăreni (județul Ilfov), asociațiile sportive din comunele Vața, Ilia, Dobra, Baia de Criș, Valea Bradului (județul Hunedoara), Miercurea Niraj. Sîngeorzu de Mureș, Bogata (județul Mureș), care au fost dotate cu saltele de lupte si materiale sportive necesare. Comitetele U.T C. din aceste localități au acordat o deosebită atenție bunei desfășurări a fazelor de masă ale campionatului de trîntă.
M. LFRESCU

REZUL TA TE PRESTIGIOASE, 
PROIECTE ÎNDRĂZNEȚE

tăți pe plan internațional în cercetarea științifică fundamentală și aplicativă de specialitate, cum sînt acelea din domeniile : fiziologiei nervoase, bio- mecanicii, controlului medico- sportiv, culturii fizice medicale, psihologiei sportive, științei educației fizice și sportului, teoriei și metodicii educației fizice, antrenamentului sportiv, educației sportive ș.a., concepte metodice originale, unele cu caracter de „școală", în jocuri sportive, sporturi nautice, schi etc. și mai ales in domeniul e- ducației fizice școlare, in care institutul a fost permanent promotorul a ceea ce este nou și modern.Sărbătorirea semicentenarului I.E.F.S. este marcată de o serie de manifestări interesante. Ieri a avut loc la Casa de cultură

a «tudenților dtr. Bjc-r-~es'i *- dunarea festivă.La adunare au i-atmembri ai ~or.o>rem Mzrcste- rului Educației si InvățimâM»- lui. Conriliului Napoca; nectr» Educație Fizică si Sport, -e-tzwx ai unor institute de învâțami-it superior din Capitală. cacre didactice, maestri si aatrencri emeriți ai sportului. studeac ai institutului.Mesajul tovarășului NZoiae Ceaușescu adresa: cadrelor didactice și studenților Institutului de educație fizică și sport a fost primii cu vie satisfaepe. cu puternice ovații «> aplaute. Cei prezenfi scandează aatnite in șir „Ceaușescu-Ceaușescu*.„Mesajul traăsmis azi ins'itu- tului nostru de dumneav-astrâ. stimate tovarășe secretar general, ne onorează și ne tnobili-

zează. ne dă tat^ofiduri uaâ in :*~*eaga aetri etate* — «e sufe- Intiaza ia teieg. asan acre*a*ă t*x areszlNseoăae Ceua«e«m de partappanțu ia teszzvxiane.La aniversarea lesaăce tteea ruias l*shtaraiw de educape fzrxă sa «port — tt MMae«ectsestețe anartre de dra-
arovrataa peedUEăoasă pe care • de<fa« urau iz fruntea parp- dufari m statului.Ne exzranăm si ru acest urile* admur.ea totală la polittea in'emă ■ externă a partidului, pclitteă sxiistifiră si creatoare, arunatl de cel mat profund umanism, chezășie pentru o exatența demnă a poporului

- arat pentru realizarea idea- r de civilizație și progres ix patria aoastră.IV depiin conștienti de sar- aeze trasate de partidul si statui npștru invățămlntului, ăe fealta valoare teoretică și psatiM a indicațiilor formula- - de dumneavoastră personal privind perfecționarea procesu- 1 _ de instruire si educație, de țtrssare a tinerei generații, vă rioTtam, iubite tovarășe secretar general, că sintem angajați plenar In acțiunea de con- 
' -i Înnoire și modernizare a invățămlntului. de legarea lui de cerințele actuale ale etape; de dezvoltare a societății * î-’-e. de pregătire a cadre- ț-r pentru educația fizică, pen- t-t sportul de masă și de performanță, care să reprezinte cu

cinste și demnitate culorile patriei noastre in confruntările internaționale.Pătrunși de misiunea de o- noare ce revine fiecăruia dintre noi. cadre didactice și studenți. sintem hotărîți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să intimpinăm marea sărbătoare a poporului nostru, a 25-a aniversare a Republicii, cu noi succese în activitatea noastră și să ne dăruim întreaga capacitate și putere de muncă pentru dezvoltarea educației fizice și sportului din scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.Tot ieri, în sala Progresul, s-au desfășurat o serie de întreceri internaționale — baschet, volei, handbal, gimnastică modernă — cu participarea sportivilor institutului sărbătorit ; astăzi, de asemenea, au loc o serie de manifestări : în sălile institutului se vor organiza : o sesiune de comunicări și referate științifice, vizitarea expoziției retrospective, o întîl- nire cu reprezentanții promoțiilor de absolvenți, un spectacol cultural-sportiv la Opera Română și, bineînțeles, masa o- ficială, prilej de reîntîlniri e- moționante, de retrospective, gînduri și promisiuni de viitor.

MERIDIAN» In cadrul manifestărilor organizate cu ocazia sărbătoririi aniversării Semicentenarului Institutului de Educație Fizică și Sport marți s-au desfășurat in sala „Progresul" din Capitală mai multe întîlniri internaționale. Intr-un meci de handbal feminin echipa I.E.F.S. a învins cu scorul de 15—10 (7—2) echipa D.H.F.K. Leipzig. La volei (masculin), echipa I.E.F.S. a întrecut cu scorul de 3—1 (15—8, 15—2, 7—15, 15—7) echipa I.C.F. Praga. A urmat apoi o aplaudată demonstrație de gimnastică modernă în cadrul căreia au evoluat sportive de la I.E.F.S. București și V.I.F. Sofia.• La Paris au continuat campionatele internaționale de tenis de masă aie Franței. In proba de dublu mixt (sferturile de finală) perechea Stipancici (Iugoslavia), Maria Alexandru (România) a învins cu 3—2 pe Biehl (Danemarca), Carmen Crișan (România). în proba de dublu femei. Maria Alexandru și Carmen Crișan au dispus cu 3—0 de suedezele Radberger, Andersson.

Citeva imagini care ni-i prezintă pe sportivii-studenți sau studenții -sportivi ai I.E.F.S. București in diferite ipostaze: invăfind cum se ia un start la alergări, sărbătorind un succes, încercind o nouă performanță ori participnd la acțiunile de muncă 
1 patriotică. Și suita de asemenea secvențe cu asemenea preocupări nu-i nici pe departe completă...

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA rulează la Luceafărul 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30; București 
(orele 9; 12,45; 16,30; 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Scala (orele 9.15; 12; 15,30; 21)# 
Festival (orele 9; 11,45; 14,30; 17,45; 
20.30.

RĂZBOIUL LUI MURTHY : ru
lează la Capitol (orele 7,30; 9,30;
11.45: 14; 16,15; 18,30; 20,45).

CAZUL MATTEI : rulează la 
Central (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Sala Pa- 
latului (ora 20.15), Patria (orele 9; 
11.30; 14; 16,30; 18; 21.15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15), 
Cotroceni (orele 14; 16; 18; 20).

SAGEATA CĂPITANULUI ION: 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30). Grivita (o- 
rele 8; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Arta (orele 15.30; 18; 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC î 
rulează la Favorit (orele 9,15; 
1130; 13.45; 16: 18,15; 21). Ex-
ceis.or (orele 9.15: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Modern (orele 8 45; 
11; 13.30: 16; 18,30; 21).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
ia Doina (orele 11,15; 13,45; 16;
18.30: 20,45), La ora 9.45 program 
de desene animate pentru copii.

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 8.45; 11; 13,15: 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 în continuare. La ora 20,15 
program de documentare.

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
la 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; 20,30).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLIT 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15)

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

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

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză Ia Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
rloreasca (orele 15,30; 18; 20,15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Ferentari (orele 15,30: 17.45: 20).

A FOST ODATA UN POLI
ȚIST : rulează la Giulești (orele 
15.30: 18; 20,30).

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

CĂLĂREȚII : rulează la Crîn-
gași (orele 15.30; ÎS, 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Volga (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20.30), Miorița (o-
rele 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15).

MARTIN ÎN AL NOULEA CER î 
rulează la Munca (orele 16; 18; 
28).

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: 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează ia Cosmos (orele 
9; 12; 15).

FUGI CA SA TE PRINDĂ : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,15).

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

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

FUGA E SANÂTOASA : rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15). 
Laromet (orele 15,30; 17.30; 19.30).

CÎND TU NU EȘTI : (orele 10; 
12: 14); AMINTIRI PIERDUTE (ora
16.30) : ÎNGERAȘUL ȘI PĂPUȘA 
(orele 18.45; 21), rulează la Cine
mateca Union.

MIERCURI, 6 DECEMBRIE 1972

Opera Română : SEARĂ VIE- 
NEZĂ — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretâ : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L Caragiale" (Sala Come
dia) : US FLUTURE PE LAMPĂ
— ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturd
za Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
O SCRISOARE PIERDUTA — ora 
20: (Sala Studio) ; VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA DOMNULE WILDE
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : GEA
MANDURA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : A- 
RTCIUL ALBASTRU — ora ÎS; 
(Sala Academiei) : răi și NĂTĂ
RĂI — ora 17; Teatrul .C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19.30: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDINEI
— ora 19,30; Circul București : 
SPECTACOL INTERNATIONAL 
MOSCOVA, ULAN BATOR. PRA
GA, BUCUREȘTI — ora 19 30.

MIERCURI, « DECEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

9.00 Telex. 9.05 Bucureștlul necu
noscut. 9,25 Prietenii lui Așchiuță. 
Emisiune pentru preșcolari. 10,00 
Curs de limba franceză. 10 30 Co
mentariu la 40 de steme : Județul 
Mureș. 10.50 Telecinemateca pen
tru tineret „Ucigașul și fata" ; 
12,20 Tehnic-club. 12,45 Telejur
nal. 17,30 Curs de limba ger
mană — lecția a 30-a(reluare). 
18.00 întrebări și răspunsuri. 18.25 
Pentru sănătatea dumneavoastră : 
Reumatismul la copii. 18.35 Tra
gerea Pronoexpres. 18,45 Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală. 
19.00 Timp și anotimp în agricul
tură. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Teleobiectiv. 20,20 Oa
meni și fapte : Mereu în acțiune. 
20,35 Telecinemateca : „Hoții de bi
ciclete". 21,55 Balet : Variatiunt De 
muzică de Haydn 22,15 Teleglob : 
Imagini din Finlanda. 22.30 ..24 de 
ore". 22.55 Baschet masculin : Di
namo București — Akademik So
fia în ..Cupa campionilor euro
peni" (repriza a II-a). înregistrare 
din sala Dinamo.

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : Con
stantin Levăditti. 20,25 România în 
lume. 20.55 Agenda. 21,05 Luminile 
rampei. Trei tineri violoniști, Ru- 
xandra Colan. Elena Popescu si 
Șerban Lupu. 21.45 Cârți Și idei. 
22,10 Roman foileton (reluare) : 
„Elizabeth R" — Conspirația (I).



de peste hotare
0. N. U.: Dezbateri consacrate examinării 

situației din Orientul Apropiat MANIFESTARE
DEDICATĂ

român al comerțului exterior

reprezentantului român ANIVERSĂRII
In. cadrul dezbaterilor Adunării Generale a O.N.U.. consacrate examinării situației din Orientul Apropiat, marți dimineața a luat cuvîntul ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite. REPUBLICII

După ce a arătat că perpetuarea stării de încordare comportă un permanent pericol pentru recrudescența operațiunilor militare în Orientul A- propiat, cu serioase implicații pentru alte zone ale lumii, vorbitorul a relevat că un factor oare alimentează această situație de încordare este continuarea prezenței trupelor israelie- ne pe teritoriile unor țări, arabe. O întreagă experiență istorică dovedește că securitatea unui stat se poate asigura numai printr-o politică de prietenie, pace și cooperare eu vecinii. lntemeindu-se pe principiile dreptului internațional, a arătat reprezentantul țării noastre, guvernul român consideră că nici un stat nu are dreptul sâ ridice pretenții teritoriale a- supra altor state sub pretextul că aceasta ar corespunde propriei sale securități. Israelul, ca membru al comunității internaționale, nu poate constitui o excepție.Relevind că pe parcursul u- nei perioade mai îndelungate de timp s-a menținut starea de încetare a focului — un act pozitiv dar insuficient — vorbitorul a arătat că. în repetate rîn- duri s-au produs , în acest timp, acte de violare a suveranității unor state arabe, ceea ce reprezintă un alt factor care alimentează starea de tensiune din Orientul Apropiat. Nici un stat, a subliniat reprezentantul țării noastre, nu-și poate aroga dreptul de a încălca frontierele altui stat, de a atenta la independența, suveranitatea și integritatea teritorială a altor state, sau de a-și impune voința sa cu forța.România s-a declarat întotdeauna, cu consecvență, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor, în interesul colaborării si păcii internaționale. în acest spirit, guvernul român s-a pronunțat, încă din primele zile a'.e războiului din 1967, per.tru încetarea imediată a ostilităților și pentru soluționarea problemelor Orientului Apropiat pe cale politică. După părerea delegației române, a spus vorbitorul, există toate premisele pen- ftou a se păși cu fermitate pe ■această cale. Rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 oferă o bază rezonabilă în această privință.Declarînd câ eforturile in vederea unei reglementări politice în Orientul Apropiat, întemeiate pe rezoluția Consiliului de ^Securitate vor trebui să asigure îndeplinirea cîtorva obiective fundamentale, vorbitorul a arătat că, în primul rînd, este vorba de retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate ; în al doilea rînd. este vorba ca, în același timp, să se recunoască independența, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor din regiune și, deci, și a Israelului, cgea ce ar deschide perspective favorabile pentru coexistența pașnică a popoarelor din regiune, pentru pendentă ;realizarea Orientul nemijlocit și de rezolvarea problemelor populației palestiniene. O soluție în această privință va trebui să țină seama de interesele legitime ale acestei Copulații, să-i asigure condiții de iațâ de sine stătătoare șî Exercitarea dreptului la autodeterminare, în conformitate cu propria sa voință.Vorbitorul a arătat apoi, că posibilitățile O.N.U.- de a oon- tribui la o soluție politică în a-

ceasta regiune trebuie folosite din plin.Guvernul român sprijină orice inițiativă care merge în direcția traducerii în viață a rezoluției Consiliului de Securitate, inclusiv prin găsirea unor soluții parțiale care ar putea deschide drumul spre o soluție definitivă.

Cu prilejul celei de-a 
aniversări a proclamării 
publicii, la Universitatea 
leton, din capitala Canadei, 
a fost deschisă expoziția 
„Personalități ale științei și 
culturii românești*. Eipoziția 
a fost primită cu deosebit in
teres de cadrele didactice și 
studenții universității.

HELSINKI: încheierea
dezbaterilor generaleMarți, s-a încheia*, etapa dezbaterilor generale din cadrul consultărilor multilaterale privind pregătirea conferinței pentru securitate si cooperare în Europa. Ultimi: vorbitori care au expus pozițiile guvernelor lor în chestiunea conferinței an fost ambasadorii Ciprului. Spa-
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dezvoltarea lor inde- iar în al treilea rînd, unei păci trainice în Apropiat este legată

• Intensificarea mișcă
rii greviste in AngliaPotrivit datelor oficiale publicate de presa britanică, mișcarea grevistă a oamenilor muncii din Anglia a cunoscut în a- cest an o puternică intensificare. Astfel, în primele zece luni ale anului în curs s-au desfășurat 2 132 greve la care au participat 1 473 000 oameni ai muncii, reprezentind 23 215 000 zile-mun- că, față de 13 558 000 în întregul an 1971. Aceste cifre determină ziarul „Daily Telegraph" să considere că, din punctul de vedere al luptelor greviste, anul 1972 este cel mai „activ" de la greva generală din 1926.
• Cheltuielile militare 
în lumeîn cursul anului 1971, cheltuielile militare in lume au totalizat 216 miliarde dolari — informează agenția France Presse, care citează statistici furnizate de Agenția pentru dezarmare a S.U.A. în comparație cu anul 1962. suma marchează o creștere de 82 la sută.Cheltuielile militare ale S.U.A. pentru anul fiscal 1973. vor depăși 80 miliarde dolari, clarat ministrul american apărării, Melvin Laird, in drul unei conferințe de presă. După cum se știe, cheltuielile

a deal ea-

niei. Maltei. Ungariei, A și Finlandei.Dună o pauză de o zi. m fiind Ziua națională a Fin participanta ia retnioae trece ia examinarea. în detaliu. a pm-olemeitr evocate fe» ca. geze
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Australia și R. P. Chineză intenționează
să stabilească relații diplomatice

CONFERINȚA DE PRESĂ A PREMIERULUI 
AUSTRALIANNoul premier dwa.-d Gaugh UT rat marți, în cad rințe de presă, c diplomatici ai Australiei și R. P. Chineze se vor intiln: joi. la Paris, pentru a discuta aspecte legate de stabilirea relațiilor diplomatice intre cele două țâri — informează ager.ția Reuter.

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ministrul comerțului exterior, care se află într-o vizită oficială în India, a fost primit, la 5 decembrie, de președintele Republicii India, Venkata Varahagiri Giri. Oaspetele român a transmis președintelui Indiei un mesaj de salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Expri- mînd mulțumirile sale, președintele Indiei l-a rugat, la rîn- dul său, pe oaspetele român să ■ transmită președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și de succese, iar poporului român prosperitate, 4întîlnirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.
NOTE DE DRUM

Imagini
finlandeze

„locul unde se joacă urșii" (denumire preluată din aceeași kalevală) este organizată într-o concepție care inlătură in parte noțiunile clasice despre urbanizare. Se produce o umanizare a peisajului fără a dăuna cu nimic farmecului mediului natural format din pini, lacuri și stînci. Omul și-a dăinuit aici locuințe, magazine, locuri de divertisment, fără a impune naturii regulile uneori prea rigide ale construcției. Ua Tapiola n-am văzut străzi, in accepția obișnuită a cuvîntului, ci alei. Alei pentru automobile, alei pentru bicicliști și alei pentru pietoni. Această rețea de alei unește blocurile moderne, pilcurile de pomi și stincile de bazalt intr-un vast și grandios parc. Armoniile Tapiolei, în care trăiesc
La ora crepusculului, capitala Finlandei, Helsinki. îmbracă haute de purpură. Clădirile. risipite ialr-o ordine asimetrică, se însuflețesc ia bătaia ultimelor raze ale soarelui. \ erdele coniferelor capătă nuanțele bronzului auriu. Crestele spumoase ale salurilor Golfului Finic aduc dinspre continent ultimele acorduri ale anei zile trecute. Privit de pe terasa hotelului din piola. orașul se expaae întocmai unui blew panoramic ia care compozițiile nasc, trăiesc citeva clipe si dispar in namica amețitoare, proprie unei metropole. Casele vi pinii, cheiurile m stincile poartă straie liliachii, scăldate tn luminile fluorescente ale nordului scandinav. Simfonia de culori și «mbre in mișcare, unduirile perpetue ale Balticii, șoaptele ora- sulai obosit parcă de truda diurnă, readuc in memene frinturi dm armoni/e nemuritoare ale Ini Jean Sibelius. In acel ceas, rile măsurilor se accelerează : orga- meat. ridicată spre a cinsti memoria vi rampe 11 tor, suflă pnn tuburi le-i uriașe de otel reînviind rbipuii ri priveliști aidoma celor dza legendara Kalevală. Oamenii să pădurile, stincile a ape au rămas intr-ua fel aceleași—Tapiola și Otanm. Două dia centrele ■ .a răgi va kilometri de ceauni capitalei Falnadrae. P< imal este ua cnrtaer rezădentiaL desiea găzdmevte anal dm martin 1nmversatare ale FT * i. Amhris ai-a*e arv ela-
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militare pentru anul în curs se cifrează la aproximativ 76 miliarde dolari, in urma reducerii, de către Congres, a acestor alocații cu aproape 4 miliarde — informează agenția United Press International.
regiunii pariziene numărul noilor membri s-a ridicat la circa 15 000. Intr-o altă regiune a Franței. Federația Departamentului Nord a P.C.F.. au fost primiți 2 600 noi membri de partid.

• Cauza prăbușirii 
avionului „Convair- 
990".Experții care au examinat epava avionului „Convair-990" al companiei spaniole „Span- tax", prăbușit, duminică, in localitatea Tenerife (Insulele Canare), au stabilit că accidentul s-a datorat defectării unuia din motoarele aparatului. Avaria survenită a făcut ca, la scurt timp de la decolare, avionul să vireze brusc la stingă și să explodeze la înălțimea de 150 m. După cum s-a anunțat, toate cele 155 persoane aflate la bord — în marea lor majoritate turiști vest-germani — și-au pierdut viața.
• Sporirea rîndurilor
P. C. Francezîn intervalul ianuarie—noiembrie 1972, rindurile Partidului Comunist Francez au sporit cu noi membri. Astfel, numai la Paris, au intrat în partid peste 3 100 de persoane, in timp ce in cele șapte federații ale

• Convorbirile 
S.A.L.T.La sediul reprezentanței permanente a U.R.S.S. de. pe lingă Oficiul O.N.U. din Geneva, a avut loc, marți, o nouă intilni- re a delegațiilor sovietică și americană, care poartă convorbiri pentru limitarea armamentelor strategice — anunță agenția TASS.
• Măsuri antipoluanteServiciile guvernamentale de resort din S.U.A. au anunțat o

serie de noi măsuri menite să < îmbată cit mai eficient, în cadrul unui plan eșalonat pînă Ia 1 ianuarie 1979, poluarea atmosferei prin jeturile de gaze ale motoarelor avioanelor cu reacție care zboară deasupra teritoriului american.Astfel, incepind de la 1 ianuarie 1974. va fi prohibită descărcarea excesului de combustibil în aer, iar de la 1 ianuarie 1976 vor intra in vigoare standarde care bilă bon derăde poluare a atmosferei, datorat motoarelor cu reacție, se va reduce cu 10—30 Ia sută pînă in 1976 și, apoi — prin aplicarea unor noi restricții și ameliorări — cu 80—85 la sută față de nivelul actual, pină in 1979.

vor limita ejecția admisi- de fum, monooxid de car- și hidrocarburi. Se consi- că in felul acesta gradul

• Decret al 
președintelui 
R. A. YemenPreședintele Consiliului Republican al Republicii Arabe Yemen, Abdul Rahman Al Iriani, a promulgat un decret privind efectuarea unor schimbări în conducerea forțelor armate ale țării — anunță agenția Reuter. In baza decretului, Mohammed Al Iriani a fost nu-

16.000 de locuitori, atrag in fiecare an milioane de turiști. După ce văd acest cartier, ei vorbesc despre arhitectură ca despre o magie a finlandezilor. Tapiola rămi- ne, așa cum spunea un reporter, un oraș- idee, un oraș-mostră...Otaniemi, fostul sat olimpic, a devenit unul din cele mai mari centre universitare. Aici funcționează o serie de facultăți ale Institutului Politehnic, institutele de cercetare etc. Clădirile din beton, sticlă și cărămidă roșie, în ambianța lacustră, cu liziere de pădure, alcătuiesc o oază a liniștii și studiului. Participind la Conferința europeană a tineretului pentru securitate și cooperare, am poposit mai mult timp la Dipoli din același cartier. Construcția care adăpostește grupul social-cultural studențesc a fost concepută de Reima Pietilă, unul din arhitecții de frunte ai tinerei generații. Privită din anumite unghiuri, Dipoli iți face impresia unei stînci în mijlocul pădurii, mereu verzi. Blocurile de piatră, ce formează pereții, ascund încăperi care răstoarnă vechile concepții aie unghiurilor luminoase. încăperile sînt adaptate cadrului natural. Holurile, sălile pentru ședințe, birourile, dau impresia unor fragmente dintr-un prezumtiv muzeu cu interioare in cel mai autentic stil finlandez. Totul pare firesc ; nici sala in care se pot organiza largi reuniuni internaționale, nici canlina-restaurant, în care pot servi masa 4 000 de persoane, nu contrastează cu atmosfera intimă a orașului studențesc. Intr-o asemenea ambianță am întîlnit numeroși tineri finlandezi de diferite profesii sau orientări politice. Manifestînd un interes deosebit pentru marile probleme cu care este confruntată tînăra generație contemporană, subliniind rolul important care revine tineretului în asigurarea unui climat propice edificării unei lumi a păcii și cooperării, ei mi-au vorbit cu simpatie și căldură despre țara noastră, despre relațiile prietenești dintre popoarele și tinerii celor două state. Secretarul asociației de prietenie Finlanda—România, S. Seppo, ne-a relatat despre acțiunile pe care le organizează in vederea cunoașterii in Finlanda a realizărilor politice și economice ale României, a promovării cooperării și prieteniei româno-finlandeze.Am părăsit Finlanda cu părerea de rău a despărțirii de oamenii săi harnici și prie- tenoși. de incintătoarele sale priveliști.

La Universitatea din 
Orleans a avut loc o 
tare a cursurilor de 
studenți in semn de protest 
față de uciderea a doi co
legi de la Universitatea din 
Baton Rouge.

boico- 
către

R.D. GERMANA Șl FINLANDA 
VOR SEMNA ACORDUL CU 
PRIVIRE LA STABILIREA DE RE- 

LĂȚII DIPLOMATICEGuvernele Republicii Democrate Germane și Finlandei au convenit să semneze, la 8 decembrie, la Helsinki, acordul c’j privire la stabilirea de relații diplomatice și tratatul privind normalizarea relațiilor dintre cele două țări, care au. fost parafate la 6 septembrie — anunță agenția A.D.N.
Agenția A.D.N. anunță că, joi, urmează să înceapă tratative cu privire la un acord guvernamental în domeniul poștelor și telecomunicațiilor între R.D. Germană și R.F. a Germaniei, la propunerea ministrului poștelor și telecomunicațiilor al R.D.G., Lauritz Luaritzen. Această hotărîre a fost adoptată în urma unui schimb de scrisori asupra căruia s-a convenit la parafarea tratatului privind bazele relațiilor dintre cele două state germane.

IOAN TIMOFTE
■

• LA SANTIAGO DE CHILE se desfășoară cel de-al doilea congres național al Mișcării pentru acțiune populară unitară (M.A.P.U.) — grupare politică înființată în 1969, prin desprinderea unor grupări de stingă din Partidul Democrat-Creștin — în prezent făcînd parte din coaliția guvernamentală a Frontului U- nității Populare.
Efectele consumului abuziv

de narcotice
Marinus Ruppert a fost însărcinat

tn studiu efectuat timp de 18 luni de un subcomitet senatorial pentru investigarea problemelor delincve’nței juvenile în S.U.A. a dus la concluzia că folosirea excesivă, in această țară, a substanțelor barbiturice și tranchilizante reprezintă una dintre problemele majore din domeniul sănătății publice, de o importanță aproape la fel de mare ca aceea ridicată de al-o importanță aproape la fel coolism.La apariția acestei situații a contribuit mult faptul că, în condițiile unei legislații ineficiente. milioane de pilule nocive sînt fabricate și desfăcute pe piață sub reclame ademenitoare, în afara producției și vîn- zării admise de cadrul strict legal. S-a ajuns, astfel, să fie înregistrate, anual, peste 3 000 de decese provocate de depășirea dozei admisibile, iar numărul celo-r afectați de consumul a- buziv de1 astfel de medicamente sau, de multe ori, pseudo-medi- camente, a ajuns la circa un milion. In multe cazuri, arată studiul, acest consum rtefast s-a transformat într-un adevărat viciu, la fel cum ar fi consumul de heroină. Mai mult decît atît, unora dintre cei care, au consumat bărbi turice sub formă de injecții repetate le-au fost amputate membrele afectate de cangrenă, iar uneori chiar si nou-născuții au de suferit de pe urma abuzului părinților. în

aceste condiții, președintele comitetului senatorial, senatorul Birch Bayh, a cerut introducerea unui strict control federal asupra fabricării și comercializării respectivelor produse.

Luni seara, regina Juliana a Olandei a încredințat lui Marinus Ruppert sarcina studierii posibilităților de formare a unui nou guvern. în urma alegerilor generale de 29 noiembrie. laalșiRuppert este membru Consiliului de Stat din 1969 face parte din partidul fostului premier Barend Biesheu- vel.Suverana olandeză a luat a-
Remaniere
ministerială

In Mauritania amonedei

mit comandant șef al armatei, iar colonelul Ibrahim Al Hamdi — comandant șef adjunct.
• „Aeros-3"Un purtător de cuvînt al Ministerului Federal pentru Problemele Cercetării Științifice a anunțat că lansarea celui de-al treilea satelit artificial al Pă- mintului din seria „Aeros", prevăzută, inițial, pentru vinerea viitoare, va trebui, probabil, să fie aminată pînă la data de 16 decembrie, din cauza cîtorva defecțiuni descoperite la reactorul principal al rachetei purtătoare. „Aeros-3", care urmează să fie_ lansat de la baza ca- liforniană Vandenberg, cu ajutorul unei rachete americane de tip ,,Scout", este un nou satelit vest-german destinat explorării atmosferei terestre la o altitudine cuprinsă între 200 și 1000 de kilometri.

La o săptămînă după ce fost anunțată crearea mauritane, președintele Moktar Ould Daddah a anunțat crearea a două ministere — pentru finanțe și comerț și pentru planificare și dezvoltare industrială — precum și o remaniere ministerială.Două personalități părăsesc guvernul : Mohamed Sidy a, fost ministru al planificării și cercetării, și Ahmedou Abdallah, ministru al comerțului și transporturilor. Sidi Mohamed Abdallah este numit ministru al planificării și dezvoltării industriale, Diaramouna Soumare preia portofoliul ministerului finanțelor și comerțului, iar Mouloum Braham pe cel al transporturilor, artizanatului și turismului.

ceastă hotărîre sultărilor avute ■lități politice, ț derii grupurilor și ai partidelor menționat că senatorul helmus de Jaay ~
în urma con-• cu 14 persona- printre care li- parlamentare politice. De ’ Wil- Fortman a respins, luni, aceeași cerere de a investiga posibilitățile de formare a unui guvern.Reamintim că, pînă la alcătuirea unui nou cabinet, afacerile curente ale Olandei sînt rezolvate de fostul guvern Biesheuvel, sub statut juridic de guvern interimar.

Bombardamente americane
împotriva R. D. VietnamAviația și navele americane au continuat să bombardeze, la 4 decembrie, numeroase localități din R.D. Vietnam, provo- cînd pierderi de vieți omenești și însemnate distrugeri materiale, anunță agenția V.N.A. Ministerul Afacerilor Externe ai R.D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest, în care cere guvernului Statelor Unite să înceteze orice acte de

încălcare a suveranității și securității R.D. Vietnam.Pe de altă parte, agenția V.N.A. transmite că forțele de apărare antiaeriană din provincia Nghe An din R.D. Vietnam au do.borît un avion american de tipul A-4 ridicînd astfel la 4 070 numărul total al aparatelor de zbor pierdute de S.U.A. în R. D. Vietnam de la începutul războiului și pînă în prezent.
Programul „Apollo“

• Puternică furtună 
tropicală in FilipineO puternică furtună tropicală s-a abătut, în ultimele zile, asupra nordului insulei filipineze Mindanao și asupra unor regiuni din provinciile centrale ale țării — a anunțat secretarul general al Crucii Roșii filipineze.Șapte sate au fost serios afectate de trecerea furtunii tropicale.

După cum relevă „Petroleum Press Service" — organ de presă al industriei petroliere britanice — în cele mai multe din țările globului, consumul de petrol a cunoscut sensibile creșteri în cursul acestui an. Astfel, în S.U.A. vinzarea de produse petrolifere a crescut cu 6 la sută (față de media de 4 la sută din ultimii ani), la aceasta contribuind și declinul înregistrat în producția americană de gaze naturale. In țările vest-europene. dia de creștere pentru mele curs două 1971), tuatFranța (12 gia (10,1 la țară, mare petrolsideră că sporul se va ridica, pină la finele anului, la peste 9 la sută.

me* pri- în(de9 luni ale anului este de 7 la sută ori mai mare decît în sporul cel mai accen- fiind înregistrat în la sută) și Bel- sută). Intr-o altă consumatoare deJaponia —, se con-

• Tntr-un raport publicat, luni, la Cape Kennedy, Institutul de științe selenare din Hușton recomandă continuarea cercetărilor întreprinse în cadrul programului spațial american ,,A- polio", după încheierea misiunii „ApOllo-17“, prin folosirea intensivă a sondelor spațiale fără echipaj uman la bord’ Documentul apreciază ca prioritară lansarea unui laborator automat de cercetări care să evolueze pe. o orbită polară circumlunară, pentru a studia și acele zone a- flate mai puțin în atenția misiunilor din cadrul programului „Apollo". De asemenea, sînt recomandate alte lansări de aparaturi perfecționate menite să-și îndrepte atenția spre anumite zone sau domenii de interes științific și să asigure o supraveghere permanentă a Lunii.In ce privește cercetările pentru valorificarea datelor obținute în cadrul programului „A- pollo", raportul subliniază necesitatea intensificării și a diversificării domeniilor de studiu și a atragerii unui număr cît mai mare de specialiști. Totodată, se lansează un apel pentru găsirea unor noi modalități de extindere

a cooperării internaționale și a concentrării eforturilor de studiere a Lunii și a altor corpuri cerești.

Racheta „Apollo-17‘ 
sa, Selena.
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