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Cum gindesc uteciștii de la Uzina de vagoane Arac

participarea organizației lor la conceperea

și desfășurarea

în anul 1971, Uzina de vagoa
ne din Arad a realizat o pro
ducție globală suplimentară va- 
lorînd 52,7 milioane lei. Anul 
acesta numai în primele 10 luni 
depășirile realizate la același 
indicator se cifrează la 89 mi
lioane lei, iar la producția mar
fă — 75.1 milioane. Aceste valori 
s-au materializat în 21 vagoane 
călători si 26 vagoane echiva
lente. Prin aceste succese co
lectivul Uzinelor de vagoane 
din Arad pune o temelie solidă 
angajamentului lor de a reali
za planul cincinal Jn patru ani 
și 5 luni. Desigur, factorii care 
contribuie în realizarea și de
pășirea sarcinilor de producție 
a unei întreprinderi sint mul
tipli, dar realizările amintite 
sint rezultatul nemijlocit al in-, 
trecerii socialiste desfășurată 
în această întreprindere, între
cere care a .antrenat întreaga 
masă de salar.iați și în care 
tinerii, organizația lor revolu
ționară. au avut un cuvînt greu 
de spus. De altfel. în 1971. din 
cei 1505 de salariați declarați 
fruntași în producție, aproape 
jumătate au fost tineri, iar în 
acest an se estimează că nu
mărul lor va fi mult mai mare. 
Cum. în curînd urmează să-și 
desfășoare lucrările Plenara 
C.C. al U.T.C. care va analiza 
activitatea U.T.C. în rîndul ti
neretului muncitoresc, am or
ganizat. în această uzină o masă 
rotundă pe tema : locul și rolul 
organizației U.T.C. în întrecere, 
modalitățile practice de acțiu
ne. Au participat : inginer Teo
dor Santău, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid din 
Uzină, Mircea Pavel, secretarul 
comitetului U.T.C., inginer Mir
cea Henț, șeful sectorului doi 
(vagoane clasă), Ion Sandicl, 
lăcătuș la secția boghiuri. Dă- 
nuț Crișan, secretarul U.T.C., 
sector doi, și Gheorghe Mor- 
can, operator tratamente termi
ce. Iată opiniile lor.

MIRCEA PAVEL : „Aș înce
pe cu formularea unor conside
rații critice cu privire la mo
dul simplist de înțelegere a ro
lului organizației U.T.C., a co
mitetului său, în întrecerea 
socialistă. Nu este suficient ea 
de la nivelul biroului să-ți pro
pui un anume procent de depă
șire a unui indicator și abia 
după aceea să vezi cum se poa
te înfăptui. Stabilirea lui tre
buie să vină în final, după ce 
în prealabil ai studiat cauzele 
pentru care la un moment dat 
producția crește într-un ritm 
necorespunzător. De aceea zic 
că nici o acțiune inițiată de or
ganizația U.T.C. nu poate omi
te conținutul fundamental al 
muncii noastre — producția. 
Numai după ee ai rezolvat pro
blemele disciplinei în produc
ție. ale calificării, după ce ai 
stabilit cauzele care determină 
apariția absențelor nemotivate 
si ai luat măsuri de prevenire, 
deci după ce tinerii simt foarte 
bine, intuiesc exact locul orga
nizației U.T.C. în rezolvarea a- 
cestor neajunsuri, numai atunci 
poți ști ce ai de făcut. Tn acest 
sens, fără a fi bănuit de lipsă 
de modestie, consider că noi 
aici avem în acest domeniu re
zultate foarte bune. De altfel 
ele sint reflectate in realizările 
de producție".

Inginer MIRCEA HENȚ : „A- 
ceasă idee a angajării în actul 
muncii a cultivării sentimentu
lui de responsabilitate a tînăru- 
lui în calitatea sa de producă
tor, proprietar și beneficial- ăl 
muncii sale mi se pare și mie 
fundamental. Sectorul nostru 
a îndeplinit planul anual de 
producție la data de 3 noiem
brie. Iar pentru a înțelege mai 
bine mecanismul care ne-a per
mis obținerea acestui succes o 
să vă dau un exemplu pe care 
l-as denumi transferarea con
cretă a responsabilității indivi
duale Ia nivelul întregului co
lectiv. Tinerii au foarte mulțe 
idei. Important este să știm a 
le valorifica. fiindcă. după 
mine, o veritabilă întrecere so
cialistă este cea care îmbină în 
egală măsură efortul fizic cu 
promovarea gindirii creatoare.
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SUCEAVA — vedere din avion

în. prezent am supus discuției 
tinerilor realizarea unui dispo
zitiv de polizare automată a 
cordoanelor de sudură longitu- 
dinală de la vagoanele de c a- 
să. Gîndiți-vă că o asetr.er.ea 
operație un om o exe.-uta ma
nual în mai bine de două zile. 
Eu mi-am rezer- at cite o oră 
discutării acestei chestiuni cu

*J oe 
■va «ă
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sprijinul depășirii 
planului

UZINA
Convorbire cu orot dr. POPA,

rectorul tastitsti'i H :r■: z * -'-ij- oesore:

măsuri întreprinse si altele in curs de materiali* 
zare privind integrarea invatammtului cu producția

Vizitînd Institutul 
din Clnj. cu pn'e:a! desen 
noului an universitar. ap**__
rezultatele bune obținute m ac
tivitatea instructi'-educa-A-i- 
varășul NICOLAE CEAUȘ ES' 
a formulat numeroase sueestn 
recomandări in vederea urve- 
strinse legături a mvățimîat 
cu activitatea productivă. : 
tru integrarea studenților, 
din anii facultății. în viața, czt-

al Cocote 
ar al C.C

tn timpul âișruțiilo: 
■tretaru. generai al Pa 
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t u. prietenesc de lucru in 
.-r s-au desfășurat dezbateri

le margj-es unor probleme 
re constituie preocupări de 
m pian in gir.uirea socială

* t ~t’ nană, i-. activitatea 
rtidaor comuniste și munci- 
rest:. a forțelor democratice

antiimperiaiiste. In acest 
ptext s-a subliniat că lucrări- 

r-uniunii științifice de la 
București au contribuit la mai 
bona cunoaștere a preocupări- 

ln domeniul investigării 
te și a soluționării prac- 

blemeior specifice ce 
diferite țări in cadrul 
ne edificare a socie- 
■iste. a proceselor de 

rmări sociale progresiste, 
rezentat un aport la dez- 

îrea relațiilor de prietenie 
. aborare Intre partide și 

pcooare.
Oaspeții au exprimat mulțu- 

tovarășului Nicolae 
-■ . < ■ - s ---

zării acestei reuniuni știin- 
f. pentru condițiile care au 

ost create bunei saie desfăsu-

rări, confruntării deschise de 
me., schimourilor de opinii in
tr-o atmosferă de stima și res
pect reciproc.

Numeroși participant! de pes
te notare au evocat cu deosebi
ta satisfacție vizitele tovarașu- 

Nicolae Ceaușescu în țările 
. însemnătatea lor deosebită 
pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce In multiple planuri, 
transmițind cordiale mesaje de 
saiut din partea conducătorilor 
ae partid și șefilor 
state.

Mulțumind, tovarășul 
a a rugat pe 

partea 
conducătorilor

Ceaușescu c — 
să transmită din 
mai bune urări ________ .
ae partid și de stat ai țărilor 
lor, mulf succes i~ 
acestor partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
raporturile de prietenie și co- 
laoorare dintre Partidul Comu
nist Român și aceste partide, 
dintre Republica Socialistă 
România și statele respective se 
vor dezvolta tot mai mult, In 
interesul înțelegerii și cooperă
rii intre popoare, al cauzei în
tăririi mișcării comuniste și 
muncitorești, a unității tuturor 
forțelor democratice, progresis
te și antiimperiaiiste din în
treaga lume.

La încheierea întrevederii, 
oaspeții și-au luat rămas bun cu 
deosebită căldură de la condu
cătorul partidului și statului 
nostru.

REPUBLICĂ, MAREAȚA VATRA

• MARIA ONOFREI
tehnician »ete--ar

Un utecist are, cred eu 
trei datorii...

rr

• VICTOR MARINESCU
operator chimist

Oricare ar fi fost 
în locul meu..,"

rr

Tînăra din fotografie nu s 
împlinit încă 23 de am. $: 
totuși în biografia personală 
pot fi consemnate destule 
realizări și succese. Pentru că 
Maria Onofrei. tehnician ve
terinar la I.A.S. ,„Avicola"— 
Iași, consideră — după pro- 
pria-i mărturisire — că unui 
irtecist îi revin, în linii mari, 
trei obligații: să-și îndepli
nească exemplar sarcinile pro
fesionale, să participe activ la 
viața de organizație și să nu 
uite de îndatoririle familiale. 
In ceea ce o privește, este 
convinsă că trebuie să mun
cească zilnic în așa fel incit 
cei din fur să-t poată acorda 
calificativul foarte bine. Tot
deauna reușește acest lucru. 
Iar după orele de serviciu 
poate fi întîlnită — în calitate 
de secretar al comitetului

I. V.

(Continuare în pag. a Il-a)

Schimbul se terminase. 
Victor Marinescu, operator 
chimist la Combinatul de în
grășăminte din Turnu Măgu- 

se mai afla încă în sec-

Trebuia, în cel mai 
timp, să încărcăm cu 
instalația de reținere a 

sulfuric, 
a-

La

scurt 
cocs 
picăturilor de acid 
operație necesară pentru 
sigurarea „fluxului continuu' 
al întregului combinat, 
orele 20 terminasem. Mă pre
găteam să plec acasă. în vre
me ce schimbam salopeta cu 
hainele de oraș a început 
brusc o ploaie torențială. în 
acel moment mi-am amintit : 
„Soba de contact nr. 1 are dat 
jos schimbătorul de căldură, 
înăuntru se află catalizatori 
în valoare de sute de mii de 
lei“. Ce e drept, deschizătura 
creată prin îndepărtarea

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a ll-a)

Nu cu mult înainte se mai 
vorbea de Suceava ca despre ,un 
tîrg de interes mat mult local". 
Da, a existat și o perioadă care, 
cu un cinism nejustificat, a încer
cat să stingă aura de miraj și mă
reție a vechii cetăți. A existat o 
societate pentru care imensul 
prestigiu al cetății era o amenin
țare. Amintirea ei se prelungește 
chiar și după 1944, pînă acum 
20—25 de ani. Atît de nedreap
tă a fost vremea cu locul celor 
dinții ani ai statului moldav.

Drenea Savu, membru al Co
mitetului județean al U.T.C., îmi 
declara :

— In 1956, cînd se puneau ba
zele Combinatului de celuloză și 
hîrtie și al Combinatului de ex
ploatare și industrializare a lem
nului, aici, în lunca Sucevei, ora
șul mai avea aerul acela de tîrg, 
desprins parcă din scrierile lui 
Sadoveanu. Intr-un deceniu și ju
mătate populația lui s-a dublat, 
a ajuns la aproape 70 000 de 
cuitori.

Citeva fabrici și ateliere

mică importanță compuneau acti
vitatea economică a vechiului 
tîrg : abatorul de la Burdujeni, 
fabrica de impregnat traverse, un 
atelier de reparat vagoane, o fa
brică de încălțăminte și o topi
torie de in. Iată peisajul suce
vean de acum un sfert de secol. 
Ț ara de Sus avea și are incalcu
labile resurse de material lemnos. 
De asemenea, este bogată și în 
minereuri. Dar în ciuda acestora, 
„Nordul cel mai de nord al Mol
dovei'' și, împreună cu el, Su
ceava, trăiau latitudinea decrepi
tă a iluziei.

Apoi a apărut platforma indus
trială din nord-estul orașului: 
cele două combinate cu profil fo
restier și chimic, Uzina de repa
rații auto, centrala electrică de 
termoficare, fabrica de sticlă, în
treprinderea mecanică Suceava. 
Anul 1968 — o premieră pentru 
vastul și inepuizabilul ținut al 
nordului Moldovei, o premieră 
pentru istoria de secole a Suce
vei : Uzina de utilaje și piese de 
schimb.

Nu sint nici o exagerare cele 
declarate mai sus. Uzina transmi
te, prin existența sa imediată 
aici, în lunca nului Suceava, as
pirația unui trecut foarte adine 
al Moldovei. Nu neapărat aspi
rația metalurgiei, dar pe cea a 
civilizației cu siguranță. De ace
ea, poate, uzina, în temelia căreia 
prima cupă de beton s-a turnat 
cu opt ani în urmă, a devenit un 
simbol. Un simbol născător de 
alte simboluri: a fost dată par
țial în funcțiune la 31 decembrie 
1968, la 22 august 1969 se elabo
rează prima șarjă de oțel, la 22 
august 1970 — prima șarjă de 
oțel înalt aliat cu crom și nichel. 
1972 — în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului se elabo
rează prima șarjă de oțel inoxi
dabil. Acestea sint, ca să zic așa, 
simbolurile cele mai evidente, 
care „sar în ochi" la prima vede
re. Dar în spatele lor întreaga u- 
zină trăiește o realitate miracu
loasă, de nebănuit pentru vechiul 
tîrg al Sucevei. Numai o aseme
nea realitate a adus uzinei eco
nomii de 2 milioane de lei valută 
anual. O posibilă mof">grafie a 
uzinei ar mai putea consemna 
încă un fapt semnificativ : vîrsta 
medie a celor care lucrează aici 
nu trece de 23 de ani. O întrea
gă secție în dotarea căreia intră

oțel inoxi-

lo-

de

PAVEL PERFIL

(Continuare In pag. a ll-a)

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
• Joi, ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE SECTORU

LUI 8 DIN CAPITALA au raportat îndeplinirea planului anual 
la toți indicatorii.

Ca urmare a utilizării judicioase a capacităților de producție, 
a generalizării schimbului II, extinderii schimbului III și a 
realizării cu forțe proprii a unei game de utilaje depășind 
10 milioane lei, întreprinderile industriale ale sectorului 8 din 
Capitală au raportat joi îndeplinirea planului anual la toți 
indicatorii.
• ÎNTREPRINDEREA PENTRU CONSTRUCȚIA DE CAI FE

RATE este cea de-a zecea unitate economică din județul Cluj 
care și-a îndeplinit integral sarcinile de producție pe acest an. 
Pînă acum, colectivul acestei întreprinderi a realizat o pro
ducție suplimentară în valoare de 1,1 milioane lei. Un număr 
de opt obiective importante au fost predate beneficiarilor cu 
mult înainte de termenele prevăzute, timpul ciștigat totalizînd 
286 zile.
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Omagiul nostru — 
succese la 
învățătură

Entuziasmul întrecerii care 
se desfășoară în întreaga 
țară pentru cinstirea ani
versării Republicii cu presti
gioase succese in muncă, iată 
ce caracterizează în aceste 
zile și pe elevii din Tg. Mu
reș care se pregătesc acum 
pentru a încheia cu rezulta
te bune la învățătură primul 
trimestru al anului școlar, 
— relatează tovarășa Augus
ta Anca, secretara Comitetu
lui municipal Tg. Mureș al 
U.T.C. Consiliul municipal al 
elevilor, apelînd la inițiativa 
organizațiilor U.T.C. din școli 
și-a conturat și un program 
de acțiuni omagiale pentru 
această sărbătoare. Activită
țile inițiate în cinstea eveni
mentului de la sfîrșitul lui 
decembrie se întrepătrund 
cu cele dedicate tinerilor 
care împlinesc 18 ani, cu cele 
preconizate pentru asigura
rea unei vacanțe plăcute.

Alt gen de manifestări 
sînt cele cultural educative. 
Cu caracter general, sînt 
concursurile cultural-artisti- 
ce și concursul de montaj li- 
terar-muzical cu fază muni-

<

cipală pe grupe de școli, pre
cum și serile literare și mu
zicale de la nivelul claselor 
sau al școlilor. La Clubul e- 
levilor, elevii Liceului de 
artă aȘ organizat o expoziție 
de pictură și sculptură cu 
tema „Republică, pămînt de 
aur", iar cercurile foto de la 
Liceul „Papiu Ilarian" și 
Grupul școlar de construcții 
vor organiza o expoziție de 
fotografii pe aceeași temă, 
redacțiile revistelor școlare 
de la liceele „Alexandru Pa
piu Ilarian", „Unirea", „Bo
lyai" și din unele ștoli gene
rale vor scoate numere fes
tive.

La Tg. Mureș se va desfă
șura faza municipală a cupei 
„A XXV-a aniversare" la 
volei, baschet, șah. vor avea 
loc întîîniri ale membrilor 
cenaclului literar „Excelsior" 
al elevilor cu colegii lor, se 
vor organiza vizite la muzeul 
județean de istorie a mișcă
rii muncitorești, Ia expoziția 
de pictură și sculptură a ar
tiștilor tirgumureșeni, dedi
cată evenimentului sărbăto
rit

M. BORDA

Pregătiri pentru 
spectacolul de gală

Despre planul de muncă 
bogat în activități cu care 
elevii Brașovului au hotărit 
să puncteze sărbătoarea ță-

rii de la 30 Decembrie ne-a 
vorbit Ana Preda, secretară 
cu probleme de școli la 
Comitetul municipal Brasov 
al U.T.C.

— Chiar acum se află In 
curs de pregătire un recital 
de poezie patriotică intitulat 
„Cîntare României socialis
te" la care ftnaliștii concur
sului de recitări din anul 
trecut vor declama versuri 
ale poeților contemporani și 
versuri originale realizate in 
cadrul societății literare a 
elevilor și a cenaclurilor li
terare din licee. Vor fi in
vitați la aceste recitaluri e- 
levi din colegiile de redac
ție ale revistelor școlare, și 
cei care publică In revis
tele amintite, cadre didacti
ce. activiști UT.C. Cele mai 
bune brigăzi artistice de a- 
gitație ale elevilor vor sus
ține In sala festivă a Uzinei 
„Tractorul* un spectacol de 
gală intitulat „Republică, 
măreață vatră*, care va fi 
alcătuit dintr-un montaj li
terar, cor, dansuri populare 
și La buna reușită a aces
tuia vor contribui și orches
trele de muzică oop Jlară din 
școli. „Sint cetățean major 
al țârii mele*, e titlul unui 
ciclu de acțiuni educative 
care vor avea loc In toate 
categoriile de școli pentru 
tinerii de 18 ani : e o ac
țiune de masă, sărbătoriții 
fiind peste 2 000 de tineri. 
Timp de 10 zile, se desfă-

șoară „Festivalul filmului 
pentru elevi", tematica aces
tuia fiind inspirată din viața 
tinerilor in cei 25 de ani de 
Republică ; vor rula, de ase
menea, filme care oglindesc 
prefacerile istorice din anii 
noștri, frumusețile patriei 
etc.

Pregătim cu multă atenție 
o sesiune de referate. Bra
șovul. puternic centru in
dustrial oferă o posibilitate 
unică școlilor și anume aceea 
de a aborda, cu acest prilej, 
o tematică inedită : „Istori
cul marilor Întreprinderi 
brașovene", realizind și o 
cercetare în marile între
prinderi brașovene unde lu
crează părinții elevilor și 
unde ei înșiși se simt ca a- 
casă, ca elevi la practică. 
„Marea uzină constructoare 
de autocamioane 
azi", „Uzina 1 
„Tractorul" sint pr 
teme de studiu la 
lături de profesori de spe
cialitate, lucrează elevi. Pen
tru a realiza mai bine a- 
ceastă sesiune, ne gindim ca 
ea să aibă ioc in sala uneia 
din marile cluburi muncito
rești, iar invitații, pe lingă 
eîevi, să fie chiar maiștrii, 
sub supravegherea cărora se 
desfășoară practica in pro
ducție. părinții școlarii or, ca
drele de conducere din În
treprinderile amintite.

■ — ieri și 
II", Uzina 
principalele 

i pare, a-
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Lectura preferată
Almanahul apare o dată pe an și se epui

zează în cîteva zile. Deci cumpărafi-l chiar 
azi la chioșcuri și librării I

a omului bine informat

y

D'ARTAGNAN

(Urmare din pag. I)

21 de mașini semiautomate de 
danturat este supravegheată doar 
de patru tineri ale că>or vîrste, 
însumate, nu acoperă nici măcar 
timpul unui secol: Anani Mir
cea, Cibureac Constantin, Andre- 
iaș Gheorghe și Păcuraru Gheor
ghe. In secția alăturată am cu
noscut un utecist strungar despre 
care s-a scris în presă si se va 
mai scrie cu siguranță. M-a ru
gat să nu-i dau numele din mo
tive foarte serioase. Un lucru însă 
pot afirma : el este deținătorul 
„Strungului de aur", ediția Sibiu 
— 1970.

Din cele relatate de directorul 
uzinei, tovarășul Căproiu Parte- 
nie, el însuși o persoană de o 
debordantă tinerețe, aflăm că ma
joritatea celor care lucrează în I- 
ceastă importantă unitate suce
veana sînt uteciști. Unii, veniți 
de prin părțile Brașovului și Si
biului, alții din zona Bucureștiu- 
lui, iar cea mai mare parte sînt 
bucovineni, oamenii podișului as
pru și vălurit al Sucevei. Ei sînt 
cea mai nouă generație a orașu
lui. „Generație" economică, so
cială, politică, de prezență și cu
get. Generația contemporană ma
rilor schimbări.

— Mai am în memorie anul

1964, continuă directorul uzinei. 
Eram al patrulea salariat trecut 
în foaia de pontaj. In partea aut, 
spre nord, C.C.H. și C.E.l.L. e- 
xistau deja, încoace insă era cel 
mai mocirlos pămînt din nordul 
Moldovei. Trebuia să desecăm, să

ie stringentă de aceste oțeluri 
pentru bunul mers al artwrtzifu 
de producție. Ne-am adunat, am 
discutat cu oamenii, am chemat 
specialiști din marile centre me
talurgice din țară. Acem acum o 
ofelărie proprie.

țel a Sucevei. Era in această 
toamnă bolnavă de prea multă a- 
pi și de ceruri nedonte. De pe 
ogoare, m cruda timpului nefavo
rabil, se culegeau ultimele tone 
de cartofi și porumb. Peste șesul 
vălurit al Sucevei se consuma.

noii celOți
drenăm, apoi să îndiguim, să 
batem piloți, sute de piloți de 
toate calibrele, și abia după ace
ea să înălțăm uzina aceasta.

Am văzut ultimele creații ale 
ei: discurile de tocătoare pentru 
celuloză, saboții pentru șlefuit 
geamuri, bancurile de ancorai 
pentru grinzile din beton pre- 
comprimat. Toate acestea, cu un 
an în urmă, erau aduse din im
port.

— Uzina nu a fost proiectată 
pentru producția de oțeluri înalt 
aliate. Dar tot uzina avea nevo-

Am văzut una din șarjele Su
cevei, aici, în lunca riului cu a- 
celași nume. Dincolo de halele 
uzinei erau porumbița și păduri 
de sălcii. O ceață ușoară se pre
lingea pe firul văii. încolo, spre 
sud, strălucea, intr-un soare abia 
început, vechea cetate a Sucevei. 
Mi-am adus atunci aminte de cu
vintele lui Geo Bogza, rostite 
probabil cu patru-dnci ani în 
urmă : „Din acea toamnă, a în
ceput un alt destin al Sucevei".

Am văzut nici prima, și cu atît 
mai mult, nici ultima șarjă de o-

sigur de sine, gestul nobil al re
coltei. Elevi, cooperatori, studanți, 
muncitori, un județ, o Bucovină 
vegheau fructele pămîntului.

Dincoace, în luncd, se turna o 
nouă șarjă de oțel inoxidabil.

— Cum a fost ?
— Bine, foarte bine...
— Cine sintefi ?
— Ți rd eu Petru, ațelor, 23 de 

ani. Am făcut școala profesională 
la Mai" București. Sînt suce
vean. Vrrf i să dau la Politehnică 
la Iași. Mă voi reîntoarce, desi
gur, tot aici în uzină.

— Dumneavoastră ?
— Buliga Petru, oțelar...
Am moi privit o dată spre sud, 

spre colina cetății. In față aveam 
meandrele miloase ale Sucevei. 
Iar mai sus se profila orașul cu 
node sale cartiere care se termi
nau chiar în fața lanurilor de po
rumb.

In spate, la o sută de metri pe 
orizontală și pe verticală se în
tindea ultimul deceniu al orașu
lui : cu fabricile, cu uzinele și cu 
oamenii săi.

Noi aparifii pentru 
tineret și copii

Noi volume de 
social - politică, I 
cărți pentru copii $i tineret, 
purtind semnătura unor au
tori români și străini sînt 
pregătite de editurile bucu- 
reștene, urmînd să apară în 
curind in librării.

Literatura pentru tineret 
se va îmbogăți cu cîteva noi 
volume, între care pot fi 
semnalate cartea lui Victor 
Deleanu „Bună dimineața, 
viață un omagiu adus 
minerilor din Valea Jiului, 
„Spre ziuă" de Irimie Stră- 
uț, culegere de schițe și po
vestiri evocatoare din lupta 
U.T.C.-iștilor, și „Așa a fost 
ieri" de Gheorghe Sbirnă.

■ literatură 
beletristică.

Sfîrșitul copilă
riei și adolescența 
mi-au fost însoțite, 
așa cum s-a întîm- 
plat desigur cu 
mulți alți tineri a- 
flați la aceeași vîrs- 
tă, de figurile lumi
noase și mereu zâm
bitoare ale celor 
trei mușchetari. Și 
poate nu atît de 
unul sau altul din 
cei trei spadasini 
vestiți, cit mai ales 
de... al patrulea, o- 
mul adoptat de cei
lalți și, în cele din 
urmă, acceptat tacit 
nu numai în grup, 
ci chiar în fruntea 
lui. D’Artagnan ră
mîne pentru mine 
nu un simbol, co
rect mînuit de autor 
pentru a da întru
chipare umană unor 
principii de abnega
ție și îndrăzneală, ci 
in primul rînd un 
om oare, cu cali
tățile și slăbiciunile 
sale, atît de rare și 
atît de frecvente în 
același timp, pentru 
că sînt nici mai 
mult nici mai puțin 
decît omenești, iz
butește să ne încăl
zească sufletele la 
o altă flacără decît 
aceea a raționamen
tului riguros, inata
cabil. Mă bucur și 
acum, în amintire, 
de fiecare victorie 
a sa, de fiecare lo
vitură dată cu spa
da sau, mai curind, 
cu neohosita-i fan
tezie mucalită, în 
urma căreia rămî- 
neau la pămînt res
turile zdrențuite ale 
falnicei gărzi rega
le. Așa cum mă în
tristez, retrospectiv, 
odată cu fiecare în
frângere, deși știu 
bine că nu e decît 
temporară, pentru 
că întotdeauna 
d'Artagnan găsește 
puterea de a pune 
la cale, chiar în 
timp ce mîinile îi 
sînt legate la spate, 
următoarea aven
tură, o altă escapa-

dă, mai îndrăznea
ță, care va obliga 
pînă și soarta să se 
treacă de partea lui. 
Și îmi place de fie
care dată zîmbetul 
său, care cîteodată 
te împiedică să vezi 
dincolo de liniile 
obrazului, înăuntru, 
dar care întotdea
una te îndeamnă să 
crezi că nici el în
suși nu-și dă bine 
seama cum de e în 
stare să facă atîtea 
vitejii.

Mă întîlnesc une
ori și acum, matur 
fiind, cu d’Artag
nan, despre faptele 
căruia scriu din 
cînd în cînd ziare
le. Am aflat, de pil
dă, și din nou m-am 
întristat, că la 
Wimbledon, unde 
s-au intîlnit cei mai 
temuți spadasini ai 
zilelor noastre, a 
trebuit să îngenun
cheze și să-și aple
ce vîrful spadei 
înaintea unui 
adversar față

alt 
, . de 

care nu știe nicioda
tă dinainte dacă va 
fi învingător sau în
vins. Am mai aflat 
apoi, și m-am bucu
rat din toată inima 
alături de el, mai 
mult decît el, că la 
Forest Hills a cu
cerit locul de onoa
re și trofeul la care 
rîvneau pe bună 
dreptate numeroși 
alți mînuitori 
spadei, după

ai 
o 

cursă înverșunată ce 
a durat mai mult 
decît lupta pentru 
diamantele ducelui 
de 
L-am 
tîrziu, 
într-o 
nu 
spectator, ci jucam 
împreună cu el 
șt în care îi ur
măream privirile ră
tăcite cum căutau 
un reazem inexpli
cabil pretutindeni 
în jurul lui, atunci 
cînd punctul de 
sprijin trebuia să se

Buckingham. 
văzut, mai 

la București, 
finală în care 

eram numai

afle numai în el în
suși. Și l-am revă
zut, în sfîrșit, săptă- 
mîna t-ecută, în 
marele turnir de In 
Barcelona, cînd a 
trecut din adversar 
în adversar și din 
victorie in victorie, 
aidoma ca altă dată, 
în paginile cărții, 
lăsînd mereu în ur
ma lui săbii frînte. 
învinși obosiți. Ca și 
atunci, în tinerețea 
mea, grupul muș
chetarilor a trebuit 
să-l recunoască nu 
numai ca pe un 
membru demn de 
toată stima, ci drept 
cel mai bun din
tre ei.

Dar poate că, din
colo de succesele și 
eșecurile acestui 
d’Artagnan modern, 
ceea ce mă impre
sionează totdeauna 
este tăria lui de a 
fi mai mult decît un 
simbol abstract, de 
a rămîne un om pur 
și simplu. Un om 
care știe că este su
pus acelorași legi ce 
guvernează natdra 
umană și deci nu 
poate atinge perfec
țiunea mecanismelor 
electronice, că în 
orice partidă rezul
tatul rămîne deschis 
și că niciodată nu 
trebuie să dezar
mezi deoarece întot
deauna urmează o 
nouă confruntare, 
la capătul căreia te 
așteaptă iarăși vic
toria sau infringer 
rea. Așa sînt îndem
nat să interpretez și 
zîmbetul său, 
proape nelipsit
fiecare întilnire, un 
zîmbet pe care cred 
că-l înțeleg întru- 
totul, pentru că vor
bește aceeași limbă 
cu mine.

Ilie Năstase mă 
ajută să-mi regă
sesc, la fel de 
proaspete, sfîrșitul 
copilăriei și adoles
cența.

a-
la

D. MATALA

LOCUL NOSTRU
IN ÎNTRECERE
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fosttinerii. Dacă soluția n-a 
încă găsită vă asigur că ea va 
veni în curind. Mă bazez cînd 
fac această afirmație pe faptul 
că deja am colectat o sumă de 
idei pe care urmează doar să 
le ordonăm. Va veni nu numai 
soluția, în final, ci și un adaos 
de responsabilitate".

GHEORGHE MORCAN : „Mie 
mi se pare că, ajunși aici, la re
zultat, n-am epuizat întregul 
drum al întrecerii socialiste. O 
dată rezultatul consemnat, el e 
doar pe jumătate făcut. Pe in
tervalul celeilalte jumătăți con
tribuția organizației U.T.C. poa
te fi și mai hotărîtoare. In a- 
cest sens eu socot că în acest 
an organizația noastră a obți
nut rezultate foarte bune dar 
ceea ce azi poate primi acest 
calificativ, la anul va fi socotit 
doar satisfăcător. La ce mă 
gîndesc ? I Vedeți, media depă
șirilor lunare realizate de un 
fruntaș în producție este, să 
zicem, 5 la sută. Ce înseamnă 
însă această cifră, care e con
ținutul ei ? Numai „dezmem
brată", subliniind efectele aces
tei depășiri pe ansamblul întregii 
uzine și chiar a economiei na
ționale, tînărul înțelege că un 
vagon în plus înseamnă pen
tru țară atiția bani in plus, în
seamnă creșterea ritmului de 
transporturi etc. Mijloacele 
noastre de propagandă sînt incă 
prea statice. Și aș vrea să a- 
daug încă ceva foarte impor
tant. Colaborarea uzinei noastre 
cu alte întreprinderi ne creea
ză greutăți. La ora de față nu 
putem livra Uzinei de cdnstruc- 
ții de mașini 
pentru 
fiindcă tot ei nu ne-au trimis 
bridele __
De aceea propun instituirea 
unei colaborări inter întreprin
deri nu numai la nivelul admi
nistrației ci și la cel al orga
nizației U.T.C. Azi noi ne pro
punem ca împreună să facem 
11 arcuri în loc J 
nu și-ar propune 
bridele necesare 
arcuri ?“.

ION SANDIC1 : 
discuții s-a omis un lucru : ca
drul organizatoric al întrecerii 
socia'iste cu precădere pentru 
tineri. Desigur, cele spuse pînă 
acum sînt importante, ele vizea
ză conținutul. Subscriu la ele 
și nu le mai repet. In momen
tul de față cadrul organizatoric 
este de ansamblu, cuprinde în-

Reșița arcurile
10 locomotive Diesel

necesare montării lor. 
i propun

de 10, de ce 
și ei să facă 

pentru 11

„Din aceste

treaga masă de salariați. Noi 
avem experiența brigăzilor de 
tineret. Ar fi bine ca existența 
lor să fie generalizată în în
treaga uzină. Mă gîndesc, de 
pildă, că depășirile acestea de 
la secția montaj, sudură 1, s-au 
situat constant în jurul a 20 de 
procente. Aceleași rezultate ar 
putea fi obținute și în alte 
sectoare, dacă s-ar depăși scep
ticismul cu care continuă să fie 
încă privite brigăzile de pro
ducție și educație ale tineretu
lui. In plus, climatul de între
cere s-ar putea astfel mai les
ne așeza, posibilitățile de săr
bătorire a evenimentelor din 
viața personală a tinerilor, ca 
să dau numai un exemplu, ar 
dobîndi valențe cu totul deo
sebite. Succesul unui tînăr în 
producție se asociază astfel mai 
organic cu cele din viața sa 
particulară. Sentimentul inte
grării în colectiv ar fi mai pu
ternic".

Inginer TEODOR SANTAU : 
„Este un punct de vedere pe 
care eu îl susțin cu toată tă
ria. De altfel, la nivelul con
ducerii uzinei sîntem pe punc
tul de a ajunge la o unanimi
tate de vederi în acest sens și 
și brigăzile de producție ale ti
neretului vor fi extinse în toate 
secțiile, evident, unde acest lu
cru e posibil. Jumătate din sa- 
lariații direct productivi sint 
tineri, în multe sectoare numă
rul lor este preponderent. Iar 
dintre aceștia foarte mulți sînt 
meseriași de mina întii. Afară 
de aceasta sînt posesorii unor 
calități pe care cei mai în 
vîrstă nu le au. Avem munci
tori absolvenți de liceu, dor
nici de afirmare, entuziaști. De 
nenumărate ori mi s-a întîm- 
plat să solicit cinci tineri in 
rezolvarea unei chestiuni ur
gente și să vină 10. Din rîndul 
lor vom crea și grupele de 
control al calității. Ei reprezin
tă o generație pe care foarte 
ușor poți modela sentimentul 
de producător, proprietar Și be
neficiar în același timp ai pro
duselor realizate. La noi în 
uzină se mai spune încă „eu“, 
dar tot mai mulți au Început 
să spună „noi", chiar și a- 
tunci cînd problemele de refe
rință sînt de importanță ma
joră pentru întreprindere. Mai 
este la fel de important cum spu
nea cineva aici, că tot ceea ce 
o dată este făcut, să fie „des
compus" în elementele sale 
componente. Un vagon concen
trează în el nu numai metal ci

și sentimentul răspunderii în 
muncă, perspicacitate economi
că. Numai astfel putem vorbi 
despre un conținut integral al 
întrecerii socialiste".

Față de alte poete care au de
butat în ultimul timp autoarea 
acestei plachete de versuri do
vedește mai multă siguranță, 
o oarecare stăpînire a ideii de 
poezie Nu este nici „Singură
tatea păsărilor" o carte cu des
tin aparte, dar in vecinătatea 
altor apariții, acuratețea ei se 
distinge. Trist devine insă fap
tul că trebuie să renunțăm la 
criteriul unei judecăți mai ab
solutiste. Situația aceasta este 
intr-un fel impusă de fprmația 
generală a cărților de debut. 
A cam dispărut de mult, dintre 
formulele uzitate în critică, a- 
cea ușor exagerată „tentație a 
absolutului", care odinioară de
finea totuși un nivel de ambiții. 
Nu deplîngem absența unui cli
șeu ci ,se înțelege, naivitatea 
frumoasă care propulsa ■ acele 
mărețe ambiții. Viorica Mereuță 
se mulțumește așadar să afle 
un ton mai limpede și mai lip
sit de stingăcii prin care să-și 
exprime afecțiunea pentru a- 
numite teme predilecte. Vege
talul exuberant, exaltarea ti
nerească, împotrivirea cuvinte
lor la idee și la lirism, mirifi-

cui voalat al serbărilor cimpe- 
nești, al spațiilor transilvane. 
Profesiunea ei de credință este 
temperată, mulțumită de o sen
sibilitate care se poate traduce

Păsările însingurate, un motiv 
destul de comun, apoi cuvin

tele, relația ior' cu poemul, sin
gurătatea din cuvintele care 
trădează poemul, încrederea to-

după această încercare. Viorica 
Mereuță pare a trăi totuși in 
miezul unor experiențe care o 
solicită la sinceritate, ea își ex
primă îndoiala și teama în fața

în cuvinte „limpezi și adevă
rate" : „dă-mi mina să trecem / 
pădurile, — iată pădurile / pe 
o fibră de sînge le simt / cobo- 
rind — / eu sînt acest cîntec / 
sau ochiul pămîntului sint? —/ 
lingă floarea aceasta imi tre
mură / sufletul / limpede si a- 
devărat".

Acțiuni in sprijinul
depășirii planului
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Iorgoni, unul din cei mai buni 
muncitori, șefului de depou i-a 
dispărut orice reținere. Prezen
ța acestuia garanta succesul ac
țiunii.

— Eu zic să vă apucați de lo
comotiva 150.148, le-a propus 
el Ea e Ia rînd.„

La orele 15 cînd sirena anunța 
terminarea schimbului, tinerii 
au rămas mai departe la pos
turi. Pentru ei începea o nouă 
zi de muncă. Organizindu-se ad- 
hoc, într-o echipă condusă de 
secretarul organizației U.T.C., au 
luat in primire locomotiva de- 
abia sosită pe rampă. I-au cer
cetat cu de-a mănuntul fiecare 
piesă și organ, i-au verificat 
atent starea tehnică. La orele 
19 locomotiva era gata de drum

— A doua zi, relatează tova
rășul Gheorghe Sandu, secreta
rul organizației de partid, am 
verificat 
executate 
le-am dat 
Realitatea
ne-am înșelat. De cînd a ieșit 
in cursă — și a 
timp de atunci — 
s-a mai tntors In 
reparații.

Tinerii care au
zia — Petru Iorgoni, loan Var
ga, Ioan Ungur, Viorel Muntea 
nu, Ion Pleșa și alții — au fost 
felicitați . pentru isprava lor. 
încurajați de succes, ei au cerut

calitatea lucrărilor 
de tineri. Tuturor 

calificativul excelent, 
a demonstrat că nu

conducerii depoului, după numai 
cîteva zile, să le încredințeze o 
altă locomotivă inclusă în grafi
cul de revizie și reparații. Ce
rerea le-a fost, bineînțeles, sa 
tisfăcută. Rămînînd mai multe 
după-amieze în atelier ei au 
repus-o in funcțiune și pe a- 
ceasta.

...Pe rampă și-a făcut apariția 
o nouă locomotivă : 50.177. Pro
vizoriu a fost garată mai intr-o 
margine.

— Ii va veni rîndul chiar In 
după-amiaza aceasta, ne-a in
format șeful adjunct al depou
lui. Va fi reparată tot de către 
tineri. Au ținut morțiș să le-0 
încredințăm lor.

— De ce ? l-am întrebat pe 
Petru Iorgonl.

— Pentru că după reparații va 
fi transferată la Aiud. Băieții 
vor să arate și altora 
stare.

Constantin Ciolpan, 
comitetului U.T.C., ne
ză că inițiativa uteciștilor de la 
depoul de locomotive cu aburi, 
care a dus la realizarea unor 
economii de peste 6 000 lei a fost 
preluată și de alte organizații 
U.T.C. de la direcția de tran
sporturi. Brigada de tineret, con
dusă de Andrei Constantin, a 
reparat în timpul liber două 
locomotive Diesel, efectuînd lu
crări în valoare de 10 500 lei. 
Uteciștii din echipa lui Ton Me- 
rianu au reparat in afara ore
lor de program vagoanele uzi-

nale 716, 920, 1485, 49 și altele. 
La nivelul întregii secții econo
miile se cifrează la cîteva zeci 
de mii de let

— Inițiativa cunoaște o extin
dere tot mai mare, ne-a decla
rat secretarul comitetului 
U.T.C. Pentru a obține rezulta
tele cele mai bune ne-am pro
pus ca în cadrul fiecărei organi
zații să înființăm cite o brigadă 
de tineret capabilă să intervină 
operativ în sprijinul producției 
ori de cîte ori este nevoie.

Se preconizează ca uteciștii să 
participe in timpul liber la cură
țarea oalelor de zgură pentru 
a fi
furnale și 
re și să 
cale ferată 
acestora o
In acest sens și-au luat un an
gajament pe care se străduiesc 
să-l onoreze cu orice preț i 75 
la sută din cantitatea de lin
gouri să ajungă în stare caldă 
la laminoare pentru a face e- 
conomie de muncă și combus
tibil, 
timp 
riale 
țiile
plătite 
C.F.R.-ului 
timpului de staționare sînt pi
perate. Tinerii și-au propus ca 
participînd la acțiuni de muncă 
patriotică să închidă și acest 
robinet prin care se irosesc im
portante fonduri bănești.

expediate ritmic spre 
să repa- 

linille de 
se asigura 
constantă.

oțelării, 
întrețină 
pentru a 
rezistență

ce sînt în

secretarul 
informea-

VIORICA MEREUȚĂ:

„SINGURĂTATEA
PĂSĂRILOR"

V

tuși in puterea lor evocatoare, 
toate acestea sînt dileme pe 
care le-am mai intîlnit, ele plu
tesc într-o atmosferă generală. 
Este însă tot atît de adevărat 
că nici un nou poet, sau 
aceia sînt rari, nu crede în de- 
vitalizarea acestor teme pînă 
nu le încearcă, iar unii nici

necunoscutului logos, ba chiar 
o oarecare ironie pentru situația 
de înscenare pe care i-o im
pune poezia. „Aceste cuvinte 
pentru cei ce mă fură, / dar nu 
mă fură nimeni / pînă vremea 
e tînără încă / și munții cu ver- 
dele-n mine crescut. / Ieri cînd 
visam aceste cuvinte, / ploua

prin acoperiș, ploi Z pentru cei 
ce mă fură /. dar rtu ,mă fură 
nimeni —/ mi-am zis — pînă / 
nu-mi voi aduce aminte", 
tația poetei este sensibilă, 
nă de candoare, încercînd 
alocuri chiar pătrunderi 
îndrăznețe, spre idee și 
necesitatea de a 
„E cineva străin aici / Sea
mănă cu singurătatea... / Și ce 
știți voi despre păsări / Și nepu
tința cerului de a fi gol?/Vreau 
să vorbesc despre păsări, / E 
cineva străin aici. / Și ele sînt 
cele mai blestemate, / Mai nici
odată / Ele"

Autoarea nu 
bine cînd s-a 
sumar atît de 
monoton, incapabil să o defi
nească chiar și sub rapoFtul 
cantității. Nu facem însă o con
cesie cind spunem că viitoarea 
sa carte ne poate rezerva sur
priza unei frumoase evoluții.

No- 
pli- 

pe 
mai 
spre 

demonstra, 
i / Sea- 
.. / Și ce

a procedat însă 
decis la acest 
sărac, oarecum

DINU FLAMAND• MARIAONOFREI
(Urmare din pag. I)

U.T.C. din l-A.S. — in mijlo
cul tinerilor, la interesantele 
acțiuni pe care le inițiază. O 
pășune de 20 ha curățată prm 
muncă patriotică, plantarea a 
5 ha cu pomi fructiferi, ame
najarea aleilor cu straturi de 
flori, sint doar citeca din 
realizările ce au urmat iniția
tivei secretarei. Săptdminal 
organizează seri distractive, 
informări politice pe teme so
licitate de membrii organiza
ției.

— Și după ce pleci de la 
fermă ?

— Îmi iau in . _ ___
de gospodină ?i mamă. îmi 
place să gătesc și mai ales 
să fiu alături de fetița mea de 
trei ani.

serios rolul

• Victor Marinescu
(Urmare din pag. I)

schimbătorului era acoperită cu 
o prelată. Dar dacă etanșarea nu 
este perfectă ? Dacă pătrunde 
apa ? Catalizatorul este în pe
ricol. Trebuia să intervin !

Fără a mai pierde o clipă, 
Victor Mar'nescu, uitînd de o- 
boseala de peste zi, a alergat la 
fața locului. Cu un minut mai 
devreme. Datorită cantității mari 
de apă acumulate, prelata se 
curbase spre interior, formînd 
un fel de pungă și era gata-gata 
să se desfacă, permițînd astfel 
inundarea catalizatorului.

De jos pînă la soba de con
tact erau, pe plan vertical, 40 de 
trepte, 40 de trepte urcate și 
coborîte nu o dată, nu de două 
ori, ci de cîte ori a fost nevoie : 
pentru a înlocui gălețile mici cu 
altele mai mari și a urgenta ast
fel treaba, pentru a găsi și

transporta sus, scînduri, saci de 
polietilenă necesari fixării prela
tei, asigurării unei depline etan
șeități. în sfîrșit, la capătul unor 
eforturi extraordinare, la capătul 
unor clipe în care oboseala pă
rea că-1 va doborî, Victor Ma
rinescu a înlăturat pericolul. 
Ploaia, care continua să cadă cu 
aceeași furie, fusese făcută ino
fensivă. Sute de mii de lei fu
seseră salvați, catalizatorii puteau 
fi folosiți în continuare.

Victor Marinescu nu are caru- 
ra tînărului atletic, cu umeri 
largi și brațe puternice, ba, dim
potrivă, atunci cînd îl vezi ai 
senzația că abia a depășit vîrsta 
adolescenței. Cu toate acestea 
întîmplarea relatată, una din 
multe altele petrecute în același 
perimetru de producție, îi con
feră utecistului Victor Marinescu 
virtuțile unui adevărat bărbat.

trecut destul 
locomotiva nu 
atelier pentru

efectuat revi-

MAU
Din cauza nedescărcării la 
a vagoanelor unele mate- 
nu ajung ritmic în sec- 

de producție, iar 
de către i 

pentru

sumele 
Combinat 
depășirea

(Urmare din pag. I) 
preliminare finalei a unui 
număr de circa 30 000 de ti
neri din aproape 80 de între
prinderi s-a reflectat preg
nant in creșterea indicelui 
calitativ al produselor : „fe
tele s-au obișnuit cu existen
ța competiției și de aceea, 
înțelegerea nevoii perma
nentei completări a bagaju
lui de cunoștințe profesiona
le. Actul final va aduce in

scenă 12 premiați, cite 4 
pentru fiecare meserie, dar 
marele ciștigător al acestui 
concurs e, și va fi de acum 
înainte, producția însăsi".

Cîteva cuvinte despre or
ganizare. „Combatantele", ca 
și „consilierii tehnici", pe 
perioada concursului, cu sta
te de suporteri obiectivi, be
neficiază de un program si 
o ospitalitate ne care Timi
șoara niciodată nu și-a d'ez-

mințit-o. Un schimb de ex
periență la Industria Linii, 
Arta textilă și Fabrica 1 iu
nie, apoi voiajul colectiv 
prin oraș și o binemeritată 
seară distractivă, ai cărei 
oaspeți de onoare vor fi. fi
rește, laureatele ne anul in 
curs.

Sîntem asigurați că Comi
tetul județean Timisoara al 
U.T.C. a pregătit si niște 
surprize.
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DECRET

PRIVIND STABILIREA 
DATEI ALEGERII 

UNOR DEPUTAȚI IN 
MAREA ADUNARE NAȚIONALA

Consiliul de Stat a stabilit, 
prin decret, data de 4 februa
rie 1973 pentru alegerea unor 
deputați în Marea Adunare Na
țională, în locurile rămase va
cante în circumscripțiile electo
rale nr. 2 Tîrgu Mureș-Nord, 
județul Mureș ; nr. 4 Caranse
beș, județul Caraș-Severin ; 
nr. 4 Culciu, județul Satu 
Mare; nr. 11 Nehoiu, județul 
Buzău ; nr. 22 Giulești — mu
nicipiul București, sectorul 7 ; 
nr. 31 Ana Ipătescu — munici
piul București, sectorul 1 și nr. 
34 Ștefan cel Mare — munici
piul București, sectorul 2.

VIZITA
IN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA A MINISTRULUI AFA
CERILOR EXTERNE AL REPUBLI

CII POPULARE BULGARIA, 
PETAR MLADENOV

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Bulgaria, Petăr Mladenov, va 
face, în curînd, o vizită oficială 
și de prietenie în țara noastră.

Continuîndu-și 'vizita în țara 
noastră, Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslo
vace, a fost miercuri și joi oas
petele municipiului Drobeta 
Turnu-Severin.

în cinstea ministrului aface
rilor externe al Cehoslovacie’, 
a celorlalți oaspeți. Traian Du- 
daș, prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele Consiliului

popular județean, a oferit o 
masă.

★
La 7 decembrie, a fost semnat 

la București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri între Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă pe anul 1973.

La Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au 
început, joi la amiază, convor
birile oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Guineea, condusă de Diakite 
Moussa, membru al Biroului 
Politic Național al Partidului 
Democrat din Guineea, mi
nistrul domeniului interne și 
securitate, care se află in vizi
tă in țara noastră.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prie
tenie dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Guineea, lărgirea schimburilor 
comerciale și cooperării econo
mice și tehnieo-țtiințifiee dintre 
cele două țări.

Joi dimineața au început, în 
Capitală, lucrările Adunări: ge
nerale a Academiei de științe 
medicale. Pe ordinea de zi au 
fost înscrise dezbateri asupra 
activității desfășurate de acest 
for științific in anul 1?72 și a 
proiectului planului de cerceta
re științifică pe anul viitor.

Joi au continuat Ia București 
lucrările Conferinței științifice 
cu participare internațională pe 
tema ..Structuri sociale si rela
ții sociale în condițiile con
struirii socialismului*.

Lucrările conferinței conti
nuă.

J»

A apărut

ERA SOCIALISTA
teoretică și social-politică 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Nr. 6 (14)/1972. Anul LII

Din sumar:

Revistă
a

Factori hotăritori ai îndeplinirii planului național unic pe 1973 
IN INTIM PISAREA ANIVERSARII REPUBLICII Cornel 
Aîmășan : Proclamarea Republicii — monument important In 
orocesul făuririi noii orinduiri . I. Velincov, R. Șușnea : Func
ția activă a principiilor și normelor comuniste de viață ; 
Constantin Bâbălău : Dezvoltarea In profil teritorial, parte 
integrantă a planului național unic; Dan Grindea : Fondul 
național de dezvoltare economicc-socială ; Ștefan Baciu :
Viziunea econom:co-socială In sistematizarea teritorială ; 
Mircea Herivan : Educația culturală de masă sub semnul per
fecționării ; Radu Constantinescu : Cooperarea economică ți 
tehnico-științifică a României eu țările socialiste.

VIATA INTERNAȚIONALA Con 
europeană : obiective și principii :

ADNOTĂRI Gh. L loaițâ : Uto-ria ar:

OBS

Comisia pentru combaterea 
poluării mediului a Academiei 
R.S.R. realizează un ciclu de 
cursuri cu tematică consacrată 
problemelor de poluare a atmos
ferei de către motoarele cu ar
dere internă. Acestea se înscriu 
în planul de acțiuni organizate 
în scopul perfecționării cadrelor 
ce se ocupă de problemele con
strucției motoarelor cu ardere in
ternă (lucru știut, unul din 
principalii factori de poluare ai 
atmosferei'.

Cursurile prevăd instruirea cu 
un volum de informații și date
legate de geneza factorilor po- 
luanți și a mijloacelor moderne 
de combatere a lor. Programul 
cursurilor este axat pe teme ca : 
„Substanțe poluante in gazele de 
evacuare ale motoarelor”. ..Mă
surarea gradului de concentrație, 
producerea poiumtiior și metode 
de reducere a acestora*. Con
cluziile acestora '-or sta la boxa 
elaborării Atlasului surselor de 
poluare din țara reiasS 
fi elaborat în cu:

mâți că, în acest sens, specia
liștii de la Institutul de cerce
tări metalurgice din București 
au realizat un nou procedeu 
tehnologic — vizînd îmbogățirea 
aerului utilizat la furnalele cu 
oxigen pînă la 24 la sută, con
comitent cu mărirea debitului 
de gaz metan — care se află 
deja în curs de aplicare la 
Combinatul siderurgic din Ga
lați. Pe baza recentei tehnologii 
se reduce consumul de cocs cu 
peste 10 kg la fiecare tonă de 
metal.

Florea : Securitatea

este isterie

ȘTHXTA — IN ' ATAMLNT călăii» Z—fir : Pre clema sclu- 
țrilor c'a-'-.ce In ccreeure» sococlogriă ; Nicolae Bărbulescu ; 
Mrtoda oecoiterilcr te Învățămfr.tul superior.

AIUL DINI ; AL Oprea : Inrinărtnarea 
patriei

A început — la Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin — 
construcția primului cargou de 2150 tdw. destinat exportului. 
Nava — a cărei documentație este realizată de către specialiștii 
Institutului de cercetări și proiectări navale din Galați — va fi 
întrebuințată pentru transportul general de mărfuri și. in mod 
deosebit, pentru cel conteinerizat. Acest vas de mare capaci
tate — al cincilea introdus in acest an in fabricație la Șantierul 
din Drobeta-Turwn Severin — dispune de utilaje și instalații 
nsodeme de conducere si dirijare, avind un inalt grad de auto- 
nMtîzare. care oferă condiții optime de lucru și de viață pentru 
perscoalal de deservire.

In cinstea aniversării Republi
cii dana nr. 76 din portul Con
stanta urmează să fie dată în fo
losință cu douăzeci de zile îna
inte de termenul prevăzut. în a- 
cest scop constructorii hidroteh
nicieni și scafandri — care lu
crează la noul bazin al portului 
— au început lansarea la apă a 
blocurilor de beton de 100 tone. 
Noua dană face parte dintr-o se
rie de instalații, destinate acostă
rii navelor de mare tonaj.

(Urmare din pag. I)
ba, însă, de o viziune nouă in ca
drul căreia politehnica trebuie să 
se transforme intr-un centru de 
creație industrială, în măsură să 
realizeze mașini și utilaje cu per
formanțe tehnice ridicate.

Exigențele pe care lumea mo
dernă a industriei le formulea
ză, impun o concepție unitară 
în organizarea laboratoarelor, a 
unităților de cercetare, a atelie
relor de învățămînt, o împletire 
strînsă a activității acestora cu a 
întreprinderilor, ca astfel să răs
pundă operativ și eficient pro
blemelor pe Care le ridică mo
dernizarea și perfecționarea pro
ducției.

— Concret, cum se va realiza 
această integrare ?

— Vreau să remarc, de la hun 
început, că nu prin investiții 
masive necesare construirii unor 
noi spații de producție. Am stu
diat temeinic posibilitățile de 
care dispunem și am ajuns la 
concluzia că o îmbinare armo
nioasă, rațională între școală-cer- 
cetare și producție este posibilă, 
în însemnată măsură prin folosi
rea în comun a bazei materiale 
existente. Astfel catedra de teh
nologie a construcțiilor de mașini 
(inclusiv Centrul de inițiere a 
studenților și perfecționarea ca
drelor didactice) va fi integrată 
la Fabrica de mașini de rectifi
cat. O altă catedră, cea de teh
nologia metalelor, împreună cu 
Centrul de cercetare pentru me
talurgia pulberilor vor fi inte
grate la o întreprindere speciali
zată — fabrica „Sinteron". Fa
cultatea de construcții și de ar-

♦ 4

hitectură va desfășura actrcrtata 
comună (cercetare, practică a 
studenților etc.) cu trustu-nle de 
construcții și întreprinderile spe
cializate in proiectare, nstemcti- 
zare și arhitectură din Chiț, to
cea de electrotehnică, cu Fabri
ca de cazane mici ți arzătoare 
ți cu întreprinderea regională de 
electricitate. Aj vrea să tpecsdic 
ci au fost deja întocmite temele 
de proiectare necesare rechzăm 
acestor obiective. Amplasarea fa
cultăților noastre tn zona indu
strială a orașului. în imediata a- 
propiere a unităților economice

UZI
creează o premisă în plus pentru 
participarea studenților la desfă
șurarea producției, posibilitatea 
ca secțiile întreprinderilor să aibă 
rolul laboratoarelor modeme, un
de teoria iți află imediat cimpul 
de desfășurare.

In perspectivă, proiectele noa
stre vizează și o astfel de apro
piere, ale cărei avantaje pot fi 
încă de pe acum evaluate. Clă
direa nouă a facultății de con
strucții va fi situată în partea de 
nord-est a orașului. Pe baza ci
frelor de școlarizare, s-a elaborat 
tema-program de proiectare a 
facultății de mecanică, avind ea 
referință cifrele de școlarizare ți 
structura ei în perspectivă, iar 
pînă la sfirșitul anului ca fi asi
gurat amplasamentul acesteia in- 
tr-o zonă corespunzătoare.

• •••••

Concursul nostru organizat cu prilejul „Turneu
lui campionilor" de la Barcelona

Pentru racheta cu care Țiriac 
l-a învins pe Gorman

ÎN PRIMELE 5000 DE SCRISORI 
TRIATE—UN PRONOSTIC EXACT!

In acțiunea de triere a celor aproape 13 000 de scrisori so
site la concursul nostru - operație care continuo - om avut 
bucurig să descoperim, deja, un pronostic exact, un participant 
care a prevăzut întocmai clasamentul finol al celor 8 partici
pant! de la Turneul de la Barcelona. Este ARICLIA NEAGU, din 
comuna G’odeanu-Siliștea, județul Buzău, elevă in clasa a X'l-o 
la Liceul din Urziceni. Alți 4 concurenți din cei ale căror p icuri 
au fost deschise au întocmit un clasament exact pentru primele 
4—5 locuri.

Dar cum acțiunea de triere este în curs de desfășurare nu 
e exclus să mai găsim și alți pretendenți la racheta pe care o 
dăruiește Ion Țiriac.

Intr-unui din numerele viitoare vom publica rezultatul final al 
concursului nostru

MERIDIAN
• ASEARA IN CAPITALA, a luat sfîrșit turneul final al 

campionatului național de șah. In acest an, titlul a revenit lui 
Carol Partoș (Petrolul Ploiești), care a totalizat 14 p,uncte._ In 
ultima rundă, Partoș a remizat cu Șubă. Noul campion al țării, 
este în virstă de 36 de ani. El este de profesie inginer chimist. 
Partoș este maestru al sportului din anul 1959 și cucerește 
pen’ru prima oară titlul de campion al țării. Pentru locul doi 
lupta a rămas deschisă între Giocîltea și Ghițescu. Acesta din 
urmă a realizat 13 puncte în urma victoriei obținute la Dăneț. 
Ciocîltea a întrerupt partida cu Bondoc, care va fi continuată

Astăzi de la ora 9,00 partidele întrerupte vor fi continuate, 
urmind să se stabilească clasamentul final de la locul doi în jos.

• ASEARA in sala Giulești s-a disputat meciul tur din turul 
doi al „Cupei campionilor europeni" la baschet (feminin) din
tre echipele Rapid București și Vozdovac (Belgrad). Baschet
balistele bucurestene au obținut victoria cu scorul de 68—58 
(35—24). Returul va avea loc la 14 decembrie la Belgrad.

• DUPĂ CONSUMAREA A 8 RUNDE, în turneul internațional 
de sah de la Palma de Mallorca continuă să conducă Smejkal 
(Cehoslovacia), cu 6 puncte, urmat de Polugaevski (U.R.S.S.) 
— 5.5 puncte, Korcinoi, (U.R.S.S.) — 5 puncte (1), Averbach 
(U.R.S.S.) și Panno (Argentina) — 4,5 puncte (1), Gheorghiu 
(România) și Andersson (Suedia) — 4 puncte (1). Liubojevici, 
Ivkov (ambii Iugoslavia), Robatsch (Austria) — 4 puncte.
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^Scinteii
tineretuluiBunele intenții nu țin locde material didactic

> elevi din anul 
de la Grupul 

rperație Brăila și 
meseria de de- 
leviziune. Frec- 
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a fenomenelor 

nnule. Ne este foar- 
avem 
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re- 
lu-

tru că nu
Aceeași situație o 
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rugăm să ne ajutați să se 
giementeze această stare de 
cruri__ • Am receptat acest a-
pel ți i-am dat curs deoarece 
ni s-a părut într-adevăr grav 
faptul că o școală care pregă
tește specialiști să nu dispună 
de manuale nici măcar înainte 
de sfirșitul primului trimestru. 
Și asta în condițiile în care în 
anul trecut școala s-a transfor
mat dintr-o unitate de invăță- 
mînt cu profil economic într-u- 
na cu profil tehnic. Știam de 
la tovarășul Omer Gani, secre
tarul școlii, că • s-au făcut di
ligente rămase deocamdată fără 
rezultat pentru procurarea ma
nualelor. Și asta pentru că U- 
niversalcoop — Cartea prin poș
tă — nu a onorat comenzile. Am 
notat unele relații primite de la 
Cartea prin poștă............n-au
făcut comanda .. . n-au făcu
t-o la timp . ..“ etc. încercăm 
să descifrăm, la fața locului, a- 
cest rebus cu ajutorul directo-

de-.en 
să ?* 
du. r 
tre. f 
n'.or.

Foa
tar.te ni 
blicate in cadrul 
prin care se « 
largi a iubilorilo 
părerile, ideile si 
te de personali 
competente, in 
larizării ți extinderi 
lut în cadrul asociație: 
s-a remarcat ca dorință gene
rală practicarea tenisului âe 
cimp. dar deoarece numărul te
renurilor de tenis este destul oe 
mic in orașul nostru, iar cele 
care sint sint foarte aziomera- 
te. reușeau să-l practice foarte 
puținL Avind in vedere faptul 
că dorința de a tuca tenis a 
luat un caracter de masă, con
ducerea administrativă a apro
bat construirea unu teren de 
sport in incintă. Oiranirația 
U.T.C. a preluat inițiativa si a 
asigurat prin- munca oatriotică 
a membrilor săi. întreaga tortă 
de muncă necesară, si trebuie 
menționat că s-a muncit foarte 
mult Avind asigurat si sprijinul 
material al organizației de sin
dicat și asistența tehnică a Ad
ministrației bazelor sportive — 
Brașov, am ajuns ca acum. în 
toamnă, să fim in ajunul inau
gurării a două terenuri de 
tenis. Doar timpul nefavorabil 
a făcut ca inauzurarea_ progra
mată pentru 
brie 1972. ți 
tă nerăbdare 
depus multe 
tru a le termina, să fie amîna- 
tă pînă cind vremea o va per
mite. Lecturînd paginile „Scin
teii tineretului" am luat cunoș
tință de hotărîrea Federației 
române de tenis de a acorda 
sprijin material celor care îsi 
construiesc terenuri prin con
tribuția patriotică a tineri
lor uteciști, lucru care ne 
bucură foarte mult. Asocia
ția noastră are mare ne-

„POA TE

ziua de 17 octom- 
astentată cu mul- 
de tinerii care au 
ore de trudă pen-

va organizației 
prima parte a anului 
ii din institutul nos- 
tcursul celorlalți fac- 

tsr. l«a. au realizat crin mun
că patriotică un teren de tenis 
z- -. ~z. amplasat in incinta 
institutului. D.n sărate, insă.

DEVENI

cărei suorafață (28x10) permi
te practicarea tenisului de cimp. 
Dorim să vă informăm, de ase
menea. că în școala noastră 
incă de anul trecut am organi
zat campionate de tenis de 
cimp. Numărul mare de elevi 
care practică acest sport face 
insă ca materialele de care dis
punem (rachete, mingi) să fie 
cu totul insuficiente.

Elevii școlii, asociația sporti
vă. se adresează dumneavoas
tră, cu rugămintea de a ne dota 
terenurile de tenis cu mingi și 
rachete conform anunțului pu
blicat în „Scinteia tineretului". 
Noi vă invităm, dacă treceți 
prin județul nostru să vizitați și

în acest fel. cu ajutorul 
noua noastră bază sportivă 
va întirzia să-și înceapă activi
tatea de masă.

Cu mulțumiri.

dv..
nu

Comitetul 
organizației U.T.C. 

Spitalul Militar - Brașov

TENISUL
UN SPORT DE MASĂ ?“

aducă sprijinul tehnic minim 
necesar începătorilor al căror 
număr este destul de mare 
noi. Calitățile, nu numai 
sportiv ale „maestrului" sint 
v.denie in acest sens, asa 
doar canalizarea 
puse de redacție, 
interesează marea 
torilor. va duce
maximă a acțiunii. Sintem con
vinși că participarea tinerilor va 
fi unanimă, așa că. cu puțin 
sprijin material și inițiativă, se 
vor realiza lucruri frumoase și, 
intr-adevăr, de masă.

la 
de

că 
întrebărilor 

spre ceea ce 
masă a citi- 
la eficienta

dispunem de un foarte sărac 
echipament de tenis, astfel că 
promisiunea făcută de Federa
ția română de tenis in ziarul 
„Scinteia tineretului" din 12 oc
tombrie 1972. a fost salutată cu 
deosebit entuziasm de tinerii or
ganizației U.T.C.. care așteaptă 
cu multă nerăbdare materializa
rea acestei promisiuni — res
pectiv intrarea in posesia celor 
4

frumoasa noastră
Mulțumim încă 

frumoasa inițiativă care va per
mite ca tenisul de cimp să 
extindă ca sport de masă, 
poată fi practicat de toți 
care doresc.

rachete și 100 de mingi.
VALERIA ȘERBAN.

secretara organizației U.T.C. 
din I.C.P.P. București

bază sportivă, 
o dată pentru

se 
să 

cei

IOAN LAZAR,
îndrumător U.T.C., președin
tele Asociației sportive „Viti
cultorul" Ciumbrud — Alba

Ing. CORNEL MANUIU, 
președintele Asociației sportive 

I.C.P.A.T. Brașov

• Acțiunea ..Poate deveni te
nisul un sport de masă 7“ ini
țiată de redacția „Scinteii tine
retului". a stîrnit un larg ecou 
și în rindul 
din I.C.P.P. 
cetări pentru 
lor, strada

tinerilor uteciști 
(Institutul de cer- 

protecția plante- 
Ion Ionescu de la

• Asociația sportivă școlară 
„Viticultorul" de pe lingă Liceul 
agricol Ciumbrud (județul Al
ba). cu satisfacție a luat cunoș
tință de frumoasa inițiativă a 
ziarului ..Scinteia tineretului". 
Dorim să vă informăm că școa
la noastră dispune de trei tere
nuri de tenis de cimn regula
mentare. două din zgură si 
unul cu bitum. De asemenea, 
dispunem de o sală de sport a

• Tinerii uteciști din Spitalul 
Militar Brașov, cu sprijinul larg 
al organizației P.C.R. și organe
lor administrative locale, au 
construit, prin muncă patrioti
că, un frumos teren de tenis de 
cimp.

Deoarece 
terialelor 
întîmpinăm 
lăm la dv..
cu promisiunea inserată în ar
ticolul din ziarul ..Scinteia tine
retului" nr. 7279 din 12.10.1972, 
să ne repartizați rachetele și 
mingile promise.

în procurarea ma- 
sportive necesare 
mari greutăți, ape- 
ca în conformitate

Organizațiile de masă din ca
drul Institutului județean de 
proiectare din Baia Mare au 
realizat prin muncă patriotică un 
teren de tenis și două terenuri 
de badmington. în incinta 
stitutului. 
realizate 
conform 
mentare. 
renurilor 
solicitate 
atît de salariații noștri, cit si 
de tineri din alte instituții. A- 
vînd în vedere greutățile pe 
care le întîmplnăm în direcția 
procurării materialului sportiv 
și in urma informațiilor culese 
din ziarul ..Scînțeia tineretu
lui", vă rugăm să ne aiutati 
prin cele 4 rachete si 
mingi pe care Federația 
de tenis le oferă. în 
dezvoltării tenisului.

Intenționăm să dezvoltăm. în 
continuare, baza noastră sporti
vă pentru tenis prin 
noi terenuri atît prin 
bazei realizate, cit și 
rea unui teren nou 
Poligonului de tir dat în folo
sință de curînd în Baia Mare, 
în acest fel se creează posibili
tatea ca tineretul din institutul 
nostru, copiii salariaților noștri, 
ca ’și alte elemente de talent 
să poată progresa în acest 
sport, sperînd ca în viitor să 
realizăm o echipă de valoare, 
afiliată Asociației sportive „Pro
iectantul" din institutul nostru.

in- 
Terenurile au fost 

din asfalt și marcate 
dimensiunilor regle- 
în urma realizării te- 
s-a constatat că sint 

în tot timpul liber

100 de 
română 
vederea

crearea de 
extinderea 
prin crea- 
în incinta

Ing. DAN ILIEȘIU,
secretarul comitetului U.T.C. 
și președintele Asociației 
sportive „Proiectantul"

rului școlii, Grigore Floroiu. Să 
facem la început cîteva preci
zări : peste 350 de elevi, so- 
cotindu-i și pe cei de la liceul 
industrial, nu au manuale, în 
anul 1971 școala și-a modificat 
profilul ; comenzi au existat, 
le-am văzut, le-am notat. în 
septembrie 1971, după primirea 
planului editorial de manuale 
cu adresa nr. 1650 1971 școală 
solicită manualele de care are 
nevoie (nu numai de speciali
tate) ; comanda rămîne neono
rată. La 1 septembrie 1972, după 
aproape un an, se trimite ne
cesarul pentru anul școlar 1972/ 
1973 și o revenire la comanda 
1650. Fără rezultat. Se cheltu- 
ie bani, timp, se fac reveniri 
la Universalcoop, ~ 
Inginerul Șerban _____
vine la București în nădejdea 
de a găsi manuale. Promisiuni 
din partea bazei de desfacere 
a cărții, sectorul IV. Se întoc
mește comanda nr. 14 din 31 
august pentru 200 manuale, tn 
fine, sosesc 45. E bine 
decît deloc. Biblioteca 
UCECOM din București 
ajutorul școlii brăilene, 
un număr de manuale 
cadrele didactice. Si zilele trec, 
elevii buchisesc notițe, fac efor
turi să-și însușească noțiuni 
complicate privind bazele radio- 
televiziunii, receptoare de radio
difuziune etc. Vine un nou tri
mestru dar școala rămîne tot 
fără manuale. Neonorate la 
timp, comenzile devin hîrtii 
fără valoare. Aceasta este si
tuația și forurile de resort tre
buie să-i pună capăt. Librăria 
„Cartea prin poștă" are datoria 
să răspundă prompt solicitări
lor. Ea însă n-a făcut acest lu
cru nici atunci cînd la sem
nalul școlii însuși Centrocoopul 
a trimis o adresă anexind co
pia de pe necesarul de manu
ale.

Școala întîmpină și alte gre
utăți. Patronul ei este U.J.C.C., 
care așa cum ni s-a spus, nu 
are specialiști care să-ndrume 
calificat activitatea productivă. 
Există în Brăila o reprezentan
ță a Uzinelor „Electronica". Ea 
ar putea face acest lucru, dar 
problema nu este rezolvată. De 
aici alte neajunsuri. „Ducem 
mare lipsă de piese, spunea 
directorul Floroiu. Am primit 
în acest sens ajutor din par
tea Comitetului județean al 
U.T.C.. dar în pregătirea viito
rilor specialiști avem nevoie de 
cantități însemnate de piese, 
condensatori, transformatori 
etc., pe care nu comitetul ju
dețean poate să ni le procure.

Am putea folosi ca material 
didactic piese scoase din uz. Am 
realiza astfel și economii în
semnate deoarece n-am mai în
văța meserie stricînd piese în 
stare de funcționare, cum se 
mai întîmplă acum. Din păca
te, chiar dacă pare de necre
zut, reprezentanța Electronicii 
aruncă în Dunăre toate canti
tățile de piese uzate. Am dis
cutat acest lucru, ne-am for
mulat cereri de piese dar n-am 
găsit înțelegerea necesară. Mo
tivele nu mi se par tocmai în
temeiate, mai ales că pentru 
transferul lor s-ar putea găsi 
forme care să înlăture posibili
tatea unor eventuale abateri 
economice". Am reținut și o 
altă propunere, poate mult mai 
bună, ca Uzinele „Electronica" 
sau I.P.R.S.-Băneasa să pună 
la dispoziția școlii brăilene pie
sele pe care nu le mai folo
sesc.

Pregătirea viitorilor specia
liști, la nivelul cerințelor ac
tuale, este o problemă care se 
bucură de toată atenția din 
partea partidului și statului 
nostru. Este cazul, și timpul, 
ca acest lucru să fie înțeles așa 
cum trebuie de forurile care 
au datoria să asigure manua
le, material didactic, condiții 
optime de practică.

Redactorul rubricii
LIDIA POPESCU



Puternicul răsunet 
a! noii inițiative a României

MANIFESTĂRI CONSACRATE
• Repuezeirtantrul Republicii Costa Rica : „Documentele elaborate 
de Românca corespund dorințelor țârii mele și le sprijinim cu toată 
vigoarea^'.
• Reprezentantul1 Kuweitului : „Rezoluțiile supuse dezbaterilor de 
delegația României merită întreaga considerație a comitetului".

ANIVERSĂRII REPUBLICII

în comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adu
nării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile in legătură cu 
punctele agendei sestiunii referitoare la tineret și cu proiectele 
de rezoluție supuse atenției delegaților din acest comitet, prin
tre care figurează și două proiecte de rezoluție elaborate de 
România, respectiv — ,«Aplicarea Declarației privind promovarea 
in rindurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc si 
înțelegere intre popoare" si „Sporirea canalelor de comunicație 
cu tineretul și organizațiile internaționale ale tineretului".

Reprezentantul Danemarcei 
sublinia că țara sa acordă o 
deosebită importanță dezbateri
lor constructive care au loc in 
comitet asupra acestui nunct. 
Danemarca, a spus vorbitorul, 
a devenit stat coautor al celor 
două proiecte de rezoluție pre
zentate de reprezentantul Româ
niei, convinsă fiind că prevede
rile lor se înscriu pe linia prin
cipiilor Cartei O.N.U. și că pot 
aduce o contribuție esențială la 
promovarea idealurilor de pace, 
justiție, progres social in rindu- 
rile tineretului lumii.

Reprezentantul Repu
blicii Costa Rica a subli
niat că delegația sa salu
tă proiectele de rezolu
ție prezentate de Româ
nia. Conținutul lor ne-a 
îndemnat să devenim co
autori la aceste documen
te vizînd rolul tineretului 
în viața națiunilor lumii, 
contribuția pe care el o 
poate aduce la instaura
rea unui climat de pace 
și încredere internaționa
lă. DOCUMENTELE E- 
LABORATE DE ROMA
NIA CORESPUND DO
RINȚELOR ȚARII MELE 
Ș! LE SPRIJINIM CU 
toata vigoarea.

„Tineretul chilian participă 
activ la eforturile pentru dez
voltarea economică, construirea 
noii societăți, eliminarea anal
fabetismului, edificarea noilor 
instituții social-politice și pro
movării transformării revoluțio
nare a societății chiliene. De a- 
ceea. delegația mea acordă o 
importantă atit de mare proble
mei aflate în dezbaterea Comi
tetului.'. a spus reprezentantul 
Republicii Chile. Vorbitorul a 
sprijinit prevederile proiectelor 
de. rezoluție, subliniind necesi
tatea ca O.N.U. să treacă perio
dic in revistă modul în care 
sint transpuse in viață prevede
rile Declarației inițiate de 
România in anul 1965 privind 
promovarea in rindurile tinere
tului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere intre 
popoare.

„Delegația americană este 
deosebit de satisfăcută de a 
participa în calitate de coautoa
re la rezoluțiile elaborate de 
România, a declarat reprezen. 
tantul S.U.A. Dorim să ne ex
primăm aprecierea noastră po
zitivă față de inițiativa delega
ției române de a elabora aceste 
rezoluții. Cunoaștem profundul 
interes al României în această 
problemă pe care o dezbatem 
în prezent și impulsul pe care 
ea l-a dat implicării Organi
zației Națiunilor Unite în 
problemele si activitățile ti
neretului. SINTEM CON
VINȘI CA ACESTE DOI A RE
ZOLUȚII PUN LA DISPOZI
ȚIE JALOANE REALISTE PEN
TRU INTENSIFICAREA PAR
TICIPĂRII TINERETULUI ÎN 
ACTIVITATE V ORGANIZAȚI
EI NOASTRE".

Reprezentantul Ciprului a 
relevat că „o națiune care ne
glijează educația tineretului in 
spiritul înaltelor principii ale 
umanității, ale Declarației refe
ritoare la educația tineretului, 
este sortită eșecurilor in toate 
domeniile sale do activitate. De 
aici decurge și însemnătatea pe 
care O.N.U. trebuie să continue 
să o acorde problemelor, aspi
rațiilor și necesităților tinere
tului.

Aprobind proiectele de 
rezoluție elaborate de 
România. nu vom face 
decit să ne aducem o 
contribuție la sporirea 
canalelor de comunicație

dintre O.N.U., idealurile 
și principiile pe care le 
promoxează. și tineretul 
acestei lumi in care trăim. 
Acesta este unul din mo
tivele pentru care Ciprul 
a devenit coautor al a- 
cestor documente"

Reprezentantul Kuweitului a 
arătat că REZOLUȚIILE SLEI
SE DEZBATERILOR DF DELE
GAȚIA ROMÂNIEI MERITA 
ÎNTREAGA CONSIDERAȚIE A 
COMITETULUI, iar delegat a 
Kuweitului se angajează să le 
sprijine.

Reprezentantul Indoneziei a 
declarat că responsabilitatea 
primară a O.N.U. este de a 
crea tinerei generații, care mii- 
ne va prelua conducerea desti
nelor lumii, posibilitățile reale 
de a participa la viața politică, 
economică, socială si cultura
lă națională și internațională. 
O.N.U. poate și trebuie sâ-si a- 
ducă o contribuție mai substan
țială în acest domeniu, multi- 
plicînd căile de comunicare cu 
tineretul, determinînd înțelege
rea de către tineret a scopuri
lor și principiilor Națiunilor 
Unite, atrăgîndu-I la eforturile 
pentru facilitarea transpunerii 
lor in practică.

Legăturile dintre O.N.U. și 
tineretul lumii trebuie să aibă 
două sensuri — a subliniat re
prezentantul Iugoslaviei. Tre
buie să se urmărească nu nu
mai obiectivul de a obține spri
jinul tineretului în activitatea 
politică a organizației, ci și cel 
al sporirii preocupării organiza
ției față de problemele pe care 
tineretul le consideră importan
te, creșterii influentei tineretu
lui în solutionarea acestor pro
bleme și în elaborarea unor 
programe mai eficiente de că
tre O.N.U. privind nevoile si 
aspirațiile tinerei generații. 
Vorbitorul a recomandat printre 
altele, sporirea participării tine
retului la înfăptuirea programe
lor economice finanțate de 
O.N.U., din statele ir. curs de 
dezvoltare, și propagarea, in 
rindurile tineretului, a obiecti
velor celui de-al doilea Deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dez
voltare, astfel incit tînăra ge
nerație să ooată participa la 
realizarea lor.

Declarația privind pro. 
movarea in rindurile ti
neretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și 
înțelegerii intre popoare 
și măsurile preconizate 
pentru sporirea canalelor 
de comunicație cu tinere
tul mondial, a declarat 
reprezentantul Egiptului, 
reprezintă doi pași în
semnați in direcția spori
rii participării tineretului 
ia opera de dezvoltare și 
progres pe plan national 
și internațional.

Tineretul lumii este oerfect 
conștient de problemele care 
confruntă astăzi întreaga ome
nire, manifestîndu-se ca o forță 
majoră in lupta contra agresiu
nii. colonialismului, ocupației 
străine, dominației, apartheidu
lui și altor politici care pun in 
pericol pacea lumii. Vorbitcri.l 
a cerut respectarea dorinței ti
neretului exprimată in anul 
1970 de a se intruni din doi in 
doi ani la sediul Națiunilor U- 
nite pentru a dezbate probleme
le pe care el le consideră a fi 
cele mai importante.

Reprezentantul Bulgariei a 
declarat că de felul in care 
fiecare guvern in parte anali
zează și soluționează orob’eme- 
le tinerei generații depind fruc
tele realizărilor de miine in 
toate domeniile de activitate na
țională. în ultimii ani Consiliul

de Miniștri al R. P. Bulgaria a 
adoptat 25 de hotărî-: in legă
tură cu educația și activitatea 
tineretului. Cînd vorbim de ti
neret. a spus •.orbitorul nu tre
buie să ne gindim exclusiv ia 
viitor. Se impune par':? narea 
continuă a tineretului ia dezvol
tarea națiunii, in toa’e <fere*e ; 
de activitate ale vieții sale, in 
construirea unui viitor mat bun. 
Vorbitorul a aprecia’ pozitiv , 
interesul crescând al O N.U. | 
față de problemele tineretului • 
care, in multe ocazii, manifestă I 
inițiative imoortar.te in proble
me vitale pentru menținerea 
păcii și securităț i lumii. Tot
odată. el a salutat iniția
tivele virind sporirea legătu
rilor O.N.U. eu tineretul mon
dial.

Reprezentantul Indiei a cerut 
secretarului general a! O.N.U. 
să solicite opinia statelor ori- , 
vând convocarea nnei a doua 
conferințe mondiale a tineretu
lui. la sediul Națiunilor Unite 
din New York.

Subliniind acordul total al 
tării sale Ia cele două oroiecte 
de rezoluție elaborate de Româ
nia. REPREZENTANTUL CA
MERUNULUI A CERUT CA 
ȚARA SA SA FIE ÎNSCRISA 
PE LISTA COAUTORILOR a- 
cestor documente.

Reprezentantul filipinez a de- ; 
clarat că Rezoluțiile elaborate I 
de România, la care Filipinele 
este stat coautor, vizează trans
punerea in viață a prevederilor 
Declarației O.N.U. privitoare la 
tineret. Salutăm recomandarea 
făcută in rezoluții, de a se con
stitui un grup de consultanți ad- 
hoc, care să sugereze secretaru
lui general al O.N.U. acțiuni »e 
trebuie întreprinse de către 
O.N.U. pentru a răspunde nece
sităților și aspirațiilor tineretu
lui.

Cu prilejul apropiatei sărbători 
a poporului român — cea de-a 
25-a aniversare a proclamării 
Republicii — ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus. a organizat, la 7 decem
brie. in saloanele ambasadei, o 
conferință de presă. Au partici
pat reprezentanți ai ziarelor 
centrale sovietice, agențiilor de 
presă T.A.S.S. și Novosti. ra
dioului și televiziunii.

Au fO't prezenti. de asemenea, 
renrezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al V.R.S.S.. 
Asociației de prietenie soviet o- 
române. ai unor organizații ob
ștești din capitala sovietică.

La biblioteca de literatură u- 
n:versată din Moscova a avut 
loc. joi. deschiderea unei expo
ziții de carte românească, in 
care sint prezentate circa 1700

intrevedere
M. Mănescu-
N. Baibaloi

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, a acut, la 7 decem
brie, o întrevedere cu Jf. K 
Baibakov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
V.R.S.S.. președintele Comite
tului de stat al planificării.

Cu această ocazie, au fost 
discutate probleme ale cola
borării economice româno-so- 
vietice în cursul actualului 
cincinal, precum și unele pro
bleme ale dezvoltării schim
burilor si cooperării economice 
bilaterale în perioada 1976— 
1980 și într-o perspectivă mai 
îndelungată.

titluri de literatură social-politi- 
că, științifică, tehnică, beletristi
că și de artă din țara noastră. 
Luind cuvintul cu acest prilej, 
Grant Martirosian, vicepreședin
ta al Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru edituri, poligrafie și co
merțul cu cartea, apreciind că 
remarcabilele succese in activi
tatea editorială reflectă realiză
rile uriașe obținute de ’poporul 
român in construcția socialistă, 
sub conducerea partidului său 
comunist a subliniat apoi că 
România este prima țară care 
a tradus și editat în întregime 
cea de-a V-a ediție a Operelor 
complete ale lui Vladimir Ilici 
Lenin.

★
Televiziunea chineză a trans

mis filmul românesc „Valurile 
Dunării".

In cronica intitulată „Valurile 
revoluționare pe Dunăre", ziarul 
„Jenmin jibao" relevă că „filmul, 
care ne poartă cu decenii in 
urmă, in anii războiului antifas
cist. a trezit respectul și admi
rația noastră față de poporul ro
mân". Cronica subliniază că „la 
tel ca eroul principal, au fost 
mii și mii de oameni care, ani
mați de înalte idealuri, erau 
gata să moară pentru popor și 
aceasta este o întruchipare a le
găturilor strinse dintre partid și 
mase".

Postul de televiziune a trans
mis. de asemenea, reportaje fil
mate de la Combinatul siderur
gic Galați și despre alte obiec
tive industriale din România.

★
în prezența președintelui Se

raiului francez, Alain Poher, a 
avut loc, la Palatul Luxem-
• ;rg. o seară închinată Româ- 

•niei. organizată din inițiativa 
Grupului de prietenie Franța— 
România din Senat și a Amba
sadei române la Paris. Cu a- 
est prilej, prof. univ. Traian 

I: născu, președintele Comisiei 
juridice a Marii Adunări Na
ționale. vicepreședinte al Gru
pului de prietenie România— 
Franța din M.A.N.. a prezen
ta’ conferința „România la un 
sfert de secol de la proclamarea 
Republicii*.

Un anacronism numit S.E.A.T.0...
Impasul politicii 
imobilismului 
accentuat 
după schimbările 
din Australia și 
Noua Zeelandă

Scrutinul australian care a a- 
dus o schimbare ministerială la 
Canberra (chiar dacă, pentru 
moment, noua echipă laburistă 
este compusă din ... doi miniș
tri ce girează cite 13 portofolii) 
a accentuat pesimismul în pri
vința soartei pactului militar 
S.E.A.T.O. La cartierul general 
instalat Ia Bangkok s-a mărturi
sit cu o sinceritate uimitoare că 
„S.E.A.T.O. a devenit un ana
cronism".

Nu-i o noutate. Păreri asemă
nătoare s-au făcut de mult au
zite. Eroziunea S.E.A.T.O. repre
zintă' un fenomen firesc. în con
dițiile în care se afirmă tendin
țele pozitive ale depășirii divizi
unii artificiale în blocuri, cînd sta
tele indiferent de dimensiunile 
lor își exprimă tot mai hotărît 
propria poziție în viața interna
țională, apărîndu-și interesele 
vitale, S.E.A.T.O. a intrat într-un 
impas iremediabil. Eșecul politi
cii de forță în Indochina a agra
vat criza devenită cronică a a- 
cestui pact pe care popoarele a- 
siatice l-au respins categoric din

prima clipă a existenței sale.
S.E.A.T.O. reprezintă un pro

dus tipic al „războiului rece". 
Acest bloc militar este creația 
lui John Foster Dulles care în 
1954 a dorit să pună Congresul 
S.U.A. în situația de a acorda 
..un cec în alb" pentru eventua
lele intervenții în sud-estul asia
tic. La origine, pactul a grupat 
opt țări dintre care iriele au 
intrat cu o vădită linsă de entu
ziasm. Această lipsă de entu
ziasm s-a transformat, treptat, 
într-o reținere care a dus la re
tragerea directă sau indirectă din 
S.E.A.T.O. Contradicțiile au în
ceput să devină vizibile, să de
pășească sfera subtilităților ora
torice. Tendințele centrifuge n-au 
mai putut fi dezmințite prin de
clarații vagi. Franța s-a îndepăr
tat de S.E.A.T.O. în mod clar. 
Parisul a refuzat să se angajeze 
pe un drum potrivnic opțiunilor 
sale. Rezervele Pakistanului au 
sfîrșit prin a conduce la retrage
rea oficială din acest bloc. De
clarația care a marcat acest eve
niment a subliniat că hotărîrea a 
fost luată pornindu-se de Ia „prin
cipiile progresiste și ținîndu-se 
cont de realitățile asiatice". Este 
interesant de relevat că și minis
trul de externe filipinez a decla
rat : „Se poate afirma că 
S.E.A.T.O. există în afara con
textului, că este rupt de orice 
legătură semnificativă cu zona 
sa".

Schimbările de Ia Wellington 
și Canberra au făcut acută pro
blema existenței în continuare a 
S.E.A.T.O. într-o corespondentă 
din Bangkok, FRANCE PRESSE 
semnala că „victoria electorală 
repurtată de partidul laburist aus- 
stralian accentuează, potrivit spe
cialiștilor în probleme asiatice, a- 
menințările ce apasă asupra vii
torului S.E.A.T.O." La sediul de 
la Bangkok al acestui bloc fali
mentar — arată agenția — se 
așteaptă ca noii conductori aus

tralieni •— care au denunțat vi
guros intervenția S.U.A. în Viet
nam — să anunțe mai devreme 
sau mai tîrziu retragerea din 
S.E.A.T.O. Probabil, Noua Zee
landă va avea o atitudine simi
lară, mai ales că pozițiile noilor 
guverne de Ia Wellington și 
Canberra par apropiate în mate
rie de politică externă. Se aș
teaptă „o retragere în etape" a 
neo-zeelandezilor din S.E.A.T.O.

în aceste împrejurări S.E.A.T.O. 
se va vedea probabil redus la... 
patru membri dintre care doi 
(S.LhA. și Marea Britanie) nu a- 
parțin continentului asiatic. De 
altfel, din cei doi „aliați" asiatici, 
Filipinele ridică, uneori, sem
ne de întrebare privind utilita
tea S.E.A.T.O. Președintele Fili- 
pinelor afirma că ar trebui „să 
fie atent examinată situația în 
fond pentru a se vedea dacă este 
cazul ca S.E.A.T.O. să mai existe 
în actuala formulă, dacă și cum 
ar trebui restructurată sau chiar 
desființată". Doar Tailanda rămî- 
ne, deocamdată, fidelă unei poli
tici imobile, învechite, lipsită de 
perspective. Ar trebui să găsească- 
ascultare sfatul Iui C. L. Sulzber
ger : „O alianță cu un număr in
fim de aliați nu este recomanda
bilă...".

Corespondentul FRANCE 
PRESSE înregistra părerile unui 
purtător de cuvînt al S.E.A.T.O. 
potrivit căruia „pentru a supra
viețui, S.E.A.T.O. ar trebui să-și 
schimbe înfățișarea punînd, poa
te. accentul pe activități cultu
rale și economice".

„Schimbarea Ia față" nu poate 
reuși să reînvie S.E.A.T.O. Impa
sul său este, în fond, impasul u- 
nei politici ce nu ține seamă de 
aspirația popoarelor la o dezvol
tare independentă, de sine stă
tătoare, eliberată de practicile 
dictatului, de amenințarea forței 

sau a imixtiunilor brutale.

EUGENIU OBREA

La Paris a avut loc joi cea 
de-a 169-a ședință plenară a 
conferinței cvadripartite în 
problema Vietnamului. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, repre
zentanții delegațiilor R.D. 
Vietnam și Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au 
cerut guvernului S.U.A. să 
semneze neîntîrziat acordul, 
realizat în octombrie a.c.. în 
problema încetării războiului 
și restabilirii păcii în Viet
nam.

Referendum la Dublin
• Astăzi, cetățenii Republicii 

Irlanda urmează să se pronunțe, 
în cadrul unui referendum, a- 
supra proiectului de lege avan
sat de guvernul Jack Lynch, 
privind abrogarea prevederii 
constituționale în virtutea căre
ia Biserica catolică deține în 
stat „o poziție specială".

Rezultatele scrutinului popu
lar urmează a fi date publicită
ții în cursul zilei de vineri.

Front electoral în 
Argentina

• In Argentina a fost creat 
un nou front electoral — Fron
tul justițialist de eliberare — 
al cărui candidat pentru alege
rile prezidențiale din martie 
1973 a fost desemnat fostul 
președinte argentinian Juan Do
mingo Peron. recent reintors 
in țară, după un exil de 17 ani. 
Noul front este compus din 
Partidul Justițialist tperoniștii). 
Mișcarea pentru integrare și 
dezvoltare (condusă da fostul 
președinte Frondizi). Partidul 
Conservator Popular. Partidul 
muncitoresc. Mișcarea Revolu
ției Naționale. Partidul Popular

Creștin. Confederația Generală 
a Muncii și alte grupări politice 
mai mici.

După scrutinul de la 
Wellington
• Renumârarea \ olurilor in 

alegerile legislative desfășurate 
la 25 noiembrie in Noua Zee- 
landă a schimbat, in favoarea 
Partidului Național, titularul 
unuia dintre mandatele dispu
tate la Wellington. Ciștigătorul 
scrutinului, Partidul laburist, 
păstrează însă o majoritate 
confortabilă in Parlament, de • 
ținînd 55 din totalul de 87 
locuri.

• Guvernele R.D. Germa
ne și Iranului au hotărît să 
stabilească relații diploma- 

j tice cu începere de la 7 de 
c-embrie — anunță agenția 
A.D.X. într-un viitor apro- 
piat se va proceda la schim
bul de ambasadori.

• La Viena s-au înreheiat joi 
negocierile purtate de o delega
ție a Ministerului de Externe al 
Austriei cu o delegație a Mini
sterului de externe al R. I). 
Germane. în legătură cu sta
bilirea de relații diplomatice

între cele două țări. După cum 
se menționează in comunicatul 
comun dat publicității, cele două 
delegații vor propune guverne
lor lor data de 21 decembrie 1972 
pentru transpunerea in fapt a 
acestei înțelegeri.

Noul președinte al 
Elveției
• Adunarea Națională — or- 

ganism format din membrii ce
lor două camere ale Parlamen
tului — l-a ales, miercuri, pe 
ministrul federal al transportu
rilor. Roger Bonvin, în funcția 
de președinte al Elveției pentru 
anul 1973. Constituția elvețiană 
prevede câ șeful statului este 
ales, anual, prin rotație, din
tre cei 7 membri ai Consiliului 
Federal (guvernul). Roger Bon
vin a mai deținut funcția de 
președinte al Confederației hel- 
vetice în anul 1967, cînd era 
ministru de finanțe.

Cu același prilej, Adunarea 
Națională l-a ales și pe succe- 
scrul lui Bonvin la președinție, 
pentru anul 1974, în persoana 
ministrului economiei publice, 
Ernst Brugger.

• Prezidiul Partidului Socia- 
list-Democrat (de guvernămmt) 
din R.E. a Germaniei a hotărît, 
cu o mare majoritate, să reco
mande deputaților partidului a- 
legerea lui Annemarie Renger 
în funcția de președintă a Bun- 
destagului. în cazul alegerii 
sale, Annemarie Renger va fi 
prima femeie din Republica Fe
derală a Germaniei care va de
ține această înaltă funcție.

• După eșecul tratativelor cu 
administrația, privind încheie
rea unui nou contract colectiv, 
muncitorii uzinelor „Siemens", 
din Barcelona, au declarat o 
grevă de protest. Salariații cer 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

La Belgrad șî-a continuat lucrările
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LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA : rulează ia 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 MURPHY : 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.J0).

FRUMOS, ONESI. EMIGRAT TN 
AUSTRALIA . rulează la Patria 
(orele 9: 11,30; 14: 16.30: 18; 21,15).

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

SĂGEATA CĂPITANULUI ION: 
rulează la Lumina (orele 9: 11,15; 
13.30. 16. 18.15, 20.30) Gri vita (o- 
rele 9. 11.15, 13,30: 16: 18.15; 20.30). 
Arta (orele 15,30; 18: 20.15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Favorit (orele 9.15: 
11 30: 13.45, 16- 18,15: 21). Ex
celsior (orele 8.30: 11: 13,30: 15,45; 
18,15: 20.45), Modern (orele 8.45; 
11; 13.30: 16; 18.30: 21).

DRUM TN PENUMBRA : rulează 
la 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;

PENTRU TiUPUL. DV. LIBER
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 
proeram de documentare.

VACANTĂ LA ROMA . rulează 
Ia Aurora (orele 9: 11.15; 13.30;
15,45: 18. 20.15) Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15 . 20.30).

CREIERUL rulează ia Dacia (o- 
rele 9: 11 15: 13.30 16: 18.15: 20.39).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Buzești (orele 15.30: 18;
20.15)

ANONIMUL VENETIAN • ru
lează la Unirea (orele 15.30; 18;
20.15) .

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

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Lira (orele 15.30: 18: 20.15), 
Floreasca (orele 15.30: 18: 20.15).

AGENTUL NR. 1 rulează la 
Ferentari (orele ’5.30; 17.45: 20).

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează !a Ciulești (orele 
15.30: 18; 20.30).

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

CĂLĂREȚII ; rulează Ia Crin- 
gași (orele 15.30; ÎS. 20.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Volga (orele 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 18; 
20).

SAPTAMÎNA NEBUNILOR : ru
lează la Munca (ora 16).

MANIA GRANDORII : rulează
la V.tan (orele 15.3© 18. 29.13).
Poouiar (orele 15.»- 18: 20.15)

CHEIA ruSeazâ .a Cosmos (ore
ie 18: 28,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI rulează ia Cosmos (orele 
9. 12: 13).

FUGI CA SA TE PRINDĂ : 
rulează la Flacăra (orele 15J8: 
15: 28.15).

FERMA DIN ARIZONA rulea
ză îa Rahova (orele 15.30: 19).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Progresul (orele 15.38: 18; 28.15).

FUGA E SANATOASA rulează 
Ia Viitorul (orele 15.39: 18: 20.151. 
Laromet (orele 15.38: 17.20: I9,3n>

CÎND TU NU EȘTI (O'C’e 10: 
12: 14): FANFAN LA TULI PE (ora 
16.30): KARL VALENTIN SOLI
TARUL (ora 18.45) : NOUA ZILE 
DINTR-UN AN (ora 21), rulează 
la Cinemateca Union.

dio) : DESPRE UNELE LIPSURI, 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENȚE ÎN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20: (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul „C. I. 
No: tara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30: (Sala Stu
dio) - O LUNA LA TARA — ora 
28: Tea-rul de Comedie . INTERE
SUL GENERAL — ora 20: Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 19.30; 
Teatrul G ulesti : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30, 
Teatrul .-Țăndărică" (Sala Victo
ria) : BLT ALI — ora 15; (Sala 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17: Tea
trul ..C Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.38: (Sala Victoria) : TRASNT- 
TUL MEU DRAG — ora 19 30: 
Teatrul „Ion Vas escu“ • SICI
LIANA — ora 19.38: Circul Bucu
rești • SPr"TACOL INTERNA
TIONAL MOSCOVA ULAN BA
TOR. PRAGA. BUCUREȘTI — 
ora 19.30.

interpretă a cîntecului doljenesc : 
Ionela Prodan. 9,55 Publicitate. 
10,00 Curs de limba germana. 10.30 
Comentariu ia 40 de steme. — Ju
dețul Neamț. 10,50 Cronica litera
ră. 11,00 Satul contemporan. 11,20 
Tele-recital : Costache Antoniu. 
12,05 Teleglob : Imagini din Fin
landa. 12,25 Pentru sănătatea dum
neavoastră. 12,35 Selecțiuni din 
Promenada duminicală. 12.50 Tele
jurnal. 16.00—17,00 Teleșcoală. Ma
tematică. Ecuații algebrice. Istoria 
României. Romanizarea — premisă 
fundamentală a formării poporu
lui și limbii române. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiazâ. 
Curs de limba ’engleză. 18,00 Cu
noașteți legile ? 18.15 Tragerea
Loto. 18,25 Școala campionilor. E- 
misiune de inițiere sportivă pen
tru copii. 18.50 Teleconferința de 
presă. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. în cinstea aniversării Re
publicii — Cronica marii întreceri. 
20.00 Reflector. 20.15 Film artistic : 
..Caruselul". Premieră pe țară. 
21.40 Mai aveți o întrebare ? Posi
bilitățile și limitele autocontrolului 
uman. 22.20 Muzică ușoară. 22.30 
..24 de ore". 22.45 Din țările socia
liste.

PROGRAMUL II

Opera Română : BĂRBIERUL.
DIN SEVILLA — ora 19.30; Tea
trul de Operetă : VOIEVODUL ȚI
GANILOR — ora 19.30: Teatru! 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : DULCEA PASĂRE A 
TINEREȚII — ora 20; (Sala Stu

PROGRAMUL I
9.00 Deschiderea emisiunii. Te

lex. 9,05 Tele-enciclopedia. 9.45 O

20.00 Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper". 20.25 Publici
tate. 20.30 Fragmente din opera 
Don Pasquale de Donizzetti. 20.55 
Program de circ. 21.15 Revista eco
nomică TV. 21.30 Un sfert de veac 
în muzica românească. 22,15 Sta
dion.

Tensiune 
in universitățile 

spaniole

Peste 1 500 de studenți 
au participat, miercuri 
seara, la o demonstrație 

pe străzile centrale ale orașu
lui spaniol Barcelona, pentru 
a protesta împotriva împuș
cării, săptămina trecută, de 
către poliție, a colegului lor, 
Jose Maria Fuentes, student 
la. Facultatea de medicină.

Împotriva demonstranților 
au fost trimise unități de po
liție, cu care prilej, trei stu
denți au fost,arestați.

Pe de altă parte, s-a anun
țat că Universitatea autonomă 
din Barcelona și-a încetat, joi, 
activitatea, întrucît studenții 
boicotează cursurile, pentru a 
protesta în legătură cu același 
incident.

O demonstrație similară s-a- 
desfășurat și în centrul uni
versitar Sangiago de Compos
tela. Cei peste 300 de stu
denți participanți la demon
strație au protestat împotri
va măsurilor represive ale po
liției.

Grevă la
Santo Domingo

Breva cadrelor didactice 
din învățămintul public 
și particular dominican 

continuă după 25 de zile de 
la declanșarea ei, în vederea 
satisfacerii revendicărilor for
mulate de Asociația domini
cană a profesorilor (A.D.P. ji 
Asociația dominicană a educa
torilor (A.D.E.). Greviștii cer 
plata salariilor restante, fixa
rea unui salariu minim ferm, 
acordarea unui minimum de 
30 la sută din venitul național 
pentru crearea unor condiții 
adecvate procesului de învă- 
țămînt, lichidarea analfabetis
mului — care reprezintă, po
trivit cifrelor U.N.E.S.C.O., 40 
la sută din populația țării. 
Totodată, ei cer retragerea 
forțele polițienești din in
cinta școlilor, renunțarea la 
măsurile represive inițiate de 
guvern împotriva măsurilor re
vendicative studențești, drep
turi democratice și autono
mie universitară.

Conferința U.C.I. privind 
problemele tinerei generații

Lucrările ceiei de-a 
IlI-a Conferințe a Uniu
nii Comuniștilor din Iu
goslavia, deschise la 6 
decembrie, au fost relua
te joi, la Belgrad.

Lucrările celei de-a doua zi
le a Conferinței au fost consa
crate dezbaterilor de lucru pe 
marginea problemelor ridicate 
in referatul prezentat în ședin
ța de deschidere de Krsta Ăvra- 
movici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., 
președintele Comisiei Prezi
diului pentru pregătirea lucră
rilor Conferinței. Numeroși de
legați, reprezentanți ai organi
zațiilor UC.I. din diferite cen
tre industriale sau zone agri
cole au informat Conferința 
despre hoțărirea cu care tine
retul dorește să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor dez
voltării societății socialiste și 
autoconducerii socialiste. Ei au 
subliniat, de la tribuna înaltu
lui for al comuniștilor iugo
slavi, însuflețirea cu care ti
nerii muncitori, studenți, lu
crători in combinatele agro-in- 
dustriale se pronunță pentru 
organizarea unor noi acțiuni

de munca patriotică în scopul 
realizării unor obiective econo
mice. Ca și în prima zi, parti- 
cipanții au scos in evidență 
însemnătatea desfășurării unei 
mai ferme munci politico.-ideo- 
logice a comuniștilor, pentru o 
mai bună și mai eficientă or
ganizare a activității obștești a 
tineretului, pentru înlăturarea 
unor aspecte negative și pentru 
antrenarea mai intensă a tine
rei generații la viața social-po- 
litică.

în cursul dezbaterilor a luat 
cuvîntul și președintele Prezi
diului Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, Vladimir Maksimo
vich El a relevat că dezbate
rile privind problemele tinere
tului au loc în condiții deosekiy 
de favorabile, ca urmare a scri
sorii președintelui Tito și a Bi
roului Executiv al U.C.I., adre
sate, cu peste două luni în ur
mă, tuturor comuniștilor și or
ganizațiilor de partid.

Din cauza marelui număr de 
participanți înscriși la cuvînt, 
în ședința de joi a Conferinței 
a fost făcută propunerea — a- 
doptată în unanimitate — ca 
lucrările să continue în ziua de 
8 decembrie, adică o zi în plus 
față de programul inițial.

„AFOLLO-17“
a pornit spre Lună
Cea de-a 11-a, și ultima lansare a unei expediții științifice 

americane pe Lună a debutat cu o surpriză.

Aceasta a fost furnizată de 
anularea, cu numai 30 de se
cunde înainte de aprinderea ra
chetei „Saturn-5", a comenzii de 
lansare, printr-un semnal al 
sistemului automat de control 
electronic.

Dar, după o întîrziere de 2 
ore și 40 minute — interval în 
care experții N.A.S.A. anunțau, 
prin intermediul agențiilor de 
presă, următoarele date propice 
lansării — nava spațială 
„Apollo-17“, avînd la bord pe 
astronauții Eugene Cernan,-Ro
nald Evans și Harrison Schmitt, 
a fost lansată la ora 7 și 33 mi
nute (ora Bucureștiului) in di
recția Lunii.

După un zbor de aproximativ 
12 minute, nava spați ilă s-a în
scris pe o orbită circumterestră, 
la o altitudine de 173 km.

La ora 12 și 20 minute (ora 
Bucureștiului), echipajul navei 
„Apollo-17“ a efectuat manevra 
dificilă a transpoziției și cuplă
rii cabinei de comandă cu mo
dulul lunar. In momentul lansă
rii, în fața trenului spațial era 
montată cabina de comandă, ur
mată de modulul lunar și rache
ta „Saturn-5“. Manevra aminti
tă, de transpoziție și cuplare a 
celor două părți ale navei, a 
constat în rotirea navei de co
mandă cu 180 de grade și 
cuplarea ei, prin 12 cîrlige, de 
modulul lunar. De menționat că

trei dintre aceste cîrlige nu au 
putut fi cuplate automat, astfel 
incit ele au fost închise ma
nual. A urmat desprinderea 
Lem-ului (modulul lunar 
„Challenger") din așa-zisul 
„cocon" de protecție al părții 
superioare a celei de a treia 
trepte a rachetei. A urmat o 
nouă rotație de 180 de grade a 
trenului spațial, în urma căreia 
modulul lunar a fost adus în 
partea anterioară ordine, în 
care este prevăzută înscrierea 
pe o orbită circumlunară. După 
10 minute, au fost aprinse sis
temele pirotehnice prin .care cea 
de-a treia treaptă a rachetei a 
fost îndepărtată de trenul spa
țial.

înainte și după efectuarea a- 
cestei importante manevre, 
astronauții au zărit, prin 
hublouri și pe ecranele de con
trol, particule strălucitoare, a 
căror apariție a intrigat pe spe
cialiștii de la Houston. Este 
cert că aceste particule nu pot 
provoca avarii navei, fiind pro
babil ca ele să provină din stra
tul de vopsea al ultimei trepte 
a. rachetei.

între orele 16 și 41 minute si 
23 și 25 minute (ora Bucureștiu
lui), astronauții Cernan, Schmitt 
și Evans au avut program de 
odihnă, întîrziat cu aproape 
trei ore din cauza amînării 
lansării.
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