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COMITETUL JUDEȚEAN U.T.C. ÎNAINTEA 
CONFERINȚEI DE ALEGERI.

- Cum vâ pregătiți pentru acest eveni
ment ?

ASTĂZI NE RĂSPUND :
• IOAN DRAGOMIR, prim-secretar al Co

mitetului județean Botoșani al U.T.C.
• ALEXANDRU MOCANU, prim-secretar 

al Comitetului județean Vrancea al 
U.T.C.

LUMEA IDEILOR
• Dialog cu tinerii : A R OMUL EPOCI 

IN CARE TRAIESH
• Ancheta HIOFțSMi «TO

RULUI, VirrORUL PROFEWLOR

ȘTIINȚA • ȘTIINȚA 
e REAU2ARI TEHMCE H PREMIA 
e C-o- ;a ootezeee : REZXXAAKE — 

0 VALOROASA MATHKE •« «A

• Ministrul afacerilor externe
cehoslovac, Bohuslav Chnoupek

Prolet^n <fin toate tărie. unit>-vă 1
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• Conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Guineea

In numele președintelui Ah
med Sekou Toure, oaspetele a 
reînnoit invitația adresată tova
rășului Nicolae Ceausescu de a 
vizita Guineea.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acceptat cu plăcere 
invitația de a vizita Guineea și 
a adresat lui Ahmed Sekou 
Toure cele mai cordiale urări 
de sănătate și fericire, de 
prosperitate și progres poporu
lui guineez. exprimîndu-și con
vingerea că relațiile priete
nești existente între România 
și Guineea. Intre Partidul Co
munist Român și Partidul De
mocrat din Guineea vor cunoaș
te pe mai departe o evoluție 
ascendentă.

Tn cursul convorbirii s-a 
apreciat că există largi posibi
lități penfru adîncirea și ex
tinderea raporturilor politice, 
economice, tehnico-științiflce și 
culturale între cele două țări. 
In. această ordine de idei, a fost 
reafirmată voința comună de a 
face totul pentru a imprima o 
dezvoltare continuă acestor re
lații de colaborare și cooperare, 
în interesul și avantajul re
ciproc al ambelor țări și po
poare. al înțelegerii și coope
rării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

De

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
?crecar general al Partidului 
omunist Român, președintele 
ocsiHtilui de Su: ai Republi- 
z Socialiste România, a primit, 
nerî. S decembrie, pe Diakite 
ioussa, membru al Biroului 
ohtR National al Partidului 

i Guineea, minis- 
ui interne si secu- 
icâtorul delegației 
guvernamentale a 
ineea. care se află 
ara noastră.
?dere a participai 
•o-grw Radulescu, 
-antetului Execu- 

dîuhn Permanent 
R. Mcearesedinte

P-

B:

ger

fost însoțit de
Kante. amba- 

ri ia București, 
rj, conducătorul 

tovarăsu- 
>aușescu. din 
■a Sekou Toure, 
1 al Partidului 
Guineea, pre-

:r tele Republicii Guineea, un 
sa.. precum și călduroase 
iri ce sănătate și fericire 
-scoală, de noi realizări in 
struirea socialismului po- 
-?ui român. împreună cu 
mța ca bunele relații dintre 
e do-pă țări și partide să se 
r.olte tot mai mult.
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Sporul de producție 
prin creșterea produc

tivității muncii
Colectivul Uzinei de mecanică fină 

din Sinaia — unitate care furnizează 
economiei naționale întreaga gamă 
de pompe de injecție și piese de 
schimb - și-a îndeplinit sarcinile de 
plan pe anul in curs la toți indicatorii. 
Potrivit calculelor, uzina va obține pînă 
la sfirșitul lunii decembrie o produc
ție suplimentară în valoare de 30 mi
lioane lei - sumă ce depășește sub
stanțial angajamentul anual reînnoit 
în cinstea aniversării unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii. întregul 
spor de producție se va obține pe 
seama creșterii productivității muncii, 
indicator care a atins de pe acum 
nivelul prevăzut la sfîrșitul primului se
mestru al anului 1973.

Kilowatul iră 
cu numărul
180 000 000

deCentrala hidroelectrică Porțile 
Fier a furnizat vineri sistemului ener
getic național, peste prevederile pla
nului la zi, kilowatul oră cu numărul 
180 000 000. Potrivit precizărilor ingi
nerului Arcadie Vreme, directorul teh
nic al Sistemului hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier", cantitatea 
respectivă depășește de cinci ori pre
vederea din angajamentul reconside
rat ce și l-au asumat energeticienii de 
aici in intimpinarea Zilei Republicii.

Centrala hidroelectrică „Porțile de 
Fier" este cea de-a 12-a unitate eco
nomică din județul Mehedinți care a 
raportat îndeplinirea integrală a an
gajamentelor asumate in cinstea Zilei 
de 30 Decembrie.

ț
I Pentru iolosirca

iiitcnshâ a capaci
tății iiccărui utilaj
Cea mai tinărâ fabrică de pe plat

forma industrială a orașului Tg. Se
cuiesc (județul Covasna) - Fabrica de 
șuruburi - a asimilat anul acesta in 
producția de serie 300 de noi repere 
pentru autocamionul de mare tonaj - 
Roman și 50 de noi repere pentru au
toturismul Dacia-13QQ. j

Tn prezent, colectivul „ 
se străduiește să pună la punct noi 
tehnologii de fabricație in vederea 
îmbunătățirii calității produselor, pen
tru folosirea intensivă a coDacității 
fiecărui utilaj. Astfel, o serie de tipuri 
de piulițe executate pină acum numai 
prin așchiere au început să fie fabri
cate printr-un procedeu mixt : extru
darea la rece, care duce Io obținerea 
de importante economii de metal.

(Agerpres)

fe
ocestei fabrici

TINERETUL MUNCITORESC

NEUITATELOR BUCURII

Ca matrițer, VASILE 
MIHV de la Fabrica de ma
șini electrice București, la 26 
de ani, avea deja categoria 
maximă, fiind recunoscut ca 
un meseriaș foarte bun. Pu
tea deci să învețe și pe alții 
așa că a fost numit maistru 
instructor. Noua situație l-a 
găsit pregătit deoarece între 
timp tînârul matrițer, din 
proprie inițiativă urmase, 
timp de 2 ani, la Universita
tea populară din București 
un curs de psihologie-peda- 
gogie destinat perfecționării 
cadrelor didactice. De ce a 
frecventat acest curs ? Pen-

POATE FI
PRELUNGITĂ

FAPTESE

tie. De

în secția 
Oțelul 
descre 
De ce

izi de producție ale 
ele au fost or- 

tai cu titlul experi-

ing. OTTO TAKACS, 
directorul Uzinei din Oțelul Roșump «nu

iele eon
ii îiii tarea și viabi- 

’ăzii de tineret ca 
icipârii uteciștilor 
»a exemplară a 
producție. Aceasta 
:ema interviului 

. Otto Takacs, di-

—

Noi argumente în sprijinul inițiativei uteciș- 
tilor din stațiunile de mecanizare a agricul
turii ale județului Olt, care ciștigă adeziunea 
a tot mai mulți tineri mecanizatori.

ANGAJAMENTUL LOR:'

„MAȘINILE AGRICOLE PROPU
SE PENTRU CASARE SĂ LUCREZE 
CEL PUȚIN ÎNCĂ DOI ANI" a de

venit program de acțiune și în ju
dețele ALBA și VÎLCEA

4 elaborăm 
oțeluri calmate și slab alia'.e. 
care sînt mai pretențioase de- 
cit alte mărci. Poate și aceasta 
a fost una din cauzele slabului 
ranaament pe care îl dădea : de 
obicei el nu-și realiza sarcinile 
de plan. Situația nu ne-a lăsat, 
desigur indiferenți. Am încercat 
mai multe soluții dar fără prea 
mare succes. Comitetul U.T.C. a 
venit însă în luna ianuarie, cu o 
idee excelentă : să încredințăm 
cuptorul 4 unor brigăzi de tine
ret. Mărturisesc că propunerea 
mi-a surîs. Existau in oțelărie 
destui tineri capabili să preia 
destinele producției. In cel mai 
scurt timp am constituit 3 bri
găzi.

— Cum apreciați rezultatele 
pe care le-au obținut pînă în 
prezent ?

— Cifrele sînt mai grăitoare 
decit orice explicație. Spuneam
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tru că i s-a părut foarte in
teresant. E singura explicație 
pe care ne-o dă. Ca maistru 
instructor este capabil acum 
să procedeze ca un adevărat 
pedagog în atît de complexa 
muncă de educație a viitori
lor muncitori. Or, această la
tură a pregătirii maiștrilor in
structori, se manifestă tot 
mai mult ca o necesitate. Iată 
de ce considerăm nu numai 
interesant dar și foarte util 
să urmărim cum procedează 
un profesionist într-un dome
niu unde majoritatea sint di- 
letanți.

— Cu ce încep ? înainte 
de toate întocmesc fișa psiho
logică a fiecăruia, în funcție

Tinăra din fotografie. Ioana Bădulescu, elevă în clasa 
Ilfov, rostește in numele ei. in numele celor peste o sută 
această clipă trecerea peste pragul celor 18 ani, legămintul

dintre 
le pu-

Sint, în viața fiecăruia 
noi, momente pe care nu 
tem uita. Momente de mare răs
cruce și de înalt îndemn. La un 
asemenea moment — sărbătoresc 
în sine și plin de grave emoții 
în conținut —am asistat în co
muna Călugăreai, județul Ilfov.

Ora 8 seara. Sala clubului Sta
țiunii de mecanizare a agricul
turii este plină. Se află aici peste 
o sută de tineri de la liceu și de 
la școala profesională de meca
nici agricoli din comună, tineri 
care, în această seară sărbăto
resc împreună împlinirea unei 
virste-cheie : 18 ani. Se află, de

LA CĂMIN, CU TARTE
DE GRAND HOTEL
Dacă dintr-un venit lunar de 400 de lei, 130 de lei costă cazarea, 60 de 

lei transportul, 10 lei cotizații, rețineri etc., cit revine pe zi pentru hrană ?
Departe de noi intenția de a vă supune unor teste de perspicacitate : 

datele modestei noastre probleme - ca și problema in sine, de altfel - sinț 
absolut reale. „Beneficiarii" sint și ei de domeniul „palpabilului" : elevi ai 
scolii de calificare postliceală de pe lingă Combinatul chimic din Turnu 
Măgurele.

CITITORUL
DECLAN-

ȘEAZA

ANCHETA

23 de tineri, dornici — și ca
pabili, după cum a dovedit exa
menul de admitere — să se ca
lifice în meseria de operator 
chimist urmează cursurile sus- 
numitei școli. Dintre aceștia, o 
parte nu sint, încă, localnici. 
Veniți din Drăgănești-Vlașca, 
Giurgiu. Roșiori sînt nevoiți, 
deocamdată să recurgă — pen
tru asigurarea unor elementare 
și justificate condiții de 
existență, casă și masă, la bună-

voința întreprinderii în cadrul 
căreia urmează să-și desfășoare 
activitatea., Iar aceasta le oferă 
— ne cerem scuze pentru in
sistență — o „rețetă" lunară de 
tipul : 130 de lei cazare, 60 de 
lei transport etc., etc.

Stabilită prin lege, indemni
zația lunară de care beneficia-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a IV-a}

a 
de 
de

co-asemenea, prezenți zeci de 
legi care au venit să asiste la a- 
ceastă aleasă sărbătorire. Vice
președintele consiliului popular 
comunal, tovarășul Ion Dragoș, 
spunea :

— Vă aflați la pragul dintre 
două lumi. Copilăria, adolescen
ța, rămîn în urmă ca vîrste de 
plăcută amintire. Deveniți astăzi, 
prin majorat, cetățeni ai Republi
cii, oameni cu drepturi și obli
gații depline în societate. Intrați,

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

(235®

de ION BĂIEȘU

Șeful ne cheamă într-o di
mineață la el. Eram vreo pa
tru oameni de nădejde, băieți, 
„de comitet“, gata oricînd 
să-l scoatem din necaz. Uite, 
ne zice șeful, în cutare loc 
s-a întîmplat cutare lucru 
grav, e nevoie de voi acolo 
ca să remediați situația în 
timp cit mai rapid. Vă Știu

(Continuare în pag. a Vll-a)

XII-a la Liceul din Călugăreni- 
tineri care își sărbătoreau în 
tinerețe cu Republica.

Foto : AL. PRUNDEANU

I. MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

COMUNIST
de ACULIN CAZACU

(Din Proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste).

„Partidul sint oamenii, istoria sa este 
istoria oamenilor, conștiința lui este con
știința oamenilor..."

TÎNÂRUL

Sint înscrise, în motto-ul de mai sus, cuvinte cu litere de 
frontispiciu. Valoarea lor definitorie este dublată, în Proiect, 
de un sistem de norme în care referința la tineret este omni
prezentă. Simt, părcurgindu-i paragrafele, că tînârul comu
nist - trup din trupul poporului nostru - este realitatea vi
tală a unui partid care își fortifică necontenit prezența. 
Tînârul nu este alături, ci in miezul dezbaterii despre sub
stanța și menirea moral-politică a comunistului. El s-a inte
grat, recunoscut ca atare prin liniile de forță ale acțiunii de 
partid, în rîndul factorilor propulsivi ai edificării socialismu
lui multilateral dezvoltat.

încerc, sintetizînd din Proiect, să-mi reprezint structura de 
personalitate a tînărului comunist, a celui care se con- ' 
struiește coparticipînd la facerea unei creșteri istorice fără 
precedent. El este, mai întîi, un deplin angajat politic, un ' 
partizan convins al comunismului, care pune datoria deasu
pra opțiunii de conjunctură și sentimentul patriotismului 1 
deasupra apartenenței primare la un spațiu echivoc ți neu- ' 
trai. Datoria patriotică presupune aderență la strategia uni
tății de partid, activism social manifest, explozia gîndului 
arzător în acte creatoare nemijlocite. Proiectul aruncă o 
punte de legătură între generații, consemnează cosubstan- 
țialitatea de concepție a întregului popor, pe arcada re
prezentativă a căreia modelul comunistului se instituie ca 
produs suprem al unei îndelungi evoluții istorice.

Tînârul aduce, în configurația spirituală și atitudinală a ( 
poporului, instrumentele tracțiunii entuziaste, deschiderea i

(Continuare in pag. a IV-a)
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MANIFESTĂRI DEDICATE ANIVERSĂRII REPUBLICII
La București
și-a început

lucrările

România 
înscrie in 
științifice 
25-a ani

OASPEȚI
Al CLUBULUI 
DIN PETRILA

UN CUVÎNT DIN BANCA INTÎI

Seminarul national

producției vegetale

„Contribuții
la creșterea

și animale44

Zilnic numeroși mineri 
Petrila se îndreaptă. în orele 
de răgaz, spre clubul muncito
resc al sindicatelor. F.i au aici 
ia dispoziție un lăcaș de cultură 
dotat cu cinematograf, bibliote
că, săli de șah. biliard, săli de 
repetiție pentru formațiile ar
tistice de agitație și cor, 
cercuri de speologie, foto, croi
torie, artă plastică etc. In a- 
ceste zile premergătoare ani
versării Republicii programul 
este deosebit de bogat și atrac
tiv. Au loc simpozioane litera
re, recenzii, seri ele basm, de 
poezie, se prezintă informări 
politice. Se organizează acțiuni 
pentru elevi, prezentări 
cărți. Formațiile artistice 
gătesc spectacolul festiv 
slăvim patrie iubită", 
aniversării Republicii 
STANTIN BADUȚA).

de 
pre- 
„Te 

dedicat 
(CON-

ATLAS 72
De cîteva zile, în cadrul 

Grupului școlar comercial din 
Cluj și-a început activitatea A- 
sociația turistică „Atlas ’72“ 
care cuprinde peste 370 de 
membri. Profesori de specialita
te îndrumă activitatea celor 
cinci cercuri, geografie turistică, 
orientare 
drumeție, 
speologie, 
bogată și 
rile vor 
bilități 
fesională, vor contribui la dez
voltarea dragostei pentru fru
musețile patriei și față de tra
dițiile strămoșești, la cunoaște
rea realizărilor socialismului și 
a valorilor spirituale ale po
porului român. (Prof. VICTOR 
MAN).

Vineri, In amfiteatrul „Ion 
Ionescu de la Brad“ al Institutu
lui agronomic din București a 
avut loc ședința festivă de des
chidere a Seminarului Națio
nal Studențesc cu tema : „Con
tribuții științifice studențești la 
creșterea producției vegetale și 
animale".

Organizat sub egida Ministeru
lui Educației și învățămîntului 
și a Consiliului Uniunii .Asocia
țiilor Studențești din 
sesiunea amintită se 
cadrul manifestărilor 
consacrate celei de a 
versări a Republicii.

Reunind peste o mie de parti- 
cipanți — cadre didactice, stu- 
denți, din zece centre universi
tare din țară, specialiști din 
cercetare și producție, elevi ai 
școlilor cu profil agro-zootehnic, 
Seminarul a fost deschis de to
varășul prof. dr. Tiberiu Mure- 
șanu, rectorul Institutului A- 
gronomic „Nicolae Bălcescu" 
București, care a relevat locul 
și rolul temelor ce vor fi supuse 
dezbaterilor. Vorbitorul a arătat 
că actuala ediție a seminarului 
studenților agronomi „în mod 
consecvent" încearcă să răspundă 
dezideratului subliniat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea anului universitar 
1972 : „Realizarea integrării re
ale, organice a învățămîntului 
cu cercetarea și producția, tre
buie în așa fel făcută Incit 
școala să devină un factor tot 
mai puternic al progresului ge
neral al României pe calea so
cialismului și comunismului".

Ceea ce conferă valoare te
melor supuse dezbaterilor este

aplicabilitatea rezultatelor cer
cetărilor în efortul general de 
făurire a unei agriculturi mo
derne, intensive și de mare ran
dament prin perfecționarea 
continuă a tehnicii și tehnolo
giei agricole.

Desfășurîndu-și lucrările pe 
secții : Agronomie și îmbună
tățiri funciare, Horticultură, 
Medicină veterinară, Zootehnie,

Economie agrară, Seminarul Na
țional Studențesc cuprinde și 
o serie de manifestări grupate 
intr-un program comun : masa 
rotundă cu tema : „Orientări 
noi în activitatea studenților pe 
linia sarcinilor privind integra
rea învățămîntului cu cerceta
rea șl producția", vizitarea Mu
zeului de istorie al Republicii 
Socialiste România, Spectaco-

lui susținut de formațiile artis
tice ale casei de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa" 
din București. Duminică va avea 
loc ședința de închidere și fes
tivitatea de premiere a lucră
rilor.

ELENA MARINESCU
RUBELI

Foto : O. PLECAN

Deoarece am mai fost secre
tar în anul școlar trecut, am o 
oarecare experiență în această 
funcție și mi-am format o pă
rere despre activitatea organi
zației U.T.C. pe clasă. GIndu] 
meu de început a fost să mun
cesc mai bine, să-mi depășesc 
propriile lipsuri. Am fost cri
ticat, de pildă, că unele acti
vități nu s-au ținut la timp. în- 
tr-adevăr, nu s-au ținut, și sînt 
receptiv la critică. Totuși, 
vreau să arăt ceva. Noi, la cla
să nu trebuie să mergem pe 
multe activități, să facem un 
program gigant, deoarece pro- 
cedînd așa, avem activități, dar 
le pregătim în pripă și nu ne 
ies. Eu, poate de aceea am a- 
mînat unele acțiuni, fiindcă am 
preferat să le pregătim mai 
bine. în perioada de la alegeri, 
fiind destul de scurtă, am par
ticipat la muncă patriotică, 
s-au inițiat cîteva acțiuni spor
tive și am organizat învățămîn- 
tul politic. Am lăsat la urmă 
învățâmîntul ideologic ca acți
une organizată de noi, pentru 
că, în legătură cu aceasta, 
vreau să remarc un lucru. Am 
observat, chiar și In acest an, 
că învățămîntul ideologic pen
tru uteciști are un caracter 
prea informativ, adică tovarășul 
diriginte ori un elev citește un 
anumit material, ceilalți ute
ciști ascultă, uneori nici nu știi 
dacă sînt atenți, pentru că ei 
nu sînt puși să gîndească asu
pra unor teme, ci li se dau 
niște noțiuni pe care le primesc 
fiind, pe undeva îndemnați să le 
memoreze, capacitatea lor, a 
noastră de a gîndi nefiind sti
mulată. Cred că ar fi mult mai 
bine dacă uteciștii ar 
documentele și le-ar 
Adevărul este că 
batere lipsește în 
tru că am arătat 
că mi-am propus
bine, am și stabilit cum 
proceda la învățămîntul politic. 
Voi recomanda uteciștilor bi
bliografie șl, pentru următoarea 
întîlnire a cercului, facem pri-

Organizația
pc clasă trcDuic

să aibă mai multă
inițiativă

este de părere

TUDOR
MARUNȚELU

elev
la Liceul „Ion Minulescu“ 

din Slatina

turistică, alpinism, 
marcaje turistice și 
Prin activitatea lor, 
diversificată, cercu- 

oferi tinerilor posi- 
de perfecționare pro-

Dragă redacție,
săptămîna trecută 
am trăit clipe de e- 
moții intense. Fap
tul că am fost pri
mită în rîndurile or
ganizației U.T.C. în 
aceste zile care pre
ced marea sărbătoa
re a poporului nos
tru, aniversarea re
publicii, este pentru 
mine un motiv de 
mindrie. Am aștep-

M î bl ORIE
tat acest 
ca și colegii mei, cu 
multă bucurie. In
trarea în rîndurile
uteciștilor înseamnă 
deschiderea unui 
drum pe care pășesc 
plină de încredere, 
cu hotărîrea de a 
depune toate efortu
rile pentru pregăti
rea și împlinirea 
mea. M-am desprins 
cu emoție de unifor-

eveniment, ma îndrăgită de pio
nier. Sînt conștientă 
de răspunderile ce-mi 
revin. închin prime
le mele rezultate 
bune la învățătură 
și purtare aniversă
rii patriei noastre 
dragi. Republica So
cialistă România. 
(DANA COJOCARU. 
elevă clasa a VlII-a 
— B Școala genera
lă nr. 20, Sibiu).

Neuitatele bucurii
(Urmare din pag. I)

rind cu 
România 
ce mare

toți 
so- 
im- 
pu-

ca să spun așa, în 
oamenii muncii din 
cialistă. Știut fiind 
portanță are entuziasmul și 
terea de muncă a tineretului în 
marele front al construcției so
cialiste, vă urez acum, la împli
nirea celor 18 ani, cît mai multe 
succese la învățătură și în vii
toarele voastre locuri de muncă 
și, totodată, vă rog să nu uitați 
niciodată aceste meleaguri în 
care v-ați născut, ați crescut, ați 
devenit oameni, să nu ne uitați 
pe noi — pe părinții și dascălii 
voștri — și, mai ales, să nu ne 
dați vreodată de rușine.

In continuarea cuvântului său, 
vicepreședintele consiliului popu
lar comunal a făcut tinerilor săr
bătoriți cîteva recomandări în 
ceea ce privește obligația res
pectării legilor statului nostru, 
respectarea roadelor muncii po
porului, a fiecărui cetățean.

Apoi, din partea Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C., au fost 
înmînate tinerilor majori frumoa
se felicitări și calde cuvinte de 
succes în viață.

In numele celor mai tineri ce
tățeni ai țării din comună au 
luat cuvîntul cei mai buni elevi, 
viitorii șefi de promoție ai liceu
lui și ai școlii profesionale de 
mecanici agricoli. Să-i numim : 
Ioana Bădălău, Ioana Vasilescu 
și Marin Spinu, de la liceu ; Va
leria Frențescu și Ștefan Tdroc 
de la școala profesională.

Vorbind în numele lor, al co
legilor de vîrstă și de generație, 

_ acești tineri de 18 ani s-au an
gajat să învețe și să muncească 
din toate puterile pentru a fi 
demni cetățeni ai patriei.

— Acum, în preajma aniver
sării celei de-a 25-a aniversări a 
Republicii, spunea un băiat, tră
ind acest moment al neuitatelor

bucurii, ne angajăm în fața co
legilor noștri, în fața republicii 
să muncim cu dăruire pentru a 
deveni utili societății în care 
trăim, cetățeni harnici ai unui 
popor trainic.

O tînără teribil de emoționată, 
cu boabe de mărgăritar în ochi, 
a adus în prim-planul confesiunii 
sale alte imagini de mare putere 
sugestivă.

— Sîntem, aproape toți cei 
care împlinim astăzi 18 ani, u- 
teciști. Să ne amintim întotdeau
na, să încercăm permanent să ne 
apropiem de calitățile, de marea 
puritate de caracter a eroilor ti
neretului. Așa vom deveni buni, 
demni și folositori.

Această sărbătoare — încheia
tă cu un program artistic, cu 
mici cadouri oferite de colegi 
celor sărbătoriți — a fost, va 
rămîne cu adevărat în amintirea 
acestor tineri ca un moment al 
neuitatelor bucurii.

(Urmare din pag. I) 
de care îmi organizez apoi 
activitatea didactică. De cum 
vin în fabrică mă interesez de 
situația lor familială și mate
rială, de mediul din care pro
vin, pentru a găsi căi dife
rențiate de comunicare cu 
fiecare în parte. Apoi, cîteva 
săptămîni îi studiez cu aten
ție în diferite situații pentru 
a mă lămuri ce-i in capul 
lor, pentru a vedea unde fi 
cum trebuie să intervin. Pe 
urmă ît iau pe rind Ungă 
mine și lucrăm împreună 
ceva. Asa îmi dau seama 
dacă le place meseria sau nu.

— De exemplu.
E chemat VASILE RADU

LESCU din anul I.
— 11 vedeți cum vine ? Și 

cît e de serios! Nu trebuie 
să-i spun de două ori un lu
cru : îl face. 11 interesează 
meseria. De ager ce-i munci- 

. torii din secție îi zic „seîn- 
teie". Va ieși un meseriaș 
bun. Dar ia uitați-vă la băia
tul acela înalt, de la masa 
din fund. Pilește de parcă ar 
dormi. Se vede foarte ușor 
că numai la pilit nu-i stă 
gîndul. Pare plictisit. E tot 
frezor și tot în anul I. Cu
minte. isteț, n-am ce zice, 
însă leneș. Dar îl schimb. E 
unul din oamenii pe care îi 
am acum „în lucru".

— In cît timp credeți că o 
să-l schimbați ?

— Intr-un trimestru, două, 
sau poate chiar mai mult. Nu 
pot să-l iau prea repede că-l 
pierd. Se sperie și execută a- 
utomat tot ce-i cer, dar se 
închide în el, îmi retează

toate punțile de comunicare 
și nu mai pot să-l influențez. 
Or, eu altceva urmăresc. 
Vreau să-l fac să muncească 
din convingere, să-l ajut să 
descopere laturile pasionante 
ale meseriei. Știu cum trebuie 
să procedez cu el pentru că 
am mai avut un caz asemă
nător de „om în lucru". Vreți 
să-l vedeți cum se prezintă 
acum ? A ieșit de curînd ma- 
thțer. Se numește Toma Cos-

studia 
dezbate, 

ideea de dez- 
cerc. Iar pen- 
de la început 
să lucrez mai 

voi

ma încercare de a dezbate te
ma numai pe baza studiului, 
fără un material citit înainte 
de discuții, de către propagan
diști.

Aceasta ar fi o problemă pe 
care mi-am pus-o. Mai sînt și 
altele. Fiindu-le uteciștilor co
leg de clasă și organizînd o 
seamă de activități pe diferite 
teme, m-am convins ce place și 
ce nu place acestora. Noi sîn- 
tem o clasă reală și elevii își 
doresc mult mai multe activi
tăți tehnico-științifice, dincolo 
de orele de curs. Noi avem ne
voie de activități care să fie 
inițiate și organizate de elevi, 
la care toți să fie activi, dar 
se vorbește mai mult despre a- 
cest principiu și se face mai 
puțin în practică. Sînt de acord

AIfW.

hi. V W 
B. ■ .

că nu trebuie să așteptăm pe 
alții să intervină ca lucrurile 
să se desfășoare astfel și am și 

Mai 
biroului 

trecut 
ge- 
ni- 

sta- 
Și 

bi- 
pentru uteciști 

responsabilități.

de ucenici la orele de diri
genție.

— Mai sînt părinți, adau
gă maistrul Mihu, care ît în
vață pe copii să desconsidere 
munca fizică, îi trimit aici 
doar pentru a putea urma li
ceul seral, să se înfunde apoi 
Intr-un post de funcționar. Eu 
încerc să-i vindec. Care înțe
leg necesitatea muncii, capă
tă aripi. Care nu, se tîrăsc.

Citim câteva din referatele

DIRIGINTELE
UCENICILOR

— Toate acestea nu intră 
în obligațiile dumneavoastră 
de serviciu, ca maestru in
structor. Ce vă determină să 
vă ocupați totuși cu atîta asi
duitate de educația ucenici
lor ?

— Intr-adevăr, dar cum aș 
putea altfel să-i fac mese
riași buni ? Dacă unuia nu-i 
place munca, degeaba-i vor
besc de matrițe, nu se prinde 
nimic de el, clădesc pe nisip. 
Așa...

— Și reușiți întotdeauna ?
— Nu chiar, dar ar trebui 

să reușesc întotdeauna. După 
mine, nu există copii rebut 
ci doar educatori nepneepuți. 

să plecăm, 
deschide 
mijlocul

tac he. Uitați-vă cum lucrea
ză. Se poate spune că a ajuns 
deja un muncitor foarte bun.

S-AR MAI PUTEA VORBI 
DESPRE ORA DE DIRIGENȚIE

Programa de învățămînt nu 
prevede așa ceva pentru u- 
cenici dar maiștrii instructori 
din cadrul Fabricii de mașini 
electrice din București țin 
astfel de ore de dirigenție 
săptămînal. Inițiativa a por
nit de la Vasile Mihu. Cei
lalți i-au urmat exemplul. 
Dar care este conținutul a- 
cestor ore ? Drept răspuns ni 
se înfățișează un dosar volu
minos cu referate prezentate

elevilor, în 
primate 
și de multe ori emoționant 
părerile copiilor despre mun
că, despre prietenie, respect, 
etc., semn că maistrul in
structor a reușit să și-i apro
pie, să discute deschis cu ei 
despre toate aceste teme.

Orele de dirigenție îmbo- 
gățindu-se mereu au devenit 
acum adevărate ore de edu
cație politică și cetățenească 
a ucenicilor. In cadrul lor se 
dezbat cu regularitate cele 
mai noi documente de partid, 
se prezintă sistematic legile 
statului, se însușesc normele 
de conduită în familie și so
cietate.

•, în care găsim ex- 
e stîngaci, dar sincer

Ne ridicăm 
Maistrul instructor 
dulapul plasat în 
secției matrițerie pentru a și 
pune dosarele la loc. Este 
tix.it de cărți, dar nu atît teh
nice cum ne-am fi așteptat ci 
mai ales beletristice. In mijlo
cul secției, între mașini, o a- 
devărată bibliotecă! Obser
văm în, treacăt un manual de 
psihologie și Dicționarul de 
maxime comentat de Tudor 
Vianu.

— Pentru gimnastica min
ții, vreau să-i deprind și cu 
cititul cărților de literatură. 
Un matriței trebuie să fie un 
om cult, cu fantezie. Eu le-o 
spun verde : dacă nu citești 
literatură, nu poți deveni un 
bun matrițer. Și le dau exem
ple din fabrică de muncitori 
care n-au progresat în me
serie nu că nor fi talentați, 
dar pentru că nu citesc ni
mic, rămîn limitați. Asta îi 
stimulează.

acționat în sensul acesta, 
întîi, cu membrii 
U.T.C., pentru că anul 
ei aveau, așa, niște sarcini 
nerale, ceea ce n-a dus la 
mic concret.. Acum, ne-am 
bilit sarcini foarte precise 
nu numai pentru membrii 
roului, ci și 
s-au precizat
Avem în școală o acțiune de 
învățare a cîntecelor patrioti
ce ; din clasă, un utecist este 
responsabil cu acțiunea respec
tivă, un altul răspunde de ac
tivitățile sportive, altul de cele 
turistice, un colectiv se preo
cupă de păstrarea curățeniei în 
clasă. Mai există și alte res
ponsabilități, desigur, iar pe 
parcurs vor mai apare altele.

In programul de activități 
sînt prevăzute, lunar, ore de 
muncă patriotică, considerînd 
aceasta o sarcină a noastră ca 
uteciști. Nu înțeleg, însă, de 
ce trebuie să o facem în orele 
de practică, în ziua cînd avem 
atelier școlar. Oare această zi 
nu face parte din cele șase zile 
ale săptăminii în care se înva
ță ? După părerea mea, da. insă 
nu e privită la fel în școala 
noastră. Deși sîntem în anul 
II. nu am făcut nimic din ac
tivitatea pe care trebuia să o 
desfășurăm în atelierul școală, 
și anume mecanică auto. Din 
cauza aceasta sînt multe ab
sențe. Eu nu-i scuz pe elevi că 
lipsesc, trebuie, totuși, recunos
cut că Ii se lasă impresia că 
n-ar fi atît de importantă a- 
ceastă activitate. Se întîmpiă 
și aici, ca în cazul activităților 
extrașcolare care-i interesează 
pe ei. Acelea, cum am spus, nu 
se fac, ci altele. La clasă tre
buie să existe o mai mare in
dependență de acțiune, cred eu, 
îri sensul că ni se dau liniile 
directoare de la nivel de co
mitet, ca să avem în vedere o- 
biectivele muncii politico-edu
cative, dar modul particular 
cum să acționăm, ne simțim 
în stare să-l stabilim noi, 
clasa, și cu sprijinul tovarășu
lui diriginte.

Opinii consemnate de 
I UCREȚIA LUSTIG
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ÎNTRE
BARE

— Vă propunem ca în lecția 
de astăzi a serialului nostru 
să revenim la jocul propriu- 
zis, pentru că zecile de mii 
de cursanți ai lui Ion Tiriac 
abia așteaptă să ia racheta 
in mină, după ce au aban
donat, în sfirșit, sala „Blau 
Grana" din Barcelona.

CUM AM PIERDUT
DE LA 40-15...

Ca să fiu sincer, propunerea de astăzi a redacției este bineve
nită. în dorința de a mă dezmorți puțin, după „viața sedentară" 
pe care am petrecut-o în fața monitorului T.V. vă provoc la un 
joc adevărat. Și pentru a avea mai mult iluzia jocului, m-am 
străduit să fac și un mic desen, care încearcă să reprezinte un 
teren de tenis. Cale două cifre, 1 și 2, vor să-i precizeze pe cei 
doi jucători. Cele patru litere sînt niște repere, de care sper să 
nu avem nevoie : asta depinde, bineînțeles, de calitatea unei 
expuneri mai clare.

Stimate partener de joc, te rog să fii gata. Eu m-am echipat, 
am făcut citeva mișcări de acomodare și sint pregătit să pornesc 
spre teren. îmi dau seama că am în față un jucător de va
loarea mea, ca pregătire fizică, care atacă-mai bine decît mine, 
dar care nu se apără cu aceeași tenacitate. Cunoscind aceste 
elemente, încerc să formez un plan de joc, care e foarte impor
tant chiar de la prima minge. O, de-ați ști cît de mult depinde 
de această primă minge chiar și o partidă care durează patru ore !

Așadar, voi servi. Să presupunem că eu sînt jucătorul nr. 1. 
Voi servi în careul D, spre linia mediană, în baza unei legi 
care spune că e de preferat să servești pe reverul adversarului.

Replica partenerului meu va fi. în 80 la sută din cazuri, un 
retur spre reverul meu, către colțul terenului, mult dincolo de 
B. Voi sprinta spre această minge și mă voi afla in fața dile
mei : încotro ? Fiind la prima minge, voi renunța la lungul de 
linie și voj încerca un cros lung. Partenerul meu, oscilind intre 
atac și apărare, va trimite un lung de linie, mult dincolo de A. 
Oarecum încolțit de execuția precisă a procedeului, voi recurge 
la un lob cam spre punctul unde am scris numărul partenerului 
meu, adică 2. Dacă lobul meu va fi reușit, avînd și puțin lift, 
mă pot considera cîștigătorul punctului. Dar, cum acest procedeu 
este foarte greu de executat, să presupunem că jucătorul nr.2 a 
reușit un smash perfect, care mi-a tăiat orice replică. 
Așadar, 0—15.

La 0—15, deci chiar numai la 0—15, creierul începe să lucreze. 
„Dacă-1 las să atace, drumul spre infringere e aproape sigur. Va 
trebui să atac mai hotărit". Servesc, deci, prima minge. Dornic 
să realizez un as, dau afară. Servesc a doua, spre culuarul de 
dublu, în colț. Reușesc să liftez mingea atît de bine, incit lungul 
de linie al adversarului e mai slab decit m-aș fi așteptat. Sint 
pe minge, pun voleul, fac o imperceptibilă fentă de cross și 
trimit tot pe lung de linie, spre careul C. Adversarul meu. prins 
ușor pe contre-pied. nu mai ajunge mingea. Am egalat : 15—15... 
Liniștea este, insă, doar aparentă. îmi dau seama că acest 15—15 
pe serviciul meu este, de fapt, in avantajul adversarului. în 
această situație, mă decid să servesc și mai tare. Reușesc un 
fel de as. adversarul e nevoit sa răspundă cu o minge șovăiel
nică, pe mijloc. îl atac pe rever, el imi răspunde printr-un 
cross, interceptez, execut voleul și... 30—15 1

Acum imi dau seama că trebuie să atac pentru a exploata 
avantajul punctului în plus. îmi dau seama că e momentul să 
risc : „poate dau un as". Din păcate, nu dau asul și incep să am 
probleme. Trimit mingea a doua tot pe reverul lui, spre culuarul 
lui C. dar mingea, fiind „a doua". îi permite adversarului meu 
să mă atace, n-are importanță unde. Să presupunem că mă atacă 
pe forhand. Răspund în general spre punctul de unde pleacă 
adversarul, pentru a-i crea un moment de ezitare. Obsedat de 
nevoia siguranței procedeului, prefer passing-shot-ul pe lung 
de linie, deoarece cross-ul e mai greu. Totuși, adversarul îmi 
„agață" mingea. Din păcate pentru el, voleul trimite mingea 
doar în mijlocul terenului, pe linia mediană. Sînt „pe minge", 
în doi pași, și cîștig punctul, pe forhand, în cross : 40—15.

Am ajuns, așadar, intr-un moment de cvasisiguranță. Chiar 
dacă sînt un jucător mai modest în jocul de atac, mă gîndesc 
că-mi pot permite luxul de a ataca oricum o minge. (De fapt, 
situațiile de avantaj mai net sint cele în care poți veni cu sur
priza. La scorurile mai strînse. majoritatea tenismanilor joacă 
standard, cu unele excepții, în frunte cu Ilie Năstase).

Riscind. pierd fără drept de apel, in urma unui retur perfect. 
40—30. Fără să vrei, ceva te îndeamnă să-ți iei unele măsuri d' 
siguranță. Marea dilemă e că cifra de 40 îți amintește că ești 
la o singură minge de game, și astfel, ceva te îndeamnă, cu o 
oarecare perfidie, să încerci un atac, mai ales dacă joci pe o 
suprafață repede.

Să presupunem că și acest atac a fost ratat. (Adopt această

variantă nu pentru a-i descuraja pe atacanți, ci pentru a vă 
oferi o picătură din acest ocean de incertitudini care este jocul 
de tenis, a cărui numărătoare a fost creată, sint sigur de un 
iezuit, intru accelerarea bătăilor noastre de inimă.)

Ce faci la situația de 40—40 ? N-ai decit o singură variantă 
Trebuie sa lupți. încerci să stabilești, în 2-3 secunde, ce anume 
nu-i convine adversarului. în aceste momente, însă, dacă mizezi 
prea mult pe ideea de a juca ce nu-i convine adversarului 
comiți o greșeală. In general, e mai bine să faci abstracție de 
ceea ce nu-i convine adversarului și să mizezi pe calitatea ta ae baza.

Tot calculînd mijloacele necesare obținerii punctului, te simți 
surprins de aceste calcule și joci fără o concentrare necesară 
mingea următoare. In urma acestei erori, auzi vocea implacabilă 
a arbitrului. „Avantaj afară !“ In general, la acest scor, reflec
țiile sint aproape stereotipe : „Dacă de la 40—15 am ajuns la 
avantaj afara, s-a dus totul de ripă. Ia să mă mai las eu de 
planuri tactice ! Ia să joc eu cinstit, Ia disperare."

E un moment greu, fără îndoială. Jucătorii îl trăiesc in fel și 
chip. In această situație, Smith, de pildă, gîndește astfel ■ „E 
absolut necesar să fac un as. Absolut necesar !" Năstase e mai 
puțin operativ. El gmdește in perspectivă • „Ce aiureală ! Să 
p,erd break-ul de Ia primul servici ! Trebuie să-l refac neapă
rat. . După cum vedeți, Ilie a și început să joace game-ul urmă- 

i U kn.,ceea ce mă privește, eu continui să am încredere in 
elaborările tactice. Ca să fiu sincer, mă gîndesc la un singur 
lucru : „Cum aș face să-l păcălesc?"

La situația de avantaj afară, începe o mare bătălie psiholo
gica. Cei mai mulți jucători nu mai bat mingea în pămînt de 
trei ori, ca de obicei, ci recurg la cinci, șase bătăi, pentru 
enervarea partenerului. Țn momentul în care acesta face un 
singur gest de plictiseală sau de nerăbdare, urmează serviciul, 
pe neașteptate. Dar această bătălie a nervilor capătă mii și mii 
de aspecte. Cel care așteaptă serviciul are și el o mulțime de 
trucuri la dispoziție. L-ați văzut, desigur, pe Smith cum l-a 
„tăiat" pe Năstase de vreo patru cinci ori în cursul finalei. Va
riantele sint nenumărate, ca nisipul zgurei. Dacă greșești de 
pildă, prima minge a serviciului, partenerul din față îți trimite 
această minge în fileu, pentru ca alergarea copilului în vederea 
eliberării terenului, să complice stereotipul celui de al doilea 
servici. Vă spun foarte cinstit că nu există în lume jucător care 
să nu apeleze la aceste mici trucuri, pentru deconcentrarea ad
versarului. Ați avut, sînt sigur, impresia, că Smith este in afara 
acestor trucuri. Dați-mi voie să mă îndoiesc. Politețea exage
rată a lui Smith face parte și ea din arsenalul bătăliei psiholo
gice. Și mai e ceva. L-ați văzut uneori pe Smith cum. in timp 
ce așteaptă serviciul, își apleacă privirile în pămînt. Mișcarea 
durează doar o secundă, dar e suficientă pentru a-1 deruta pe 
jucătorul de la servici. Aparența intenție, de concentrare a lui 
Stan Smith, este doar o formă de „tăiere" a fluxului nervos 
pe care-1 debitează omul de la servici.

Dar, văd că m-am luat cu vorba, și am pierdut primul game. 
Vom continua în lecția următoare. Vă rog doar să bătătoriți 
terenul și să nu ștergeți literele.
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COMITETUL JUDEȚEAN U.T.C.

ÎNAINTEA CONFERINȚEI DE ALEGERI

CUM VĂ PREGĂTIT! PENTRU ACEST EVENIMLNI ■
1 Ce însemnătate are pentru dv. conferința țudeteanc ?

4 2 Care sînt cele mai importante probleme specifice organizaț»- 
\ lor U.T.C. din județ, în legătură cu care considerați necesar să se 
\ discute și să se ia hotărîri la apropiata conferința ?
i Q
1 0 în ce mod se valorifică acum propunerile si segeswe tinerilor,
4 concluziile din adunările de alegeri ? în ce fel isi vo' gas ocjf * 
\ documentele ce urmează a fi prezentate si discutate Ic -•=

4 ln oceastă perioadă de pregătiri, ce inițiat* e și acțiuni de , 
mesa cu rezultate practice au fost declanșate de comitetul județean ț 
pentru infimpinaren cu noi rezuitce vo'oroase a conferinței județene 
de dare ât seamă și îlegeri ? |

K ~ '
Ce oaiecfrit. ce acțiuni deoseo te privind raiul tinerilor și al or- 

rrwrz at iilor U.T.C. in îndeplinirea ciecinai ufiri mainte de termen vor 
fi cuprinse in proiectai programului de octirităti la întocmirea că-

Acționăm pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen

Sintetizăm 
propunerile de

în acțiuni
9

perfecționare

. .............................  i,iiMi|i|iiW)|il^^

( VIAȚA TRACTOAREIOR \ 
POATE FI PRElil^lTĂ

EFECTUL ACȚIUNII;

Aproape 
un milion ici

venituri 
iară cheltuieli 
suplimentare
• Mașinile propuse pentru 

casare, cuprinse intr-un plan
special de reparafii

• Dispozitiv de producție 
proprie pentru executarea 
rodajelor

4 IOAN 
DRAGOMIR, 

prim-secretar al Comitetului ju
dețean Botoșani al U.T.C.

”i Valoarea și însemnătatea 
apropiatei conferințe ju
dețene este dată in pri

mul rind de faptul că are 
loc în contextul preocupărilor 
generale pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, a recen
telor hotărîri adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie 1972.

în acest spirit, vrem ca ea 
să ofere în primul rind o sin
teză realistă a rezultatelor pe 
care le-am obținut în ultimii 
doi ani, să evidențieze cit mai 
bine saltul calitativ ce l-am 
înregistrat. Dorim, în același 
timp, ca ea să definească cit 
mai clar locul și aportul cu ca
re organizația noastră județea
nă trebuie să se înscrie pe tra
iectoria dezvoltării județului, a 
realizării cincinalului înainte 
de termen, ale cărui coordona
te au fost atit de bine defini
te de Conferința Națională, de 
recenta Plenară a partidului.

2 Cele mai importante pro
bleme ce vor fi supuse 
dezbaterii conferinței vi

zează îndeosebi perfecționarea 
activității organelor și organi
zațiilor U.T.C. și apropierea pe 
această bază a preocupărilor de 
problemele majore pe care le 
ridică realitățile fiecărui loc de 
muncă. Ne preocupă o mai bu
nă osmoză intre ceea ce do
resc și așteaptă tinerii de Ia 
organizațiile U.T.C. și ceea ce 
li se oferă. Dorim mai multă 
mobilitate și operativitate din 
partea organelor și organiza ..- 
lor U.T.C. în rezolvarea proble
melor cu care se confruntă în 
fiecare zi. Este necesară genera
lizarea formelor și modalităților 
proprii de acțiune ale organi
zațiilor U.T.C. din unitățile in
dustriale și agricole. în vederea 
antrenării întregului tineret ia 
realizarea indicatorilor de pian, 
îmbunătățirea calității produse
lor, creșterea accentuată a pro
ductivității muncii și reducerea 
cheltuielilor de producție.

3 Participarea membrilor 
biroului, a activiștilor, la 
adunări și conferințe ne-a 

dat prilejul să cunoaștem va
loroase propuneri făcute de că
tre tineri în-ăiadereă.'-ămbur.ă-. 
tățirii mundîîxti^“VittOf.~Reali- 
zind la nivelul fiecărei secții a 
comitetului județean o sinteză 
a acestor propuneri și observa
ții critice, trecînd la realizarea 
lor, stabilim în același timp 
responsabilități și termene de 
îndeplinire integrală a acestor 
propuneri.

(Urmare din pag. I)
că anul trecut cuptorul 4 era 
mereu sub plan. In primele 11 
luni. ale acestui an la acest a- 
gregat au fost elaborate supli
mentar 1 500 tone oțel, adică 
jumătate din oțelul dat de în
treaga uzină peste plan. Aceas
ta s-a întîmplat în condițiile 
cînd procentul oțelurilor de ca
litate a crescut. Susțin, deci, că 
rezultatele celor 3 brigăzi sînt 
cu adevărat excepționale. Dacă 
le repartizam în alte cuptoare 
făceam o treabă strict formală : 
ele raportau niște realizări 
care nu le aparțineau în între
gime. încredințîndu-le însă cup
torul cel mai dificil, brigăzile 
conduse de topitorii șefi Ion 
Dicu, Ion Atinge și Gheorghe 
Lascu și-au etalat convingător 
înalta ' măiestrie profesională, 
abnegația și dăruirea de care 
sînt capabili.

— Ați petrecut, nu ne îndoim, 
multe ore și zile lîngă „cupto
rul tineretului". Ați putea să 
ne spuneți ce v-a frapat mai 
mult privindu-i pe băieți ?

— Conștiinciozitatea, elanul, 
dorința de afirmare, înalta lor 
pregătire profesională Mai pre
sus de toate m-a uimit însă 
spiritul lor de echipă. în side
rurgie fără acest spirit nu se 
poate desfășura o activitate efi
cientă. La tineri mi se pare 
însă că este mai pronunțat de- 

Ia vîrstnici : am observat câ 
f.ecare membru al brigăzii de 
tineret manifestă interes nu 

mai față de propria sa acti- 
■ ci și față de a celorlalți.
Existînd o puternică coeziune 

sinul echipei, dificultățile 
si-t depășite cu ușurință.

— Ce ați avea, totuși, de re- 
țraat tinerilor care deservesc 
c-ifbrul 4 ?

— Entuziasmați de rezultatele

4 în această perioadă s-au 
inițiat o sumă de acțiuni 
în vederea economisirii 

de materii prime și materiale, 
cum ar fi : „Nici un gram de 
metal în plus, nici un gram de 
metal pierdut", „Să lucrăm cu 
consumuri specifice reduse". 
„Nici un centimetru de țesă
turi irosit. totul valorificat". 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
metal economisit" si altele 
prin care s-au economisit 36 
tone de metal. 148 m_p. par
chet, 1000 bucăți cărămizi, 13 
tone fier beton, peste 4 260 rr.L 
țesături. S-au generalizat iniți
ativele : „Săptâmin» ealiutii" 
..Procesul rebuturilor”. „Fati 
in față cu produsele noastre". 
..Vitrina calității", -e? ■ "C-- 
se îmbunătățirea simțitoare a 
calității produselor, rocucndu- 
se numărul de rebuturi produ
se de tineri. în cinstea aniver
sării a 50 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Cocru*— 
a Conferinței Naționale a Pa*- 
tidului Comunist Român șt a 
cele: de a 25-a aniversări • 
proclamării Republicii au tos: 
organizate mai multe „sâav»- 
mini-record". in care tinerii au 
obținut insemnate oepăș-.r-. ale 
planului de producție, adurfn- 
du-și astfel un aport substan
țial-la realizarea planului pe 
1972 în numai 11 Îmi. fiind 
angajați totodată, eu toate ter
țele, pentru îndeplinirea cin- 

ru, de la Uzinele textile Moi-

Oțel*!obținute nu trebuie să ignorăm 
unele fenomene nedorite care au 
apărut. Nimeni nu poate fi per
fect, dar asta nu înseamnă că 
nu trebuie să faedm totu. pen
tru a ne îndrepta liusuriie. 
Ceea ce nu au reușit ir.tâ să 
lichideze brigăzile de tineret 
sînt rebuturile. Procentul rebu
turilor este relativ ridicat ia 
comparație cu al altor cuptoare. 
Nu se poate imputa acest lucru 
insuficientei calificări profesio
nale a tinerilor sau lipsei I:r 
de experiență, ci unei tendințe 
vizibile de simplificare exage
rată a operațiilor, de trecere 
rapidă peste unele faze de eia- 

BRIGĂZILE DE PRODUCȚIE
borare a șarjei. Rebuturile 
apar pentru că nu se respectă 
întotdeauna disciplina tehnolo
gică. In această direcție mai 
avem încă multe de făcut, tre
buie să desfășurăm o intensă 
activitate educativă. Sînt con
vins că tinerii de la cuptorul 4 
pot dovedi, pînă la urmă, că 
oțelurile pretențioase pot fi ela
borate cu un indice de rebut 
comparabil cu al mărcilor obiș
nuite.

— Intr-o carecare măsură re
buturile nu sînt generate de 
graba tinerilor, de dorința lor 
de a obține rezultate cit mai 
spectaculoase ? Nu are această 
dorință, firească în fond, și alte 
repercusiuni negative ?

— Vă referiți, desigur, la ex

dova. a lansat chemarea „Să 
obținem zilnic de la fiecare 
război cite 3.5 m. liniari țesă
turi peste pian". feSpurn'md a- 
cesteia un număr mare de ti
neri obțin lună de lună însem
nate depășiri ale pianului de 
producție. In agriculturi. in 
sectoarele aootehn.ee. s-a taiți- 
at acțiunea „Mișcarea 4XC" care 
are ca scop obținerea unei pro
ducții de 4000 Htri lance De cap 
de vacă furajată.

5 în vederea indeplinîrîi 
planului <—irritaî main:a 
de terasen. roca Lan-a ac-

t.unea -Si iadepUaia» ptaad 
de pradaețăe tuar ca 4 tale 
■ui devreme". De aseeseaea.

— - • : ; . O-c i - -
rația l’.TX. dă» iati rpriadere.

telîeralai-sraulă" în cadrai că
reia se roc eocîectroca. — 
in ’3d docâ zee de semri 
■cule pentru atrijereâe școLarc. 
Vorn -ț» 15 cerșiri de ta

rar vâri in

Jrxt Lansata rafeca tnnnaiata

re care ă: propccaț ta troc m-

cinalului In patru ani și ju
mătate. TInăra Maria Chela-

Confe—n;e-. Xapeeaje.

practica in cțesărie și care, 
dup» repartizare, au muncit cu 
f-arte multă uragere de inimă, 
devenend munct'-tri eu calificareastfel prețul txătct ar 8 prea 

mare. De aceea, am asteccat cu 
nerăbdare reoararia la rece a 
cuptorului, cine se vede ria- 
cum a fost el exploata: s> între
ținut. M-am deplasax La fata 
locului. Eram hotarit să dau o 
lecție practică tinerilor In caz 
că agregatul ar fi arătat râu. 
Adică, să le explic cum si de ce 
a ajuns in acea situafce. Nu a 
fast nevoie, s-a văzut imedeat 
câ băieții nu au tras pe eî firă 
milă pentru a scoate rezultate 

cit mai bune zi s-au lngri.it 
să-1 întrețină, să-l mențină cit 
mai mult in stare de funcțio
nare.

— Să revenim Ia etapa de 
constituire a brigăzilor. De ce 
factori trebuie să se țină seama 
atunci cînd se decide inființarea 
lor ?

— înființarea celor 3 brigăzi 
de tineret la uzina noastră a 
fost favorizată de condiții obiec
tive care trebuie îndeplinite ori 
de cîte ori se oune problema 
constituirii lor. întrebarea pe 
care ne-am pus-o a fost urmă
toarea i avem în oțelărie tineri 
de valoare ? Răspunsul a venit 
imediat i avem. Există un nu
măr însemnat de tineri absol-, 
venți ai școlii profesionale din

ALEXANDRU 
MOCANU.

ei

• ear? se cere

de pro
st posc-

a se

2

organizați;!-: r U.T.C. pentru e- 
du narea prin muncă și pentru 
muncă, activitatea politică edu
ca : vă desfășurată pentru ori
entarea conștientă a tinerilor 
Ia realizarea obiectivelor, eco
nomice. a sarcinitori și angaja
mentelor de producție stabilite, 
în mod special dorim să se 
discute despre activitatea orga
nelor ș organizațiilor U.T.C. 
pentru lărgirea c-r.zontulu: po
litic și cultural-a—_s‘t a! tine
rilor. să găsim modalitățile ce
le ma; cuprinzătoare pent—j 
îmbunătățirea mane.: de edu
care a utecștilor ta sprotui 
reșpoesabr irtătei fată de cto ga- 
tiiSe profesional*.
muncind s trănad m chip co-

rxiteată Ei s-au impus firesc 
oria aioarea lor prefesîona â. 
Dt-. aca i au început să fie pro- 
mrvațz. dispersat, ia diferi» 
metoare. SeLecțonarea celor 
mai buni, găsirea vțrfunior 
care să prezinte garanția func- 
țiro-ării agregatul— nu a fost o 
-srcritâ prea grea. Constituirea 
brigăzilor de tineret este o co»- 
t: snare firească a unei eioluțri. 
ele a* apărut exact etnd s-au 
creat condițiile necesare. De a-

ceea, cred câ aceste brigăzi nu 
trebuie constituite in mod for
țat. Intii să se iadă dacă există 
tineri capabili să îndeplinească 
sarcinile mari pe care vrem să 
li le încredințăm.

— Referitor la precizarea pe 
care ați făcut-o, se impune o 
completare : mai pot fi consti
tuite brigăzi de producție ale 
t:-eretu!ui in alte secții ale uzi
nei dumneavoastră ?

— Am analizat și noi această 
problemă. Concluzia la care am 
ajuns este negativă. Să luăm, 
de pildă, laminoarele. în acest 
sector, unde lanțul tehnologic 
este foarte lung. începînd cu 
pregătirea materiei prime și 
terminînd cu ajustarea lamina
telor, nu ar putea fi organizate

organelor U.T.C. de la nivele 
mai mici cit și pe a celor de la 
nivele superioare, am căutat să 
le selectăm in așa fel incit ce
lor care se referă la activitatea 
permanentă să le dăm un răs
puns imediat, prin instruirea 
activelor nou alese, urmir.d ca 
după încheierea alegerilor să 
efrcwăm o instruire mai detali
ată a tuturor responsabililor 
pe domenii de activitate. Refe
ri -.du-ne la propunerile si su- 
eestttle care zează activitatea 
organeiw U.T.C. de enodoecrc 
ta nrteJ de seas, marteyu si 
jcadeț. acestora —ea căuta să 
le 4^» «xro jocâri — eucâerto-

4 S

și industriaL- 
pentru obține- 
sporit de eco

brigăzi. ci eventual schimburi 
a.r tineretului. Eu văd numai 
dezav âr.taje dintr-c astfel de 
ergar.izare. Este foarte greu ca 
Innă de lună să poată fi echili
brat absolut judicios timpul de 
‘_r. tv snare. întreținere, revizie 
si --narații. Incit să nu se iste 
neînțelegeri între schimburi. 
Stnimibul tineretului ar putea 
fi avantajat la această progra
mare. ceea ce ar provoca 
r --tulțumirea celorlalți, sau 
oeza- antajat, ceea ce nu ar servi 
s:*rului pentru care a fost 
--at. Apoi, în laminoare este 

foarte greu de asigurat o for
mație completă de lucru alcă- 

tnită exclusiv din tineri și din 
cauza locurilor de muncă la di
verse niveluri de calificare. Ti
nerii evită de reguiă operațiile 
necalificate care, din păcate, 
mai există, și nu pot executa 
operațiile care solicită un nivel 
foarte ridicat de calificare. Cu 
ani in urmă s-a făcut un expe
riment asemănător : laminorul la 
rece a fost declarat secția tine
retului. Denumirea a rămas 
insă artificială. Condiția ca o 
formație de tineri să se poată 
afirma este să existe criterii de 
comparație cu o activitate simi
lară. să se creeze condiții de 
echitate pentru ca rezultatele 
să fie cu adevărat stimulatorii.

— Dar la furnale ?
— Cel mai bun răspuns l-ar 

nomii de materii prime și ma
teriale, colectivul de muncă 
din sectorul „croit mașini-I“, a 
lansat acțiunea „Să lucrănr cel 
puțin o zi din trimestru cu ma
teriale economisite". Dintre o ■ 
biectivele acțiunii : creșterea 
răspunderii față de lucrul efec
tuat. descoperirea de noi rezer
ve interne. Pe șantierul Fabri
ci: de matrițe, stanțe și unelte 
aserhetoare unde muncesc și se 
califică 130 de tineri, recrutați 
de comitetul județean U.T.C., 
utecistfi au amețea, at. tot prin 
muncă Datrkxică. unele spații 
de deocritare șă căi de acces 
sare haleie de prcducțăe, ușu- 
rtr d astfel murea - constructori
lor, grăbind ritmul punerii ln 
funcțiune a ncului obiectiv eco-

5 Avem in vedere mobiliza
rea nneretului pentru rea- 
i rarea sarcinilor de pro

ducte și angajamentelor asu
mate privind îndeplinire* cin- 
ctnaluhd înainte de termen prin 
creșterea contribuției organiza
țiilor U.T.C. la folosirea cu 
max mum de eficiență a mij
loacelor de producție; tineretul 
va fi mobilizat neutru economi
sirea resurselor interne, prin re
ducerea consumurilor specifice 
de materii prime șl materiale și 
combustibil. Îndeosebi a energiei 
electrice și chimice, prin întă
rirea disciplinei.

putea da colegii noștri din ce
lelalte centre siderurgice. Noi 
nu avem furnale. Consider, însă, 
că nici aici nu pot fi organiza
te formații de lucru exclusiv 
ale tineretului. Ca să cunoști 
bine tainele unui furnal trebuie 
să-l duci de cel puțin două ori 
la reparații capitale. Dacă pre
cizez câ o astfel de reparație se 
face la 8—10 ani, reiese cu ușu
rință ce vîrstă trebuie să aibă 
„tînărul" pentru a fi un bun 
prim-furnalist.

— Intre conducerea uzinei și 
brigăzile de producție ale tine
retului există relații de un tip 
special ?

— O scurtă vreme au existat 
asemenea relații. Adică. în pri
mele luni după înființare î 
le-am supravegheat permanent, 
le-am asigurat o bună asistență 
tehnică, i-am aprovizionat rit
mic și cu materiale de bună ca
litate. Cînd am văzut că merg 
■bine pe propriile lor picioare, 
le-am lăsat să se descurce, să 
simtă greutatea răspunderii pe 
care și-au luat-o. Dădăceala, 
mai ales la tineri, nu dă rezul
tate. Acum, cele 3 brigăzi sînt 
pentru noi identice cu celelalte. 
Nici nu cred că ar trebui să 
fie altfel. Dacă le-am favoriza 
într-un fel ar apare discuții 
neprincipiale, nemulțumiri. în 
loc să creăm o sudură între ge
nerații, am face invers. Nimeni 
nu dorește așa ceva.

— Și. totuși, ce așteptați de 
la aceste brigăzi ale tineretu
lui ?

— Să elaboreze mai mult oțel 
deci! au făcut-o oină acum și 
de mai bună calitate, să dea 
celorlalți muncitori o lecție de 
cum trebuie gospodărite valo
rile materiale pe care le mînu- 
■esc. Să demonstreze că nimicu
rile care se pierdeau pînă acum, 
adunate la un loc, reprezintă 
valori imense.

1* adunarea de Luna trecută 
a o.'g*~ ra::ei U.T.C. de la 
SJLA. Albe lull* au vorbit și 
•.user.: Cornel Oargă. Ion Cim- 
oeaa fi Traian Juri de la sec
tile Ciugud si Ighiu. Ei și-au 
exarimat dorința de a ma- lucra 
Dere un an ni tractoarele si 
nsas-.nZe agricole care erau nro- 
r-s* RMhqi rasate. Ap*lja- 
rr.= - e asemănătoare au formu
lat s: Ioan Segedy, Ion N. Hada, 
Ion Păcurar si Ion Xerula. ute- 
cîst: care lucrează in tna din 
cel* 11 secții de mecari’zare ale 
•tattaafi. Astfel intru? colecti
vul ce tineri, peste 70. au ho
tar" ca anul viitor cele 22 trac
toare U-27. 19 semănători SU 
29. 13 combine C-l. 9 remorci. 7 
femânăiori 2 SPC-2 și 41 de 
pinosi d lucreze din plin. A- 
tenri s-a hotărit ca in ziua ur
mătoare să se treacă Ia acțiune, 
adică să înceapă reparațiile a- 
ceetor mașini. în atelier, me
tanii — in majoritate tineri 
— lucrau La reparatul tractoa
relor. Inginerul Augustin Mu- 
reșan. șeful centrului -ne repa
rații și secretar al comitetului 
U.T.C. din intreorindere, n» în
credințează : ..Hotărîrea noas
tră este ca tractoarele și mași
nile agricole propuse spre ca- 
sase să fie cuprinse într-un plan 
separat de reparații, in care să 
se evidențieze gradul de uzură, 
volumul pieselor de sch’mb ne
cesare etc. Tot ceea ce se va în
treprinde vom supune unui exi
gent regim de economii. Astfel, 
am hotărît ca motorul de la 
tractor să fie reparat în cadrul 
atelierului, iar transmisia se 
repară în secții de către e^hine 
formate din cei mai destoinici 
mecanizatori. Tinerii care lu
crează la retjarația transmisiei 
s-a-j angajat că pentru aceasta 
nu se va cheltui mai mult de o 
mie lei. La reoarații folosim 
piese si subansamble {pînioane, 
cutie de viteze, rulmenți, tiranti. 
lonjeroame. roți, anvelope etc.) 
recunerate de Ia tractoarele ca
sate in anii anteriori. Aceste 
piese au fo6t stocate si deoozi- 
tate Ia magazia stațiunii, iar

TOATE RESURSELE
SÎNT MOBILIZATE

• Tineri din numeroase între
prinderi executa in timpul 
liber piese de schimb 
pentru tractoare

Inițiativa tinerilor mecaniza
tori din județul Olt a avut un 
larg ecou in rindul colegilor lor 
vîlceni care au hotărît s-o preia 
neintîrziat. Primii care au tre
cut la acțiune au fost tinerii de 
la S.M.A. Drăgășani. Aproane 
concomitent au acționat șt cei; 
din Rm. Vilcea, Berbești, Cali
cea și din alte localități.

Pretutindeni tractoarele au 
fost repartizate celor mai buni 
mecanizatori recunoscuți prin 
pregătirea profesională superi
oară. La Berbești. de pildă, cele 
9 tractoare propuse inițial pen
tru casare au fost date în pri
mire cîtorva dintre cei mai des
toinici mecanizatori tineri care 
— alături de secretarul organi
zației U.T.C. ing. Marian Croi- 
torescu — s-au angajat să le 
asigure, în continuare, o func
ționare ireproșabilă timp de cel 
puțin doi ani. Prin acțiunile 
conjugate ale mecan;zatorilor. 
toate cele 120 de tractoare care 
fuseseră propuse pentru casare 
pe ansamblul județului, vor ră- 
mine în dotare asigurîndu-li-se; 
o bună funcționare.

Concomitent cu măsurile a- 
mlntite. s-a declanșat o susți
nută acțiune în vederea asigu
rării cu piese de schimb. La 
chemarea secretarului organiza
ției U.T.C. a S.M.A. Rm. Vil
cea. Ion Predescu, tinerii din 
atelierul mecanic al secției re
parații. s-au angajat să asigure 
necesarul de piese de schimb 
nu numai pentru S.M.A. Rm. 
Vilcea. ci și pentru unitățile si
milare din Băbeni și Lădcști. 
Acțiunile de autoutilare sînt în 
plină desfășurare și la Drăgă
șani și Bălcești unde se află, de 
asemenea, secții de reparații ale 
Trustului S.M.A. Secretarul or

acum Ie putem folosi acolo tinde 
avem nevoie. în atelier motoa
rele se repară în flux continuu, 
de mecanici specialiști, pe sub
ansamble. Pentru a scurta ter
menul de reparații am reușit 
ca in cadrul atelierului să con
fecționăm un dispozitiv pentru 
repararea și verificarea instala
ției hidraulice la tractoarele de 
40 cai putere. Pînă acum aceas
tă operație se executa la Uzi
na mecanică dîn Plopeni. Eco
nomiile realizate in felul acesta 
se ridică la citeva sute de mii 
de lei. Pentru ca și nodalul mo
toarelor care echipează tractoa
rele de 40 cai putere să se facă 
in cadrul atelierului nostru, am 
reușit să adoptăm baticul de ro
daj cu frină hidraulică de la 
motoarele de 65 cai putere pen
tru această operație. Pentru că 
tehnologia de reparații cere și 
rodajul transmisiei, in cadrul 
atelierului am reușit să confec
ționăm un asemenea dispozitiv. 
Toate aceste îmbunătățiri con
cepute și realizate de colectivul 
de muncitori ai atelierului nos
tru pe lingă faptul că scurtează 
mult timpul de reparații, aduc 
și economii de zeci de mii lei. 
Pentru că transmisiile tractoare
lor și unele reparații la mașini 
se efectuează în secții, vreau să 
arăt că la noi fiecare secție are 
atelier unde se pot executa re
parațiile în condiții bune chiar 
în timpul iernii. Aici echipele 
formate pentru reparații au in 
frunte pe mecanicul de secție, 
iar asistența tehnică este asigu
rată- de către maiștri din atelier 
și respectiv inginerul cu repa
rațiile".

Așadar, tractoarele și mași
nile agricole care trebuiau să ia 
drumul furnalelor, la începutul 
lunii martie vor fi orezente în 
cimp pentru începerea lucrări
lor din campania de primăvară. 
Veniturile ce se vor obține pe 
această cale se ridică la fru
moasa sumă de 800 mii lei, iar 
cheltuielile cu reparațiile abia 
de înseamnă o cincime...

OVIDIU MARIAN 

ganizației U.T.C. a secției 
S.M.A. Drăgășani, Constantin 
Ivan, unul dintre cei care se 
mindresc pe bună dreptate cu 
rezultate bune pe linia policali
ficării poate fi văzut aproape 
zilnic după orele de program 
executînd la strung diferite pie
se necesare tractoarelor. Si ase
menea lui procedează numeroși 
alți tineri.

Dar șl colegii lor care nu lu
crează în unitățile cu acest pro
fil au 'hotărît să susțină acțiu
nea. Uteciștii care își desfășoară 
activitatea în cadrul atelierelor 
centrale Voineasa ale I.C.H. Lo
tru — Sebeș; ca și cei de la a- 
telierele mecanice ale Grupului 
industrial de chimie din Rm. 
Vilcea și Fabricii de talpă și în
călțăminte din cauciuc de la 
Drăgășani. âu hotărît să contri
buie, în afara orelor de pro
gram, la realizarea necesarului 
de piese pentru 'tractoare. Si, 
în sfîrșit; un ultim fapt semni
ficativ : prin recondiționarea 
tractoarelor propuse pentru ca
sare fiecare stațiune de mașini 
agricole din județul Vîloea a 
reușit să asigure un supliment 
de tractoare cu care a fost do
tată secția nou înființată de la 
Horezu.

După estimările ei toate aces
te acțiuni ale tinerilor mecani
zatori se vor materializa în rea
lizarea unei economii valorînd 
peste 15 milioane Iei. Dincolo 
de această cifră stau faptele, 
stă munca eroică a tinerilor care 
acum, în preajma jubileului 
Republicii sînt deciși ca întot
deauna să facă totul pentru a:- 
celerarea progresului material 
și spiritual al patriei.

DORU MOTOC

aootehn.ee
lngri.it
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TINERETUL ȘI LITERATURA 
BELETRISTICĂ (III) Cum descoperim

CARTEA FRUMOASA ?
Incheiem astăzi publicarea anchetei noastre „Tineretul și 

eroul preferat" anchetă care, după cum vom vedea, a sub
liniat nevoia de orientare a lecturii, selecția și îndrumarea 
acesteia. Găsirea și aprecierea „cărții frumoase" fiind un gust 
ce se formează, ancheta demonstrează că actul lecturii se mai 
face ades fără criterii ceea ce nu duce la o reală îmbogățire 
spirituală și afectivă a lectorului.

II
Legată tot de conținutul și 

asimilarea lecturii, de identifi
carea cu situații, de regăsire în 
cărțile citite a fost și întreba
rea următoare : „Ați avut vreo
dată sentimentul că vă regăsiți 
intr-un anumit personaj literar 
sau într-o anumită situație din
tr-o operă literară ? (Dacă da, 
explicați pe scurt)". Și aici răs
punsurile s-au caracterizat în 
primul rînd printr-o mare diver
sitate. Nu toți subiecții care au 
răspuns la întrebarea anterioară 
au răspuns și la această între
bare. De asemenea, nu toți ti
nerii care au indicat un erou 
literar s-au regăsit în acest 
erou. în multe situații tinerii au 
indicat un erou literar dar nu 
au mai răspuns la această în
trebare. Alții nu au nici erou 
preferat și nici nu s-au identi
ficat cu vreo situație dintr-o 
carte citită. Am lăsat la o parte 
subiecții care s-au regăsit în 
același erou pe care îl preferă 
considerînd că ei au fost cu
prinși în expunerea răspunsu
rilor la întrebarea de mai sus.

Din cei 100 de tineri chestio
nați, 31 nu au un erou preferat, 
și nici nu s-au regăsit într-un 
erou sau situație din cărțile ci
tite, iar 32 din cei care au răs
puns că au un erou preferat nu 
au răspuns la această întrebare, 
considerînd că nu s-au regăsit 
în nici un erou sau situație din
tr-o carte citită.

Au răspuns deci la întreba
rea aceasta 37 de tineri, dar 
dintre ei 15 nu au participat la 
întrebarea anterioară. Deci,

doar 22 de tineri din 100 au in
dicat in același timp și un erou 
preferat și o situație sau un e- 
rou cu care s-au identificat. 
Dintre acești 22 de tineri. 8 s-au 
identificat cu același erou pe 
care il preferă sau cu situați
ile trăite de el, de aceea, de a- 
cești subiecți nu ne vom mai 
ocupa in cele ce urmează. Vom 
prezenta numai răspunsuri ale 
celor 14 tineri care au și un e- 
rou preferat și s-au regăsit și 
într-o situație sau erou (altul 
decît cel preferat) dintr-o car
te citită, precum și răspunsurile 
celor 15 tineri care deși nu au 
indicat un erou preferat s-au 
regăsit totuși într-una din căr
țile citite.

în prima categorie, ca și la 
întrebarea anterioară, tinerii 
s-au identificat fie cu o situa
ție sau un erou anume, fie cu 
o situație tipică sau un erou ti
pic. Astfel, tehnicianul care la 
întrebarea anterioară prefera 
ca personaj pe Napoleon, are 
sentimentul că se regăsește „în 
romanele de evocare a vieții 
oamenilor celebri". Absolventul 
de liceu V.Z. care prefera eroul 
dostoievskia.. are sentimentul 
că se regăsește „în unele pro
bleme care frămîntă pe eroii 
lui Shakespeare și care sînt 
valabile pentru orice epocă". 
Mari afinități cu personajul 
principal din „Fiul risipitor" 
descoperă mecanicul ajutor 
L. C. de la Depoul C.F.R. Sibiu 
(prezent și la întrebarea ante
rioară) și un absolvent de fa
cultate. Alți tineri din aceeași

categorie s-au regăsit : în ro
manul despre viața lui Jack 
London de Irving Stone, in 
personajele lui Rebreanu, in 
situațiile din romanul „Pe a- 
ripile vintului" de M. Mitchel 
(o funcționară și o absolventă 
de liceu) sau într-o situație 
din cărțile de aventuri ale lui 
H. Zincă (strungarul Al. B. de 
la Uzina „Independența")j

M.M., tînărul actor care
prefera pe Hamlet, se regăsește 
în Elegia a IV-a de Rilke, iar 
o studentă de la o facultate u- 
manistă se regăsește (surprin
zător !) în poezia „1“ de Ion 
Mircea. în poezie se regăsesc 
și alți tineri. Astfel, C. B„ mun
citor la Casa de cultură din Si
biu se regăsește în poezia lui 
Bacovia ; un licean de 16 ani în 
poeziile lui Baudelaire, iar I. P., 
electrician. în poeziile de dra
goste ale lui Eminescu.

Alte personaje in care s-au 
regăsit tinerii : în Rhet Buttler 
din „Pe aripile vintului" (un 
elev de liceu) ; în Cătălin al lui 
Eminescu (V. C., student) ; în 
Eva din „Fiul risipitor" (o stu
dentă) ; in Vicontele de Bra- 
gellona (C. B, strungar) ; în 
Pascalopol din „Enigma Otiliei"; 
în Castelul și Metamorfozele 
lui Kafka (N. O., tehniciană) în 
„Pădurea nebună” de Z. Stancu 
sau în situații din romanul „în
tre zi și noapte de H. Y Sahl. 
Explicațiile au lipsit în gene
ral la toate răspunsurile la a- 
ceastă întrebare (probabil că 
subiecții nu au putut explica 
„pe scurt" identificările lor).

Un singur elev de la liceul a- 
gricol (O. G„ 17 ani) se regă
sește în 
aventuri.

categorii d,e răspunsuri : 51 de 
tineri au afirmat că nu citesc 
sau audiază asemenea cronici 
sau recenzii, 6 tineri s-au situat 
pe o poziție indefinită („dacă 
îmi cade in mină o prezentare 
bună o citesc", „nu mă orien
tez după cronici ci citesc din 
curiozitate", „uneori citesc și 
ascult, alteori nu" etc.), iar 43 
de tineri au răspuns afirmativ. 
Varianta întrebării : „Dacă da, 
în ce fel vă orientează aceste 
cronici sau recenzii ?“ a contri
buit la împărțirea tinerilor care 
au răspuns afirmativ în două 
mari grupe : unii susțin că în- 
tii citesc cartea și apoi con
fruntă părerile personale cu 
cronicile citite anterior, iar al
ții, dimpotrivă, după ce citesc 
o cronică sînt stimulați să ci
tească și cartea dacă consideră 
in urma citirii sau audierii 
cronicii că acea carte merită 
să fie citită. Iată astfel de răs
punsuri (21 de tineri s-au si
tuat în această _ .
formez o părere citind cronici 
și dacă cartea e .
bună caut să o citesc și dacă 
nu, nu" ; „citesc întîi cronica 
pentru că mă introduce în te
matica lucrării", „cronica imi 
prezintă calitățile lucrării, tema 
și personalitatea autorului" ; 
„cronicile mă ajută să aleg acele 
cărți valoroase și care mă in
teresează la un moment dat" ; 
„dacă aud o cronică bună citesc 
cartea din curiozitate"; „prin

citirea unei cronici îmi fixez 
contextul în care pot citi și în
țelege cartea"; „cînd am de-a 
face cu un autor necunoscut 
aflu din aceste cronici ceva 
despre personalitatea autorului, 
citesc cartea cu alți ochi, o in
tegrez 
etc.

intr-un curent literar"

TINERII Șl REVISTELE LITERAR- 
CULTURALE

grupă) i „îmi

prezentată ca

Aproape jumătate din tinerii 
testați (48 la sută) au afirmat 
că citesc reviste literare. Iată 
care sînt aceste reviste (subiec
ții au putut să indice una, două 
sau trei reviste pe care le ci
tesc) : 26 de tineri citesc „Ro
mânia literară". Această revistă 
ocupă primul loc în cadrul pre
ferințelor tinerilor pentru re
viste ; „Contemporanul" este 
citit de 14 tineri. îi urmează 
revista „Transilvania" cu 9 op
țiuni (amintim că ancheta a a- 
vut loc la Sibiu unde apare a- 
ceastă revistă I). Astra a fost 
aleasă de 8 tineri, revista „Săp- 
tămina" de 5 tineri, „Secolul 
20“ de 4 tineri, „Luceafărul" — 
de 4 tineri, „Tribuna" din Cluj 
de 3 tineri, „Cronica" tot de 3 
tineri. „Convorbiri literare", 
„Manuscriptum, „Ramuri", „Tea
tru" și „Flacăra" de cite 1 tînăr.

NICOLAE PETRU, 
student la Facultatea de filozofie, 

secția sociologie

situații din cărțile

ORIENTAREA 
ACTUL LECTURII

de ROMÂNIA
IN

La întrebarea : „Cronicile 
recenziile de carte apărute 
reviste, presă sau prezentate
radio și T.V. vă ajută în orien
tarea lecturii?" s-au obținut trei

FILM
și 
in 
la PREZINTĂ

EFORTURI DE CRISTALIZARE
• In pictura lui Ștefan Câlția, 

observația at> factură realistă se 
împletește neașteptat cu imagi
narul. Florile de pildă, sînt re
prezentate cu o acuratețe ca
racteristică planfelor botanice, 
dar florile plutesc în aer, zboa
ră... Asemeni lor, casele, oame
nii, peștii, copacii. Gustul ac
centuat pentru detalii nu disi
mulează o structură artizanală, o 
predispoziție pentru naturalism, 
ci marchează posibilitatea de 
integrare a verosimilității în fan
tastic. Tehnica montajului 
real-fantastic pare de extracție 
romantică (ne gîndim la gravu
rile lui Charles Meryon de e- 
xemplu) sau, mai aproape de un 
fond aperceptiv tradițional, de 
extracție folclorică. Spațiul pic
turii sale este, ca și în basm, un 
spațiu exclusiv afectiv șt simbo
lic. Un spațiu în care obifnuitul 
se întîlnefte cu miraculosul, pa-

_____________ ’ iro- 
care fie- 

(sau 
_______) potențial o meta
morfoză. 11 desparte de acesta

- i didactice,

credem, suplimentar 
eafi constatare.

• Pictorul Sorin 
expune de astă dată 
gravuri și desene, 
semnificația unei 
viziunii, ) 
compoziție și desen, implicit de 
la subiect, el anunțînd (fi an- 
ticipînd) fie și prin aceste tato
nări prudente o viitoare etapă, 
o viitoare experiență in pictură. 
Gravurile fi desenele au, trebuie 
să remarcăm, valoare autonomă, 
satisfăcînd remarcabil rigorile 
genurilor. Remarcăm în această 
ordine de idei tactul cu care or
ganizează suprafața suportului, 
marile spații albe, investite cu 
un rol important în dramatur
gia compoziției, laconismul re
prezentării, linia sensibilă, ten

către ace-

Ilfoveanu, 
o suită de 
Gestul are 

clarificări a 
pornind tocmai de la

teticul fi maiestuosul cu 
nia, un spațiu în 
care personaj conține 
ascunde) potențial

ramTTsn

vocația generalizării 
sensul gesturilor arhetipale. Pîn- 
zele sale sînt i.»..-.—— 
pentru sine,
CU — 
tare a 
starea de 
Lărgirea 
noaștere, 
comună 
raturii fi _ _ 
tru, nu poate eluda în cazul său 
tentația literaturizării, a impul
sului de a face înainte de toate 
poezie. Sinceritatea notației 
care ia de regulă tiparul forme
lor fi viziunilor artistice consa
crate, e riguros fi savant regi
zată. O tehnică picturală tradi
țională, bazată pe studiu și mi
gală în transpunere, opusă deci 
spontaneității, o formă fi di
mensiune a pînzelor, — plăcute 
„obiecte de interior" converg,

întrucîtva basme 
situații imaginare 

valoare individuală, cerce- 
spiritului surprins în 

veghe a somnului, 
posibilităților de cu- 

fi autocunoaftere, 
unei direcții a lite- 
artei secolului nos-

sionat dezvoltată în arcuri fripte, 
în general, o ciudată ingenuita
te, în tratarea temelor grave. 
Unul din leit-motivele lucrărilor 
sale este „vînătoarea", mai e- 
xact sacrificiul animalelor (pe 
care maniera stilizării le proiec
tează intr-un îndepărtat fi fa
bulos trecut). Totul îmbracă 
haina unui ritual (sacrificiile sînt 
însoțite de muzică, de personaje- 
cîntăreți), cu prezumtive scopuri 
de exorcizare, de purificare. Sa
crificiile de animale sau sacrifi
ciile umane (un soi de comenta
rii libere la „Istoria secretă" a 
lui Procopius) denotă vizibil in
tenția unui demers fi substrat 
etic. Ce idei, --------
(învesmîntate fie fi sub forma 
fastuoaselor

ce norme morale

fastuoaselor și elevatelor 
mistere inițiatice) poate justifica 
sacrificiul (înțeles, firefte ca 
metaforă, extins la întreaga com
plexitate și întindere a existenței

spirituale), pare să sugereze au
torul. E drept însă că abuzul de 
„mitologicele", că atenția prea 
concentrată asupra felului confi
gurării temelor (ce-l conduce în 
ciuda talentului și solidelor sale 
cunoftințe profesionale căt'e ma
nierism) face ca acest înțeles etic 
să apară uneori destul de con
vențional

• Tînărul sculptor Mihai Mi
hai imcgmrcr^l păiăn. zboruri, 
mai aproape de spectacolul pito
resc 'in ordinea zoologiei exoti
ce) decît de ideea de înălțare, de 
desprindere. Potențarea simboli
că ar fi deci minimă. Expoziția 
surprinde sculptorul tocmai în 
etapa în care el descope'ă că fi
gurarea se poate atinge nu numai 
prin aluzii, lipsite de echivoc, 
ale fizionomiei modelului, ci fi 
prin întreaga organizare a com
poziției, prin sugestivitatea volu
melor, prin forță sau fragilitatea 
maselor, că în general figwarea 
implică o polivalență a sensuri
lor, Cioplirea frustă a lemnului 
ori fasonarea sa industrială, îm
binarea sa „mecanică" susțin în 
plan strict formal acelafi lucru. 
Tot ceea ce putem reține acum 
este tocmai acest efort de înțe
legere și definire, această armo
nică fi (altfel) spectaculoasă des
fășurare decorativă (bazată mai 
ales pe specularea ritmicii de
taliilor). Articularea unui uni
vers spiritual propriu, perfect în
chegat, rămine 
rat. A face din aceasta, 
dere" insolubilă î.r:c^::.;.
că ne aflăm în 
nulități artistice 
care prin lucrările prezentate, 
prin predispozițiile naturale ast
fel demonstrate se anunță totufi 
promițătoare (Galeriile de artă 
„Apollo", Calea Victoriei, nr. 56).

încă un dezide- 
j o „scă- 

înseamnă a uita 
fața unei perso- 

în formare,

C- R. CONSTAN TI.NESCU

(Urmare din pag. I)
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PENTRU
TINERET

RADU ROSETTI

„Cu paloșul

O LECTURA

(roman)
Editura Junimea pune la 

îndemina cititorilor 
din romanele istorice 
s-au bucurat de succes 
vremea 
haiduci 
pescu 
avid de cartea nlină de pe
ripeții istorice. Ele au format 
în bună parte și gustul lui 
Mihail Sadoveanu pentru 
universul romanului istoric. 
Contemporan cu Sadoveanu, 
gravitind în jurul Vieții ro
mânești ca și Sadoveanu. 
Radu Rosetti are avantajul 
de a fi istoric de profesie, 
dar si dezavantajul de a-și fi 
publicat romanele istorice 
(..Cu paloșul". „Păcatele sul- 
geriului") intr-o vreme în 
care Sadoveanu își publicase,

unul 
care 

la 
lui. Romanele cu 
ale lui N. D. Po- 

formaseră un public

cu succes, povestirile istori
ce. Excelente documentații 
și viziunea istoriei îi ajută 
insă pe Radu Rosetti să scrie 
romane interesante cu o in
trigă bine clădită. O lume 
plină de culoare și forță de
filează în paginile romanu
lui „CU PALOȘUL". Radu 
Rosetti închină această carte 
vremilor de descălecat și în
temeiere a Moldovei. După 
titlu e ușor de înțeles că ro
manul e din seria celor de 
vitejie ea celebrul „Prin foc 
si sabie" al Iui Sienkiewickz. 
O carte închinată iubirii de 
neam și de țară scrisă de un 
bătrîn cunoscător ai istoriei 
patriei, o carte care se adre
sează in primul rind tinere
tului.

ză cursanți! (H.C.M. 2105/1969) 
este de patru sute de lei lu
nar. Așadar, echivalentul apro
ximativ al unei burse pe care 
o primește un student merituos. 
Iată însă că în cazul lor, in
demnizația se dovedește insu
ficientă Explicația este dintre 
cele mai simple : regia oricărui 
cămin studențesc ajunge numai 
pînă la 50 de lei pe lună.

Care este explicația, aproape 
a triplării acesteia în 
Măgurele ?

— Atîta costă cazarea la „Că
minul tineretului" de pe lingă 
întreprindere — ne informează, 
uimit că nu înțelegem un a- 
devăr atît de simplu, tovarășul 
Dumitru Vilău, șef de birou la 
serviciul învățămînt, omul care 
răspunde, practic, de 
postliceală.

— Nu vi se pare cam 
rat* prețul ?

— Noi nu răspundem 
ceasta. „Administrativul" 
cupă. Noi aplicăm legea, iar 
prin lege eu nu pot să le dau 
cămin gratuit...

Nici nu susținem aceasta (tre- 
clnd peste metamorfoza de la 
plural la singular a interlocu
torului nostru I), dar nu ne pu
tem împiedica să gîndim că o 
asemenea problemă merita oa
recare atenție din partea foru
lui în sarcina căruia intră — 
expres — „urmărirea și soluți- 
narea tuturor problemelor ivite 
pe parcursul desfășurării a- 
cestor cursuri*.

— Din punct 'de vedere al 
legii, noi sîntem blindați — ne 
■informează în continuare Inter
locutorul nostru. Numai dacă 
școala funcționa în altă locali-

Turnu

școala

„pipă-

de a- 
se o-

UN TEATRU
Scenă din spectacolul cu „O 
noapte furtunoasă" de I. L. 
Caragiale, în interpretarea ac
torilor amatori ai Teatrului 
Popular din Rîmnicu-Vîlcea

POPULAR
UN NOU FILM

ROMÂNESC

OCTAVIAN COTESCU 
MIHAELA MIHAI j

ION BESOIU
TOMA CARAGIU '

MIRCEA ALBULESCU 
DRAGA OLTEANU 
GHEORGHE DINICÂ 
GINA PATRICHI
DAN NUȚU 
NUCU PAUNESCU 
FLORIN SCARLATESCU 
OLGA BUCATARU

: MIRCEA MUKEȘAN jregia 

scenariul : TEODOR MAZILU
imaginea : GEORGE CORNEA

RADU ȘERBAN
decoruri : LIVIU POPA
muzica

costume : LIDIA LULUDIS
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O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI 
. A. 3»

BARIERA

Aici, pe malul Oltului valah, 
în anul 1921, tineri muncitori și 
elevi ai școlii normale au sem
nat certificatul de naștere al 
teatrului muncitoresc de pe lin
gă societatea culturală și ziarul 
„Muncitorul". Primii actori a- 
matori care s-au dăruit cu însu
flețire și entuziasm s-o slujească 
pe Thalia au fost legătorul de 
cărți Alexandru Bertuoli, tipo
graful Alexandru Oiță, croitorul 
D. Dogăroiu, tipograful Gănciu- 
lescu, T. Tecău, elev la școala 
normală, și croitorul Ion Șerbă- 
nescu, suflerul trupei. Toți a- 
cești tineri sînt trecuți pe pri
mul afiș al teatrului. în dreptul 
personajelor Dragomir — cîrciu- 
marul, Gheorghe — învățătorul 
satului, Ion Ocnașul (nebunul), 
Anca — soția lui Dragomir, Pri
marul, Jandarmul din cunoscuta 
piesă Năpasta de * * ~
giale.

început bun și promițător, 
pînă în 1924, cînd ~ 
munist a fost scos din legali
tate. Societatea culturală „Mun
citorul" cît și echipa de teatru 
întîmpină greutăți, fără să-și 
stingă suflarea. își găsesc adă
post In cadrul Școlii normale 
și părăsește sala teatrului 
„Adreani". Elevii repetă și mon
tează piese din dramaturgia 
noastră națională. „O noapte 
furtunoasă", „Barbu Lăutaru”, 
„Ivan Turbincă" Ia care publi
cul spectator aduce vil aplauze.

După eliberare, echipa teatru
lui, animată de regizorul dr. 
Constantin Georgescu, revine la 
sediu, pe scena căminului cul
tural „Ștefan Gheorghiu". Tea
trul muncitoresc vîlcean își în
cepe drumul medaliilor și al 
premiilor. In acest sens, la pri
mul concurs republican de tea
tru amator se prezintă cu piesa 
„Gaițele" de Al. Kirițescu și oh- 
ține premul II și medalia de 
argint. La prima ediție a bie
nalei de teatru, obține premiul 
III pe țară și medalia de bronz 
cu comedia „...Eseu" de Tudor 
Mușatescu, iar la cea de a doua 

, ediție a aceluiași concurs repu
blican, cu piesa „Vlaicu și fe- _ ‘
ciorii lui" de Lucia Demetrius, 
eîștigă locul doi si medalia de 
argint.

Regizorul D. D. Neleanu, de 
la „Teatrul Mic" din Capitală, 
primește invitația Teatrului 
popular vîlcean și montează 
„Dincolo de zare* a dramatur
gului american Eugen O’Neill, 
piesă cu care la cel de-al V-]ea 
festival de teatru „I. L. Cara- 
giale* 1965 trupa obține pre
miul I, medalia de aur și titlul 
de laureat. Și tot în regia lui 
D. D. Neleanu în cadrul celei 
de-a V-a bienale de teatru — 
1968 
blică' 
trul popular t _ ___
II și medalia de argint.

Paralel cu t;ct. „1 
se desfășoară și secția de ope
retă. Același -----

Dr. Constantin Georgescu, mon
tează pentru prima dată pe 
scena teatrului o operetă — 
„Crai nou* de Ciprian Porum^ 
bescu. Cu opereta „Mam-zelle 
Nitouche* de Florimond Herve 
la cel de-al IX-lea concurs re
publican al formațiilor artistice 
de amatori, obține premiul I, 
medalia de aur și titlul de lau
reat, iar in stagiunea următoa
re montează „Vînzătorul de pă
sări* de K. Zeller, operetă 
cu care în finala celui de-al 
X-lea concurs al formațiilor ar
tistice devamatori recîștigă pre
miul I, medalia de aur și titlul 
de laureat.

Un teatru care încearcă să 
se afirme și mal mult în toate 
cele patru secții 
dramă, operetă, 
puși — sprijinit 
profesioniști din 
testi și Sibiu.

Trebuie să-i cunoaștem pe a- 
cești actori amatori, tineri care 
ziua lucrează în școli, întreprin
deri și-n fabrici, iar seara re
petă pentru alte noi spectacole 
în premieră : Dumitru Dumi
trescu, nea Tică cum i se spu
ne prin oraș, cel mai talentat 
și mai popular actor ; Doina 
Moțoc, profesor ; Emilian Lu- 
pescu, tehnician dentar; Mi- 
haela Arsenescu, funcționară la 
T.A.P.L., Dumitru Ghiulțu, 
muncitor la Combinatul chimic; 
Mariana Vlăduț, contabilă, Va
lentin Slabu, Învățător, Olga 
Grigoruță. muncitoare la Fabri
ca de piele și încălțăminte „VII- 
ceana*, Adela Georgescu, cas
nică ; Ninel Socoleseu, elev Ia 
liceu și mulți, mulți alții. Pe 
această scenă au bătut mii de 
gonguri pentru piesele „Trei 
generații* de Lucia Demetrius, 
„Steaua fără nume* de Mihail 
Sebastian, „Citadela sfărîmată* 
de Horia Lovinescu, „Nota 
zero la purtare* de Virgil Stoe- 
nescu, „Omul cu mîrțoaga* de 
G. Ciprian și multe alte piese 
din dramaturgia noastră națio
nală precum - și din dramatur
gia universală.

Anul acesta Teatrul popular 
■ Rm. Vîlcea a realizat un 

lung turneu în R.F.G. cu piesa 
„Sînziana si Pepelea* de Vasi- 
le Alecsandri în regia lui Ale
xandru Tatos și Petre Bokor. 
Spectacolul s-a bucurat de a- 
plauze și cronici favorabile.

Tn orașul lui Anton Pann, aicî 
unde Oltul iese din vîltorile 
Carpaților, respiră o echipă d?,- 
amatori, un teatru.

Un teatru nu numai pentru 
cei 50.000 de oameni cît are 
Rm. Vîlcea ci și al tuturor oa-

- cu piesa „Opinia ~pU^n^^?BU"cii care sosesc ,a 
de Aurel Baranga, Tea------ -tratament și recreere
'pular recîștigă premiul -Apropiatele stațiuni Călimă- 

nești, Govora, Căciulata, Ocne
le Mari, Olănești.

I. L. Cara-

Partidul co-

teatrul dramatic

regizor amator,

ale sale — 
revistă și pă- 

de regizori 
București, Pi-

STELIAN C. ZAMORA

tate decît cea tn care își are 
sediul întreprinderea, am fi fost 
obligați să asigurăm, gratuit, 
cazarea și masa. Dar așa...

— Dar transportul ? (e vorba, 
de costul drumului de la cămi
nul cu chirie „generoasă" pină 
la locul de muncă, respectiv 2 
lei pe zi !).

Ne răspunde același interlo
cutor t

— In lege (s.n.) nu scrie să a- 
sigurăm transportul. Eu am în
trebat 
facem 
puns i 
bligat 
Nu scrie 1 Atunci ?*.

centrala noastră dacă s-o 
și tovarășii mi-au răs- 

„Scrie în lege că ești o- 
sâ asiguri transportul ?

ve să deranjeze pe nimeni, o 
transmitem celor în drept.

Iar acum să ne întoarcem la 
regia căminului 1 intr-adevăr 
de ce costă atît de scump patul 
în căminul tineretului din Tur
nu Măgurele ? înainte de a re
curge încă o dată (și ultima 1) 
la aritmetică, ne simțim obligați 
să vă informăm că fiecare ca
meră a căminului are cîte 4 
locatari, ceea ce face ca pre
țul ei să rivalizeze cu cea mai 
evidentă tentativă de speculă 
bucureșteană. ridicîndu-se pînă 
la 520 de lei 1).

Din ce se compune regia că
minului ? Ne răspunde tovarășa

LA CĂMIN...
înainte Insă de a investiga ru

brica bugetară pe care — cel 
puțin la prima vedere — o pu
tem descompune fără grijă, ne 
permitem a transmite conduce
rii Combinatului chimic o pro
punere venită din partea viito
rilor săi saiariați t

— Dacă întreprinderea ar pu
tea să ne ofere abonamente 
pentru transportul zilnic, (ceea 
ce se oferă oricărui salariat, 
n.n.) ar fi foarte bine. Urmînd 
apoi, adică în momentul cînd 
vom fi efectiv încadrați să ni 
se oprească din ceea ce ni se va 
cuveni pentru munca noastră...

în speranța că o asemenea 
doleanță nu are, practic, moti-

Maria Pîrvan, contabilă la ser
viciul administrativ i

— în primul rînd amortis
mentul, uzura mobilierului i 24 
de lei ; apoi chiria 21,30 ; spă
latul lenjeriei de două ori pe 
lună (ne permitem o parante
ză : singurii care ar putea sus
ține că schimbarea lenjeriei se 
face de două ori pe lună sînt 
cei de la serviciul administra
tiv). Tinerii „fericiți" 
ciari ai unui asemenea „ 
ment" îl semnalează numai 
dată pe lună, dar legea... 
are nici un cuvînt ferm 
spus I i 23,50. Apoi urmează 
capitol „greu" (din punct de 
dere material) i personalul

benefi- 
reviri- 

o 
nu 
de 
un 

ve-
Ș1

materialele de întreținere t lei 
40. Personalul, adică nici mai 
mult nici mai puțin decît 8 (opt) 
femei de serviciu și un instala
tor. Cît de „palpabilă1; este ac
tivitatea care adaugă la buge
tul lunar 40 de lei e mai bine 
să nu discutăm :

— Ar fi preferabil să ne fa
cem noi singuri ordine în ca
mere. De fapt, nu ar fi nici o 
noutate, pentru că și acum sîn- 
tem nevoiți destul de des să 
recurgem la autoservire — ne 
informează Gheorghe Toia, unul 
dintre cursanți.

Acest sistem nî se pare rezo
nabil, și experiența multor că
mine muncitorești care îl prac
tică o dovedește cu prisosință. 
Dintr-o dată regia s-ar „de
zumfla" destul de substanțial.

— „O.P.S.M.“-ul ne-a dat in
dicații cu privire la numărul de 
saiariați — ne retează orice 
elan tovarășa Pîrvan Maria.

Cît de justificate sînt aceste 
indicații nu mai are rost să 
discutăm. Menționăm numai că 
este vorba de o clădire cp un 
singur nivel avînd In total 226 
de camere. Opt femei de ser
viciu pare puțin cam exagerat, 
nu credeți ?

— Dar legea...
★

Pe tot parcursul investigației 
noastre legea a fost invocată ca 
un veritabil leit-motiv. Numai 
că prevalarea 
bracă de data 
improprie din 
moral i aceea 
tru lipsa de 
justificare față de sărăcia pre
ocupărilor, de preventiv față de 
orice observație critică. în 
sensul acesta pare-se că ar tre
bui meditat. Dar mai ales, ac
ționat.

de litera ei îm- 
aceasta o fațetă 
punct de vedere 
de paravan pen- 
solicitudine, de

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
1

I

i

TÎNĂRUL
COMUNIST

(Urmare din pag. I)
spre inovare eficientă. Proiectul mă ajută să-l văd ca aqent 

sPi fără°îLoa PUnCt de int,erSueCtie ° ener9iilor majore, tota 
Șl rara înconjur puse in slujba finalităților crește, “ 
siunea sacrificiului, î~ ■■
ttonnr»r,tTe defini‘iâ cucenrne revolu
ționare ale oamenilor muncii, independența si suveranitatea 

s.,nt •'"‘"‘ați supreme spre atingerea cărora nu 
tuatie D mLSet ° ep ? ‘endințâ ?i “Proximâri de si- 
crto ni .Dezbatere° Proiectului in adunările uteciștilor es‘e 
cadrul in care curba angajarii tineretului în efortul întregii 
na iun, poate f, riguros descrisă și suplu particularizată. 'îmi 
dau seama ca, mc, mult decît în alte dezbateri, vom asista 
acum la o arga confruntare a conștiinței cu realitatea, din 
care ciștigul de orientare și tehnică de acțiune se va de
gaja firesc și operator. Este o dezbatere în care nu te poți 
antrena numai cu ceea ce știi despre obiectul său, ci cu 
întreaga ta ființa, cu întreaga structură a personalității 
Cf®SC.'-nde’ Lupta cu. merția, cu angrenajul pernicios al ma-

------ „.j în obiec- 
combativă a tutu- 

punerea în mișcare a 
pe care îl posezi. Proiec- 
tînăr o realitate integrală,

. • —,— —T.jrii. Dimen-
in sfera de acțiune a utecistuiui, este 
: integritatea patriei, cuceririle revolu-

--------vu niei^iu, 
nifestărilor retrograde cere, 
five și suplețe în metode, 
ror facultăților 
întregului stocaj 
tul ne îndeamnă să vedem

dincolo de claritate 
exprimarea 

personalității, 
de energie

*

I 
I
I

î

I 
î

1

I

multipotențială, optă de rapidă și eficientă angajare poli- 
tica. Substanța oolitîcâ a afirmării rinarAtiiln;țică. Substanța politică a afirmării tineretului 
jul cel mai înalt al activismului personalității, 
sinteza care indică direcția și interesele majore 
ba cărora ne punem calitățile. Ea este nucleul 
jurul căruia se polarizează componentele unui model 
complex al domeniilor în care normele vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste devin instrumente 
directoare, ce configurează frumusețea spirituală a întregu
lui popor. Frumusețe la devenirea căreia comuniștii își inte
grează plenar tineretul, dînd unul dintre cele mai convingă
toare exemple de autentică viziune prospectivă.

este 
Ea 
în

eta- 
este 
sluj- 

în
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CE VORBĂ CV TINERII ffiMB

A FI OMUL EPOCII PERSONALITĂȚI DE

gur forțe foarte numeroase.
în altă ordine de idei prezen

tul prin realitățile existente ne 
oferă multe puncte de reflecție. 
Mă refer Ia problema muncito
rilor străini care lucrează în 
țările industrial-dezvoltate din

PRETUTINDENI RĂSPUND

ÎN CARE TRĂIEȘTI
Fiecare tip de societate 

mă intr-un anume model 
tativ, sinteză a trăsăturilor specifice care 
îl definesc. Din chiar formularea acestui 
adevăr marxist, devenit axiomă funda
mentală în cercetarea și interpretarea ști
ințelor sociale, rezultă că nu se are in ve
dere natura biologică, bazele psiho-fizio'.o- 
gice ale ființei umane, a căror perenitate 
este de netăgăduit. Adevăratele argumente 
care îi validează dreptul la existență și re
cunoaștere se referă la calitatea socială, 
moral-politică, pe care dinamica istoriei o 
integrează omului într-un fel caracteristic 
și tipologic intr-o societate dată.

Socialismul nu face excepție de la a- 
ceastă normă a procesului istoric : orin- 
duirea pe care o făurim iși creează și se 
regăsește in tipul de om specific ei. Iar 
întrucît societatea socialistă este prin ea 
însăși revoluționară decurge de aici că o- 
mul care o reprezintă este tocmai revolu
ționarul. A fi membru al acestei comuni
tăți, angajat în efortul de construire a e-i. 
nu înseamnă altceva decit a fi revoluțio
nar. Sigur că omul tipic unei societăți răs
punde și este rodul unor necesități ge
nerate de însusi procesul obiectiv al deve
nirii istorice. Și în socialism lucrurile se 
petrec la fel dar. spre deosebire de oricare 
altă orînduire anterioară, aduce cu 
sine, ca o premieră in istoria omenirii, un 
element absolut original : societatea iși a- 
sumă și exercită un efort conștient de 
creare a modelului de om capabil să-i re
prezinte esența. în nici o altă orinduire nu 
găsim această realitate și ea nici nu ar fi 
fost posibilă. Pentru prima dată in istorie, 
o dată cu socialismul, o orînduire iși pro
pune declarat, ca țel a! edificării ei. omul. 
Totul in slujba omului, totul pentru om. 
este un motto moral și politic nemarr.fil- 
nit în istorie, prin el însuși denotă natura 
revoluționară a socialismului. Punerea lui 
in practica conducerii societății înseamnă 
un șir neîntrerupt de transformări radi
cale. unice, in comportamentul social al 
fiecărui individ. De asemenea, tot ca o 
premieră. în socialism acest mono cu va
loare de imperativ se pune la nivelul tu
turor cetățenilor, fără excepție. Modelul 
de om reprezentativ pentru socialism se 
află integrat in felul de a fi al maselor, 
în capitalism, ori celelalte orinduiri social - 
economice cunoscute de istorie, otr.ul ca
racteristic nu a atins niciodată extensi
bilitatea la nivelul mulțimilor de osne-.
ci a rămas mereu valabil doar per.tm o 
parte minoritară, dar dominantă a socie
tății, și de aceea reprezentativ. Acesta este 
un alt element semnificativ pentru revo
luția înfăptuită de socialism in schimba
rea radicală a omului. De altfel, numai 
această orinduire iși propune să schimbe

umană se expri- 
de om reprezen-

i -
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LA ÎNTREBĂRILE

.ACÎNTEII TINERETULUI

1. Ce părere aveți despre acele opinii potrivit cărora viitorul 
ne va obliga să ne schimbăm profesia de cîteva ori in cursul 
vieții ?

2. Cum apreciați evoluția raportului dintre munca fiiică și munca 
intelectuală prin prisma viitorului, ținind seamă de amplificarea 
revoluției științifico-tehnice ?

Interlocutor: PAUL RADEMAKER
Centrul de cercetări „Philips’ — Eindhoven, Olanda

PROFESIILE VIITORULUI,
VIITORUL PROFESIILOR

î
Europa. Problema este deosebit 
de complexă si nu îmi propun 
să realizez judecăți de valoare 
determinante. Se știe că majo-

ritatea lor sînt necalificați1 sau 
puțin calificați ; din acest rnot.iv 
majoritatea muncilor fizice, dis
ponibile în domenii maj puțin 
agreate sau unde există un sur
plus de locuri de muncă sînt fă
cute de aceștia. Mulți dintre ei 
se adaptează greu însfi și nu 
puține sint situațiile cînd apar 
stări conflictuale. Mă refer la 
situația grea de „paria" pe care 
o au mai ales muncitori veniți 
din țările subdezvoltate.

în încheiere aș dori să maiia- 
mintesc o fațetă a problemei/pe 
care o ridică întrebarea pusă de 
dv.. problema „muncii intelec
tuale" inutile, birocrația. în 
mare parte ea a început să fie 
rezolvată mai ales acolo unde 
sistemul calculatoarelor elec
tronice a pătruns definitiv. To
tuși ea mai dăinuie încă în 
multe domenii, uneori1 în ad
ministrația de stat, de pildă. 
Este desigur o „falsă muncă in
telectuală" și situația este cu 
atît mai gravă cu cit este mai 
puternic înrădăcinată. Viitorul 
va trebui ca printr-o organizare 
bine gîndită, a unor 
funcționale eficace să 
această „mistificare" 
mafiilor și să elibereze 
fel forțe de muncă < 
către domeniile 
sint așteptate !

sisteme 
elimine 

a infor-
> în acest . 
creatoare / 

unde acestea

Anchetă realizată de 
LIVIU TURCU

INTRODUCERE
ÎN PSIHOLOGIE"’)iT
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!• o organizare

tre diferitele sale compo
nente fi pe măsură ce-și 
lărgește capacitatea asimilați- 
că in raport cu diversitatea 
influentelor externe. Se insistă 
indeoseb. asupra raportului 
dintre psihic fi comporta
ment, descriindu-se nivelurile 
de integrare fi reglare psihică 
a coportamentului, structura 
fi dinamica personalității etc.

Intenția autorilor este de a 
face o seamă de demonstrații 
fi de a ridica întrebări pri
cind redefinirea fi reinterpre- 
tcrea celor mai semnificative 
concepte fi compartimente 
pentru înțelegerea viziunii 
modeme asupra psihologiei, 
răspunzînd astfel unei nece
sități reale de redimensiona- 
re a acestei științe cu un tot 
mai pronunțat caracter prac
tic-aplicativ.

*) Mihai Golu, Aurel Dicu 
— Colecția „Psichă", Editu
ra Științifică, 1972.

M. C.
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DIALOGUL
ȘTIINȚÂ- 

PRODUCȚIE

LA UZINA 
„AUTOBUZUL"

REALIZĂRI
TEHNICE 

IN PREMIERĂ
Importantele creșteri ale pla

nului de producție în anul 1973 
fi, mai ales, in actualul cinci
nal au declanșat la Uzina 
„Autobuzul" o vastă acțiune 
vizînd modernizarea fluxuri
lor tehnologice. In baza unor 
studii concludente s-a ajuns, 
de exemplu, la reorganiza
rea operațiilor de vopsire fi pro
tecție anticorosivă, necesare, atît 
noilor autoutilitare T.V.—12, 
care vor intra in producția de 
serie în 1973, cit și viitoarelor 
autobuze de mare capacitate cu 
motor Diesel. Noul procedeu im
pune o temperatură de uscare a 
grundului si vopselei de 80 de 
grade, in loc de 170 grade cit 
era pină nu de mult. Aceasta va 
duce, paralel cu obținerea unor 
economii de combustibil, la de- 
formații minime în scheletul ca
roseriei, iar carcasele vor putea 
intra in cuptoarele de uscare cu 
un grad mai mare de echipare. 
In acest scop, se vor folosi noi 
tipuri adecvate de emailuri și 
grunduri, cu uscare la tempera
turi coborîte, materiale care au 
fost obținute în colaborare cu 
„Centrul de Cercetări Materiale 
de Protecție", Totodată, se vor 
folosi plăcile insonorizante pen
tru panouri fi un foarte econo
mic flux de vopsire la piesele de
tașate.

Cercetarea a făcut un efort 
deosebit în ultimul timp și în 
vederea micșorării consumului de 
combustibil la autovehiculele pe

care .„Autobuzul" le produce. S-a 
studiat, in special, filtrul de aer 
motor, mai precis. influența că
derii de presiune din filtru asu
pra performantelor motorului au
toutilitarelor. Concret, s-au exe
cutat, după cum ne spune tova
rășul inginer G. PIȚULESCV. 
director tehnic al uzinei, zece 
variante de filtre, ceea ce a per
mis să se modifice căderea de 
presiune în limite suficient de 
largi. Așa s-a ajuns la concluzia 
că este neapărat nevoie să se re
ducă pierderile de presiune, care 
conduc la un consum mare de 
combustibil. Ele se cor realiza 
cu ajutorul unor modificări teh
nice speciale, modificări care voi 
fi omologate pe mașini fi apli
cate începînd încă din prima 
decadă a anului viitor.

In cadrul sesiunii de comuni
cări tehnico-științifice, care a 
avut loc la sfîrșitul lunii noiem
brie în uzina „Autobuzul’, ne in
formează inginerul șef de concep
ție C. DEACONU, au fost pre
zentate și roadele cercetării fi 
proiectării în lansarea a noi ti
puri de autobuze urbane, care în 
momentul de față se află in 
curs de asimilare. Este vorba, în 
principal, de autobuzele urbane 
de medie fi mare capacitate, e- 
chipate cu motor Diesel. Ies în 
evidență, autobuzul urban de 
mare capacitate, echipat cu un 
motor „ROMAN" de 192 C.P. fi 
troleibuzul, tot de mare capa
citate, derivat din acesta, pe care

Ținem uișsen Cristian Petcu fi Den MaAoiocAr ftoeaM node soluții constructive adoptate la 
cotoarele tipun de autoutilitare T.V. 12-S.

s-a montat us eehspoment de co- I 
mandă a motorului de tncriune 
cu riristoare.

Lucrările de cercetare. proiec
tare. execuție fi experimentare a 
noului troleibuz au fost executa
te de către un colectiv de la In
stitutul de cercetări fi proiectări 
electrotehnice in colaborare Cu 
specialiști de la uzina „Autobu
zul". Schema electrică, precum 
și echipamentul electric cu tiris- 
toare de 74 EW. reprezintă o 
noutate tehnică, de prestigiu.

Noul troleibuz prezintă avan
taje nete față de troleibuzul cla
sic. Economul de energie elec
trică, de pildă, este de cel puțin 
35 la sută, iar in perioada de 
pornire, mașina ia din rețea un 
curent mai mic de 10 amperi, 
față de troleibuzul obișnuit, care, 
în această perioadă, ia un curent 
de 200 amperi.

Ca rezultat al cercetărilor, al 
efortului creator depus de între
gul colectiv, producția ce se va 
realiza în 1973 la „Autobuzul" 
va fi larg diversificată fi moder
nizată, iar efectele economice 
vor contribui direct la realizarea 
fi depășirea sarcinilor de plan.

ION VADUVA-POENARU

Problemele din ce 
in ce mai complexe 
ridicate de acumula
rea deșeurilor cita
dine par să-și gă
sească, in curînd, o 
rezolvare pe cit de 
eficientă, pe afit de 
spectaculoasă. Gu
noaiele, coșmarul e- 
dililor marilor orașe 
contemporane, care 
amenință de multe 
ori să le sufoce a- 
fectînd, în același 
timp, prin acumula
rea lor mediul în
conjurător, par să 
devină nu numai un 
valoros combustibil, 
ci și o prețioasă 
sursă de materie 
primă.

Intr-adevăr, ca 
combustibil, gunoiul 
începe deja să se 
impună. Primele 
centrale producătoa
re de abur și curent 
electric au intrat în 
faza experimente
lor productive. Re
zultatele obținute 
în Anglia șl unele 
țări scandinave par 
să confirme pe de
plin așteptările : mii 
de kilowați produși 
și încălzirea unor 
cartiere întregi prin 
intermediul termo
centralelor pe bază

de gunoi. în afară 
de aceasta, ca sub
produse ale arderii, 
rezultă materiale de 
construcție, metal și 
cenuși utilizabile. 
Astfel, din 1333 tone 
de gunoi se obțin 259 
tone de clincher, 147 
tone de metal și 75 
tone cenușă. In a- 
celași timp, deșeuri- 
le nerecuperabile 
reprezintă abia 30 
la sută din volumul 
inițial.

Dar arderea guno

Foto: GH. CVCU

rial atît de solicitat 
în zilele noastre. 
Ele nu numai că 
s-au dovedit renta
bile, dar în prezent 
primele fabrici care 
funcționează pe baza 
gunoaielor au înce
put să producă.

Cercetătorii au 
mers însă mai de
parte. Celuloza ob
ținută din gunoaie 
poate servi, la rîn- 
dul ei, ca materie 
primă pentru alte 
produse. Celuloza

CRONICA
\ț", . ■ 'iu.- ■

IPOTEZELOR

NOUTĂȚI ÎN LABORATOARELE ROMÂNEȘTI

Aii, PUROCHIM-Ploiești
Ia activitatea cercetătorilor Institutului de cercetări pentru 

chimizarea petrolului — Petrochim din Ploiești, in marea lor 
majoritate tineri — preocuparea pentru valorificarea superioară 
a fiecărui gram de materie primă ocupă un loc central. A obține 
din aceleași materii prime produse mai bune, mai utile, cu un 
grad de complexitate și competitivitate mai mare, este pentru 
colectivul Petrochimului un memento zilnic.

In această direcție se încadrează cercetările pentru valorifi
carea fracțiilor grele de la obținerea, în rafinării, a benzinelor 
de piroliză. Pină nu de mult hidrocarburile cu un număr mai 
mare de atomi de carbon, așa-numitele fracțiuni grele, erau 
folosite intr-o foarte mică măsură pentru chimizare. Marea lor 
majoritate era arsă. Or, în prezent, cercetările aflate în curs 
la Petrochim deschid perspective nebănuite în acest domeniu. 
Astfel, hidrocarburile cu 9 și 10 atomi de carbon ce se obțin 
la piroliză și reformarea catalitică a țițeiului iși vor schimba 
complet domeniul de aplicare. De la combustibil ele vor trece 
în fabricarea unor componenți de bază pentru masele plastice 
sau a lacurilor termnizolante. Eficiența acestor cercetări im
presionează. Prin prelucrarea ca intermediari la fabricarea ma
selor plastice, materia primă iși sporește considerabil valoarea. 
Materialele ce se obțin însă din ele sînt și mai prețioase. Lacu
rile ternioizolante, de exemplu, sînt extrem de solicitate în con
strucția motoarelor. Prin emailarea conductorilor de cupru cu 
asemenea lacuri se poate reduce mult secțiunea acestora Și 
deci consumul unui metal extrem de solicitat în industrie.

Tot pe aceeași linie se înscrie și obținerea pe baza unor teh
nologii noi, mult mai eficiente și economice, în actualul cin
cinal, la Combinatul Chimic Rimnicu Vîlcea, a două substanțe ; 
glicerina și epiclorhidrina. Valoarea lor pentru industria chi
mică este deosebită. Prin aplicarea procedeelor originale ela-: 
borate la Petrochim și aflate în curs dc brevetare în țări ca 
S.U.A., Anglia, U.R.S.S., R.F.G, se vor obține sporuri de pro
ducție în valoare de sute de milioane de lei anual și se vor 
crea disponibilități de export.

haruri fermentabile. 
Acestea pot fi folo
site, după purifica
re, ca furaje pentru 
animale sau, prin 
fermentare, la obți
nerea alcoolului eti
lic industrial.

In funcție de com
poziția gunoiului și 
de tehnologia folosi

fărâmițat și debitat 
într-un separator 
sau o instalație spe
cială unde se prefa
ce în pulpă, folosită 
în mod obișnuit la 
fabricarea cartonu
lui, în aceste mașini 
se produce o sepa
rare intr-o fracțiu
ne grea și una ușoa

EZIDUURILE -
o valoroasă materie primă?
iului nu epuizează 
nici pe departe po
sibilitățile de folo
sire a acestuia. Așa 
cum s-a constatat, 
în mod obișnuit el 
conține între 40 și 
85 la sută hlrtie. 
Urmarea ? Proiectele 
pentru obținerea ce
lulozei — un mate-

este de fapt un com
pus macromolecu
lar format din za- 
haruri , polimerizate. 
Ruperea acestui po
limer prin hidroli- 
ză, în prezența aci
zilor și la o tempe
ratură de circa 200 
de grade, duce la 
obținerea unor za-

tă, cu ajutorul za
harurilor fermenta
bile se pot obține 
produse cum ar fi : 
soluții apoase de al
cool etilic, acid ci
tric, butanol sau 
drojdie furajeră.

Cum va funcționa 
o ' asemenea fabri
că ? Gunoiul este

ră. Fracțiunea mă- 
runțită, adică celu
loza, trece într-un 
agregat în care, cu 
ajutorul unor filtre 
speciale sint reținu
te particulele mici 
și masa plastică. De 
aici, produsele pre
lucrate sînt dirijate 
într-un reactor pen

tru hidroliză. După 
hidroliză, produse
le se răcesc, se 
tratează cu carbonat 
de calciu, se filtrea
ză.

Departe de a ră- 
mine niște proiecte 
utopice, tehnologiile 
de valorificare a 
gunoiului sînt deja 
în faze avansate de 
elaborare. Beneficii
le, alături de înlă
turarea unor deșe
uri care amenințau 
din ce în ce mai 
mult orașele, se pre
văd a fi deosebite. 
Astfel, o bună par
te a celor 0,5 mili
oane tone de alcool 
etilic industrial, cit 
este apreciat a fi 
necesarul anual al 
Angliei, și cel de 
2,5 milioane tone al 
S.U.A., va fi acope
rită în curînd, prin 
intrarea in funcțiu
ne a unor fabrici 
ce valorifică gunoa
iele.

Trenul spațial „Apollo-17“, 
ultimul din seria misiunilor 
selenare, Iși continuă dru
mul spre Lună : aselenizarea 
modulului „Challenger" este 
prevăzută pentru mîine, ora 
21,49. ora Bucureștiului. • 
La Institutul de Proiectări 
pentru căile ferate din Ca
pitală a fost brevetat un 
nou tip de macara pentru 
manipularea containerelor de 
transporturi • In Uniunea 
Sovietică a fost inaugurat 
Institutul de neurociberoeti- 
că, ai cărui specialiști î|i 
propun să studieze „pe viu* 
mecanismele de funcționai*» 
ale creierului • Lansarea 
lui „Aeros 3", cel de-al trei
lea satelit al Pămintului, 
realizat de R.F. a Germaniei 
va fi, probabil, amînată din 
cauza unor defecțiuni des
coperite la racheta propul
soare. » Mașina românească 
de tricotat confecții pentru 
copii „Paserom" a obținut 
medalia de aur în cadrul 
Expoziției internaționale de 
la Geneva. • In C.R.S.S. a 
fost lansat un nou satelit

artificial al Pămintului de 
tip „Molnia 1“, destinat te
lecomunicațiilor. • O firmă 
britanică a realizat un sis
tem automat de preîntâmpi
nare a furtului de cărți va
loroase din bibliotecile pu
blice. a Măsurători fiziolo
gice directe efectuate în 
S.U.A. au confirmat ipoteza 
conform căreia emisfera ce
rebrală stingă înregistrează 
zgomotele, melodiile și toți 
stimulii neverbali, în vre
me ce emisfera cerebrală 
dreaptă înregistrează limba
jul vorbit • In Polonia se 
construiește o hidrocentrală 
subterană cu o putere de 
500 000 de kW. • Marea me
dalie de aur a Expoziției de 
patente și invenții de la Vi- 
ena. a fost decernată ingine
rului român Gheorghe Am
brozie de la Grupul Indus
trial petrochimic Borzesti 
pentru realizarea unui dis
pozitiv de protecție antico- 
rozivă pentru industria chi
mică. • Cercetătorii vest- 
germani intenționează să 
folosească „crescătorii" de 
furnici roșii care să înlocu
iască insecticidele în prote
jarea pădurilor ; 'conform 
studiilor lor, „locuitorii" u- 
nui singur mușuroi pot dis
truge pe zi peste o sută de 
mii de insecte dăunătoare.

Redactorul rubricii 
PETRE JUNIE
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V OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți

4
1

mașina timpului11?

GEORGETA VLĂSCEANU, Pogoanele, Buzău :
„Am douăzeci de ani și am terminat în vara aceasta 

cursurile liceului teoretic din comuna Pogoanele. De 
atunci caut un loc unde să lucrez. Am fost la Buzău, 
la forțele de muncă, dar tovarășii de acolo mă amină 
din zi în zi. Vreau și eu să lucrez într-o uzină sau în
tr-o fabrică, vreau să mă calific — dar unde ? Citesc 
despre existența a numeroase locuri de muncă : de ce 
nu se poate găsi și pentru mine unul ? De ce tovarășii 
de la forțele de muncă din Buzău nu binevoiesc să mă 
repartizeze și pe mine undeva ? Vreau să lucrez, nu 
pot să mai fiu o povară pentru părinți. Mă chinuiesc 
zi și noapte întrebîndu-mă de ce sint mereu și mereu 
amînată. Aflu din ziare despre tineri care refuză să se 
încadreze. De ce nu se scrie și despre cei care doresc 
din tot sufletul lor să muncească și sînt duși cu vorba 
de la o zi la alta ?“.

păreț, un om tiră obraz, 
unul care confundă dra
gostea cu o penibilă afa
cere, sint un precupeț 
de cea mai joasă spe
ță. .Acestea fiind zise, 
dă-mi, tată socrule. mina 
fiicei tale și toate celelalte 
pe linca mină ț“ Ca să ne 
lămurim insă in legătură 
Cu oportunitatea unei ru
brici matrimoniale la -Mi
ca publicitate', să mai aș
teptăm. dragă Octavia, și 
alte scrisori.

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

f JULIUS AXELROD
' Savantinl ameri

can s-a Inăscut la 
30 mai 1912 la 
New York. A stu
diat la Universita
tea din Ne>w York 

, unde își ia licența 
) în 1933.

După 22 de ani 
obține diploma de 
doctor in științe la 
Universitatea din 
Washington iar în 
1965 este numit 
doctor honoris cau
sa al Universității 
din Chicago. El a 
lucrat, pe rînd, în 
laboratorul de igie
nă industrială din 
New York, la 
Goldwater Memo
rial Institute, la 
Departamentul de

î

farmacolo- 
i National 

of Heart 
sfîrșit, ca 
al Labora-

chimie 
gică, la 
Institute 
și, în i 
director ; 
torului de știință 
chimică 
nai Institute 
Mental-Health.

Membru a nume
roase societăți ști
ințifice, Julius A- 
xelrod a primit 
mai multe premii 
pentru lucrările 
sale referitoare la 
metabolismul siste
mului nervos și 
acțiunea medica
mentelor.

In anul 1970 a 
primit Premiul No
bel pentru medi
cină.

la Natio- 
of

AVEM NEVOIE DE UN

OPTIMISM ROBUST...
_ _____________________ 

de JULIUS AXELROD

In ciuda unor sceptici care stăruie în a indica 
neputința omului în fața Timpului, îmi permit 
să-mi afirm chiar dintr-un început optimismul, 
speranța ca înțelegerea realista a acestei pro
bleme ii va putea influența în mod pozitiv pe 
cititorii ziarului românesc de tineret care mi-a 
solicitat un răspuns in cadrul acestei anchete. 
Cunosc o categorie de oameni care aleargă și 
se zbat veșnic, cu rezultate nici pe departe pro
porționale cu aceste zbateri, dar care, de ase
menea veșnic, par striviți de timp, în care — 
spun ei nu încap. O întreagă activitate de
zordonată, debordantă, uneori aproape dispe
rată — deși fără rezultate palpabile — este în
soțită de declamarea publică a presiunii tim
pului. Aceștia sînt oameni grăbiți, neechili
brați, superficiali și fără aport real la viața 
colectivității.

•Ceea ce mă deranjează la acești oameni nu 
este în primul tind aportul lor redus în marea 
Competiție cu timpul, cit, mai cu seamă, efec
tele nocive pe care le poate avea afirmarea 
de pe asemenea poziții a neputinței omului în 
fața timpului de care dispune, așa-zisa opri
mare a individului de către timp. Aceasta este 
o falsă dilemă într-o și mai falsă problemă.

După opinia mea, omiil este stăpînul timpu
lui și al vieții sale. De el depinde cit face și 
cum face într-o întreagă viață. Evident, nu-1 
pot desprinde pe individ de societatea în care 
creează și se realizează, dar tocmai suma indi
vizilor, mentalitatea și conștiința lor în fața 
timpului, poate determina sporirea valorilor 
materiale și spirituale ale unei societăți. Dacă 
ia 18—20 de ani ești de-acum blazat și fără a 
fi cunoscut cît de cît temeinic făgașul activită
ții tale în cadrul căreia să-ți înscrii biografia 
te plasezi în postura omului doborît de mul
titudinea factorilor de mediu ori sociali cărora 
trebuie să le faci față pentru a te putea încadra 
bine în circuitul social, ei bine, incepind din 
acel moment timpul nu-ți va mai fi favorabil, 
prieten și nu va mai lucra pentru tine. Și cît 
de bine se integrează în societate și pășesc ho- 
tărît pe drumul vieții lor acei tineri, care, în- 
cadrîndu-se în legile firii și ale vîrstei lor își 
caută cu strășnicie — în deplină folosire a fa
cultăților mintale și intelectuale, — terenul a- 
plicării acestora, printr-o evaluare corectă, 
realistă a timpului lor, Intr-o viziune robustă 
și optimistă.

Țin să vă încredințez că această disociație pe 
care o fac între mentalitățile umane față de 
timp nu derivă din necesități didactice, de pre
zentare profesorală a acestui subiect mărini
mos prin însăși abordarea sa fățișă, cît din 
necesitatea de a înțelege că și în această pro
blemă fundamentală pentru omul modern, pe 
planul practicii ca și al teoriei, se înfruntă di
verse opinii și mentalități. Iar această diso
ciere o face un om care a studiat de mai multe 
zeci de ani comportarea oamenilor, tineri și 
vîrstnici, în fața factorilor externi și de mediu 
asupra personalității umane și care și-a putut 
da seama că multe din anomaliile pe care le 
contractează oamenii — datorită condițiilor 
vieții moderne, însuși stress-ul pe care l-am 
studiat din punct de vedere biofiziologic și chi
mic, — pot fi atenuate și chiar eliminate nu
mai printr-o încadrare lucidă și conștientă in 
timp, prin realizarea unei personalități active, 
încadrate susținut în lucrul personal și social, 
însă echilibrate. De aici derivă capacitatea de 
creativitate, eficiența, aportul concret și real.

La 20 de ani trudeam într-o întreprindere 
new-york-eză în condițiile marii recesiuni de 
prin 1932—1933. Și nu era muncă pe care să nu 
o îndeplinesc pentru a putea cîștiga, deoarece 
nu aveam nici un sprijin material din partea 
nimănui, spre a mă putea întreține la Univer
sitate. Cu greu am reușit să ajung la capătul 
studiilor mele. îmi lipsea sțabilitatea materială, 
asigurarea că a doua zi voi avea chiar ce mîn- 
ca. Și totuși, nu am deznădăjduit. Eram absor
bit de pregătirea mea universitară, de folo
sirea cît mai deplină a orelor de viață oferite 
de anii tinereții, virstă propice și nerepetabilă 
a acumulărilor pentru o întreagă viață. Eram un 
tip de om optimist, care învățam și mă luptam 
cu viața, deopotrivă, fără să-mi pot determini 
strict în timp preocupările ; vreau să zic că. 
uneori, dimineața învățam iar noaptea mun
ceam ca să mă întrețin, alteori în primele ore 
ale zilei mă refăceam după cazna din timpul 
nopții folosite pentru a putea supraviețui. A- 
ceastă etapă din viață m-a ajutat să-mi cultiv 
optimsimul meu, să trec cu bine acești ani, 
să pot păși mai departe. Este o epocă dură, 
insă, fără de care n-aș fi deprins multe dintre 
calitățile de om de știință cu care, mai tîrziu, 
după studii și cercetări îndelungate am izbutit 
cîte ceva în domeniul atît de vast al metabo
lismului sistemului nervos, al acțiunii unor 
medicamente.

Aminteam, puțin mai înainte, despre necesi

tatea de a regăsi in același om o ființă _rra- 
tivă. vie, activă, cu eficiența și aport, Aar fa 
același timp echilibrată. Voi insista asu
pra acestei idei. Pentru a ajunge să obțta arde 
rezultate care în cele din urmă mi-aa adus 
satisfacția Premiului Notei, am smdiat o 
tit adine de cazuri in legătură cu «apcrura 
indivizilor in fața stress-mut, a aeeăor atțr — 
abuzive exercitate asupra zm 
traume fizice și psihice, — fa vedeuea star—.- 
rii eficienței unor metiieame—e fa ftmcpe ce 
flecare individ in Darte. Evicted descrierea 
strict fiziologică ori anatomo-pat-tlogicâ a a- 
cestora voi- afirma că doar a viață activă, lu
crativă. echilibrată insă, il poate feri pe oa de 
cele mai complicate urmări și care poc dace 
pină la extrapolarea din mediul social. După 
cum este cunoscut, o Întreagă suită de acțiuni 
Si factori care definesc viața modernă ii inva
dează pe oameni, in fiecare ceas, printre care 
excesul de lumină și zgomot și un număr de 
stări emoționale succesive extreme se află in 
cap de listă. Iar celula umană are o capaci
tate de rezistență biologică limitată. Se cu
noaște că omul de azi, comparativ cu deceniile 
anterioare obosește din ce in ce mai mult. Efor
tul psihic în condițiile mai sus amintite epui
zează nemilos. Șl totuși un studiu atent, direc- 
ționat al unui grup de cercetători americani 
atestă că oamenii sint obosiți și se macină mai 
repede pentru că nu-și creează o personalitate 
in desfășurare multilaterală și nu știu să folo
sească fiecare oră de viață cu maxim de înțe
legere în vederea compensării eforturilor. Prin 
echilibru înțeleg acea capacitate umană de a 
acționa rațional față cu diferitele împre .rări 
ale vieții, de a folosi cit mai deplin momentul 
luării unor decizii personale ori cu implica
ție, a păstra prin comportare maximum de 
obiectivitate în sens filosofic și social al terme
nului, a se integra, ca atare, factorilor noi. 
printr-un comportament adecvat de adaptare. 
Cu alte cuvinte dacă vrem să realizăm ceva in 
viață, avem nevoie de un optimism robust, de 
un spirit lucrativ permanent, de un program 
de viață ingenios întocmit, de un echilibru cit 
mai deplin in fiecare moment. Oricare din a- 
ceste elemente s-ar diminua apare posibilitatea 
unor defecțiuni de funcționalitate bio-psihclo- 
gică individuală, datorită invaziei stress—u.ui. 
care acționează fie lent, insesizabil, fie brusc, 
brutal, devastator.

Aceste cuvinte vi le spune, dragi tineri, nu 
un om speriat de viață, ci, dimpotrivă, un om 
care, de pildă, abia după vfrsta de 45 de ani 
a abordat tărimul cercetărilor științifice, după 
ce la această virstă și-a luat si diploma de doc
tor în științe. Am înaintat in viață gradat, in- 
cercind să pășesc pe măsura posibilităților, a 
pregătirii și a aflării mediului ambiant propice.

Apoi, in folosirea timpului lor, socotesc că 
unii oameni au idei preconcepute, fără vreo 
bază ori vreun suport care să le pei .uită a- 
ceasta. Așa îmi explic eu situația ciudată a 
unor cercetători care își aleg dinainte un s-- 
biect pe care, declară ei. ii vor descifra : dar. 
aceștia, nea vi nd acumulate suficiente premise 
factologice ori metodologice, se hazardează in 
van. se ambiționează pentru ca în cele din 
urmă să rateze. Toate lucrurile din viață tre
buie să se consume nu in incertitudinile supo- 
ziționale ci pe terenul practicii, al investigat^ 
palpabile, al experienței concrete.

Cîndva, mi-am propus. în mod ambițios, să 
studiez o anumită particularitate a glandei re
nale, cu care mi-am consumat multe luni. Ne- 
abordînd realist subiectul, dar Întâlnind în dru
mul cercetărilor mele o altă problemă — si 
anume cea a catecolaminelor de oare după 
cum se știe astăzi, depind cele mai intime 
procese bio-fizico-chimice. psihicul si reacțiile 
nervoase, — m-am dedicat acesteia din urmă, 
izbutind. Studiul și practica, deopotrivă, mi-au 
permis aflarea unor medicamente care să poată 
elimina diferite anomalii psihice și numeroase 
boli viscerale produse prin intermediul siste
mului nervos central.

Sau, un alt exemplu din familia mea. Am doi 
băieți de a căror educație m-am ocupat în
deaproape. Cîndva îmi propusesem să le inocu
lez dragostea pentru biologie, pentru chimie, 
într-un cuvînt aș fi dorit să mă urmeze. Odată 
cu înaintarea în ani mi-am putut -ia seama că 
mă ambiționasem inițial, inutil. Fiecare băiat 
își urmează drumul său, studiind domenii com
plet diferite de ceea ce aș fi vrut eu. N-am mai 
insistat deoarece am judecat că nu ar avea 
rost și nici eficiența să mă substitui voinței 
băieților mei : așa că m-am împăcat cu gîr.dul. 
Alți cîțiva tineri colaboratori, cu aplicație și 
doritori de progres in domeniul meu de acti
vitate vor continua, sînt sigur, cu succes lucră
rile mele. De aceea le acord întreaga mea căl
dură umană, cunoștințe și încurajare. Acum, 
de ei depinde. Nu de alta, dar omul este stă
pînul timpului său !

Ba se scrie 1 Și se scrie 
chiar azi și chiar aici: to
varăși de la forțele de 
muncă din Buzău, de ce 
vă bateți joc de viața unei 
tinere, de ce o purtați pe 
drumuri ? Georgeta Vlăs- 
ceanu din Pogoanele nu 
vă cere o favoare. Ea nu 
ticnește la nici unul din 
locurile ocupate de dv., nu 
dorește, adică, să stea la 
căldurică, într-un birou, și 
să ducă oamenii cu vorba. 
Vrea să lucreze într-o u- 
zină sau într-o fabrică, 
vrea să se califice într-o 
meserie. Este dreptul ei 
legitim — tot așa cum nu 
este deloc dreptul de. de 
a o 
du-vă 
gență 
aflați 
lează la mărinimia de., ci 
la faptul că aveți obliga
ția s-o faceți. Și, anunțtn- 
du-vă că așteaptă un răs
puns in timpul cel mai 
scurt, ziarul nu la manie
rele dv. elegante apelează, 
ci tot la faptul că aveți 
obligația de a răspunde in 
timpul cel mai scurt la 
sesizările presei!

troducă la ,-Mica publici
tate"1 o rubrică matrimo
nială. N-am un răspuns 
pentru M.P., întreb doar 
la rindul meu cum am 
reacționa în fața unor 
anunțuri de felul acesta • 
„Tînâr inginer caut căsăto
rie cu tînără — eventual 
poate fi și mai puțin tână
ră — indiferent studiile, 
indiferent aspectul fizic.

GELU DĂSCĂLESC!', 
Sighișoara.

Mă onorează, dar nu-mi 
mai trimite versurile pe 
care le scrii iubitei. E su
ficient o stnșură victimă!

meu
UN GRUP DE TINERE 

FUNCȚIONARE. 
C.E.C., sectorul VI, 
rești :

„Am auzit că vă 
să colecționați 
vechi și rare și de aceea

Filiala 
Bucu-

place 
lucruri

vă dăruim adresa prin care 
șeful nostru ne interzice să 
venim la serviciu în panta
loni !“

•Ați auzit adevărul: sînt 
un pătimaș colecționar de 
lucruri vechi și rare. For- 
dul meu cu mustăți — sau, 
mai bine-zis, mustățile 
Fontului meu — provoacă 
invidia unui impresionant 
număr de tineri. Al naibii 
cum sint. spre a le mări 
mai mult invidia, mă zbat 
acum să fac rost și de un 
automobil cu barbă. Dând 
vostru mi-a făcut o plăce
re nebună. Aștept cu emo
ție ziua cină — dacă, na
tural, n-ați promis-o altui 
colecționar mai prestigios 
— o să-mi dâruiți și adre
sa prin care vi 
să veniți la 
umbrele. Fină 
lutări șefului

se interzice 
serviciu cu 
atunci, sa- 
vostru din

partea atelierelor de pltsat 
fuste !

împiedica. Solicitîn- 
să rezolvați de ur- 
acest caz. e util să 
că ziarul nu ape-

moașe cărți românești con
temporane. Ne-a venit 
ideea de a acorda un mic 
premiu — două sticle de 
șampanie din cunoscute 
podgorii arădene — auto
rului celei mai frumoase 
cărți, după părerea noas
tră, a anului. Ne sprijiniți 
ca să putem anunța prin 
ziar 
nostru pe ’72 ?'

Din toată inima ! Am 
însă și o rugăminte perso
nală la entuziaștii membri 
ai cercului. Dacă cumva, 
vreodată, se vor decide să 
răsplătească și un autor 
pentru o carte destinată 
copiilor, să nu înlocuiască 
premiul cu două sticle de 
lapte, fie ele provenite din, 
de asemenea, cunoscutele 
C.I.L.-uri arădene.

numele laureatuluil*<

N.N.A. I.ANCU, Bucu
rești.

Mulțumesc — „de la 
inimă la inimă" — pentru 
rindurile de încurajare.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

Singuri condiție: Fiat 
1300". Vi se pare utopic ? 
Vi $e pare un subiect de 
scenetă satirică plecând' de 
la o premisă inventată și 
invit; nd la o concluzie lip
sită de obiect ? Am moti
ve si afirm că nu-i cazul 
să vi pripiți—".

N’ici au mă pripesc. M-a 
riăennst in același sens o 
abă scrisoare (declanșată 
tot de misiva lui M.P.) 
des cere citez: „...mi-a 
spas ci m-ar lua de soție 
dacă părinții mei i-ar 
cv-păra o mașină și ar 
supe» ta cheltuielile unul 
xnai de oontă peste hota
re. La întrebarea tatălui 
ava pe ce-si bazează a- 
certe pretenții, a răspuns 
ci ei a absotvît o faculta
te. ci rn-.atâtura unui tî- 
aăr casti aaulți bem și a- 
cert. Dok se cuvine a fi 
revzineric. T* Jess, rvyn eu. 

le ani roci bea», cn 
deoaedaaaa ai bssgetsd efec-

a-« ai m

pructiciri a : •festei hisn- 

ăe rw bsvăSitsri ș» pria 
ărinega «s-wbae mcâ a 
celui ia ednoafia oteuM eu

„Dragă redacție,

ai ti

nu mi-e ușor să-mi povestesc viața, dar e bine să știe și 
cititorii ziarului ce-ani pățit eu, ca să facă așa incit să 
nu mai pățească și ei la fel. Mă numesc T.I., sînt din 
.Arad, am 20 de ani, lucram la o uzină textilă unde toată 
lumea mă iubea și mă prețuia, eram fruntașă lună de 
lună, munceam într-o brigadă U.T.C. de calitate. în 
vara care a trecut am primit un bilet de odihnă la mare, 
in frumoasa stațiune Eforie-Sud. Pe plaja fierbinte a 
Mării Xegre am văzut un băiat cu o privire ciudată, 
are 23 de ani și este din Mediaș. Din clipa în care 
ne-am întîlnit privirile, eu cu ochi căprui și părul blond, 
el cu ochi albaștri și părul negru, am început să ne iu
bim și 21 de zile am fost pe plajă parcă numai noi doi, 
ne jucam în apă, ne sărutam și niciodată nu m-am gîndit 
la clipa despărțirii. Dar timpul a zburat ca vîntul și el 
a plecat la Mediaș iar eu la Arad. .Am reînceput munca 
amîndoi și ne scriam mereu și la fel de mult îl iubeam, 
deși eram departe unul de altul. într-o zi mi-a scris : 
scumpa mea, mi-e dor de tine și vin la tine. L-am aș
teptat și a venit și mi-a propus să ne căsătorim, că fără 
mine nu poate trăi. Mi-a spus să vin cu el la Mediaș, 
că n-o să-și bată joc de mine, o să mă facă fericită și 
o să fiu soția lui toată viața. Eu, iubindu-1 cu adevărat, 
mi-am împachetat lucrurile, am lăsat munca și am ple
cat la Mediaș, ce ușuratecă am putut să fiu, să-mi las 
eu munca mea ? La Mediaș, numai după 8 zile, el s-a 
arătat lipsit de suflet, mă lăsa singură, din cauza mi
zeriilor pe care mi le făcea am slăbit 5 kg. Eu plingeam 
s d spunea ci no-i pasă, spunea că așa merit, de ce 
«e-ar» facrezct în d. A trebuit sâ plec «i să mă reîntorc 
la Arad, dar ce viață mă aștepta pe mine aici, dacă îmi 
pierdusem locul de muncă, dacă îmi pierdusem cinstea, 
dacă toți mă priveau ca pe o ușuratecă ? Vă scriu cu 
țăcăni în ochi, sînt disperată, dar nu vă scriu ca să-mi 
descarc eu sufletul chinuit, ci pentru ca să afle și alții, 
vreau ca nimănui să nu i se mai întîmple așa".

5: eu creau, și noi toți crem să nu i se mai întîmple 
nrmânui așa fi de aceea ți-am publicat scrisoarea.

cit 
de 
in

I O A X AUGUSTIN
BURZA, str. Odobescu 14, 
Arad :

..împreună cu mai mulți 
tineri am alcătuit un cerc

al prietenilor cărții, denu
mit „Mirabila sămință“, în 
cadrul căruia ne întâlnim 
și comentăm cele mai fru-

M. POPA, elev, Măciu
ca, Rm.-Vîlcea.

N-am izbutit să mă du
miresc dacă mă lauzi sau 
mă înjuri. Oricum, îți di
nii n îndatorat pentru că 
nu-ți sint indiferent.

MARIA V., Brașov.
Da, nu-i exclus ca cine

va ̂ care fuge după doi ie
puri să-i prindă pe amîn- 

bieții ie-
puri să-i prindă 
doi. Dar cai de 
puri /

Panoiu,C. MAL VI,
Vrancea :

„Am 19 ani, sînt absol
ventă a 10 clase generale, 
dar de aproape 2 ani stau 
acasă fără să realizez ni
mic. Colegele mele lucrea
ză, s-au calificat la locul 
de muncă, eu însă nu. De 
ce ? Pentru că părinții mei 
nu vor să mă lase să plec 
nicăieri, spun să stau aca
să, că are cine-mi da de 
mîncare. Pur și simplu 
mi-e rușine cînd mă Întâl
nesc cu fostele mele cole
ge și cînd toate mă întrea
bă unde muncesc. Plîng în 
fața lor și ele mă cheamă 
să muncesc la fabrica unde 
s-au calificat ele sau la un 
I.A.S. Sfătuiți-mă ce să 
fac ? Nu vreau să-i îndu
rerez pe părinți fugind de 
acasă, dar nici să stau aca
să și să nu fac nimic nu 
pot. Răspundeți-mi, ce 
credeți despre acest prin
cipiu al părinților mei ?"

Așa cum bănuiești, n-am 
cum să fiu de acord cu 
„principiul" părinților tăi. 
Dacă-mi dai numele și a-

dresa lor exactă, îți făgă
duiesc că o să le scriu nu 
numai „de la om la om" 
ci și „de la părinte la pă
rinte". Mă face să cred că-i 
pot convinge nu o exage
rată încredere pe care o 
am în mine, ci certitudi
nea că eu iubindu-te, nu-ți 
pot dori răul. Aștept — 
și-mi voi ține cuvîntul.

RADU STOIANOV, Ol
tenița, Ilfov i

„Ați publicat scrisoarea 
elevului S.R., de 17 ani, 
din Oltenița prin care a- 
cesta declară că s-a îndră
gostit de o artistă de ci
nema. Ei bine, nu-s eu a- 
cela deși mă numesc Sto- 
ianov Radu și am inițialele 
S.R. (prima coincidență !) 
sînt elev, am 17 ani (a 
doua coincidență 1 !) și 
sînt din Oltenița (e prea 
de tot ! ! !). Vreau să se 
știe că eu am gînduri ceva 
mai pămîntene. Țin la o 
colegă care mi se pare și 
mult mai frumoasă și mult 
mai apropiată de visurile 
mele decît nu știu care 
Brigittă, Sofie sau Jannă. 
Dacă nu-s eu cel care a 
semnat cu inițialele S.R. 
(și vă jur că nu-s eu !) 
adinei a avut grijă un 
coleg sau o colegă să-mi 
facă o farsă — bună, poa
te, pentru ei, dureroasă 
însă pentru mine. în spe
ranța că voi fi reabilitat 
etc...“.

lată, ai fost reabilitat! 
Scuză-mă dacă, fără să 
vreau, te-am îndurerat.

IOANA I., Dorohoi, Su
ceava.

Confuzi — nu ți-o spun 
cu reproș — dragostea cu 
prietenia. Nu te lua după 
cîntecul acela plîngăreț 
care zice că o dragoste 
găsești, dar un prieten nu. 
Adeseori, lucrurile stau 
tocmai pe dos. Prieteni — 
și încă prieteni buni — are 
sau poate avea orice om, 
ai și o să mai ai destui și 
tu. Dar nu chiar peste tot 
și oricînd îți descoperi 
dragostea. Nu ești singurul 
care faci această confuzie 
și, cu alt prilej, cred că pe 
tema asta s-ar mai putea 
discuta.

GHEORGHE STAN, 
Mărășești :

„...așa de tare mă mâh
nește ușurința cu care pri
vește ea sentimentele mele, 
îneît îmi vine să naufra- 
giez pe o insulă pustie. 
Dar orice lucru aș lua cu 
mine pe acea insulă tot de 
ea mi-ar aminti...".

In privința naufragiului, 
părerile noastre se deose
besc. Silit să fac așa ceva, 
eu nu numai că nu aș lua 
nimic cu mine, dar chiar 
pe mine însumi m-aș lăsa 
acasă! Prefer să mă de
voreze propriile neliniști 
decît s-o facă un tigru 
ori un crocodil. Este, de
sigur, o chestie de gust.

ADRIANA D„ Colibași, 
Argeș.

Da, așa e: cine sapă 
groapa altuia trebuie să 
verifice în prealabil dacă 
acel altul a murit cu ade
vărat. Altfel s-ar putea să 
aibe greutăți...

ROMÂNIA-
FILM

PREZINTĂ:

producție a studiourilor DEFA-Beriin 

regia : ROLAND OEHME 
cu : Winfried Glatzeder, Rolf Herricht, Ma

rita Bohme

producție Mosfilm 

regia : LEONID GOLOVNIA
Cu : Mariana Vertinskaia, Albert Akciurin 

Tensiune dramatică — pasiuni arzătoare — 
personaje pitorești

Desen de M. OPRU1U,
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Dejun oferit de C. C. al P. C. R.
Vineri, Comitetul Central al 

Partidului Comunist Român a 
oferit un dejun în onoarea par- 
ticipanților la Conferința știin
țifică „Structuri sociale ți re
lații sociale în condițiile con
struirii socialismului".

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele

★

Vineri s-au încheiat la Bucu
rești lucrările Conferinței știin
țifice cu participare internațio
nală cu tema „Structuri sociale 
și relații sociale în condițiile 
construirii socialismului", orga
nizată de Academia „Ștefan 
Gheorghiu", în cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii.

Programul reuniunii din a- 
ceastă zi a cuprins expunerile 
prezentate de : prof. dr. Mihai 
Fătu, șef de sector la Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
care a vorbit despre structura 
de clasă și raporturile dintre 
clase în preajma trecerii la re
voluția socialistă din România ; 
prof. dr. Mircea Bulgaru, pro
rector al Academiei de studii 
economice, despre unele pro-

Con6iliului de conducere, rec
torul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miron Constantinescu, nVmbru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R„ 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., membri ai con
ducerii Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

* *
bleme privind modificări în 
structura social-profesicnală a 
populației României; Ion Ma
tei, director adjunct al Centru
lui de cercetări sociologice, des
pre contribuția științelor sociale 
în op'unizarea structurilor ur
bane x rurale in cadrul activi
tăților de sistematizare a terito
riilor și localităților; prof. dr. 
Tudorel Postolache. prorector 
al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", despre corelația dintre 
forțele de producție si relațiile 
de producție în economia mon
dială contemporană.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului de conducere, 
rectorul Academiei .Ș’.efar. 
Gheorghiu".

33 — aceasta este cifra ino
vațiilor aplicate în acest an In 
producție La întreprinderea ..E- 
iertromureș* din Tg. Mureș. E- 
ficiența lor economică : circa 
trei milioane lei. Din catalogul 
noutăților spicuim : mașina de 
monta: elemente de radiatoare 
electrice cu oiet tehnologii pen
tru realizarea ir. condiții mai 
bupp a unor produse electrocas- 
r.ice, reproiertarea a peste 35 
de produse ce vizează sporirea 
funcționalității, reducerea greu
tății. înlocuirea materialelor de
ficitare.

maschează umerii prea înguști. 
Ca o observație generală, re
marcăm prezența galerelor late, 
stil „fluture" sau ..bandă" (că
rora li se potrivește atit eșarfa, 
cit și puloverul pe gît). a mi
nerilor dublate, ușor evazate, 
și a buzunarelor „fantezi* (cu 
plaica. coupe etc.).

Asemenea modele puteți găsi 
îr.tr-o serie de magazine de spe
cialitate. Spicuim : „Elegant" 
(B-dul Balcescu, 9). „Modern" 
(B-dul Gheorghe Gheorghiu Dej 
nr. 8), „Felix" (str. 30 Decem
brie, 22), ..Julieta* (B-dul 
Gheorghe Gheorghiu Dej, 1), 
precum și la magazinul Univer
sal „Victoria".

E. P.

— Mai bem cite un pahar, 
— ne-au mărturisit cei trei, sur
prinși zilele trecute vagabon- 
dînd prin Parcul Obor — ca să

fim. bine dispuși ; mai luăm cite 
o cafea...

Cit de amară ar trebui să fie 
totuși aceSsta — ne întrebăm — 
pentru a-i trezi la realitate 1

Vizita ministrului
4 al R. S.

Vineri dimineața. tovarășul 
Ilie Verdeț, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe Bohuslav Chnoupek. 
ministrul afacerilor externe al 

1 Republicii Socialiste Cehoslo
vace.

La întrevedere care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, au luat 
parte George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Teodor Haș, ambasadorul Ro
mâniei la P»aga.

A fost de față Miroslav Su- 
lek, ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

în timpul întrevederii, au fost 
abordate probleme privind în
tărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țâri.

★
La 8 decembrie, la Ministe

rul Afacerilor Externe s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace..

Cu această ocazie, s-a efec
tuat un schimb larg de păreri 
cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării rela
țiilor bilaterale româno-ceho- 
slovace, precum și în legătură

afacerilor externe
Cehoslovace

cu unele probleme internaționa
le actuale.

în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, s-a apreciat cu satis
facție dezvoltarea cu succes a 
relațiilor reciproc avantajoase 
dintre ambele țâri.

Ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud la București, 
Lam Van Luu, a organizat, 
vineri la amiază. Ia sediul 
ambasadei, o conferință de pre
să în cadrul căreia a făcut o 
expunere asupra acțiunilor ad
ministrației saigoneze de inten
sificare a represiunilor și perse
cuțiilor împotriva patrioților din 
Vietnamul de sud.

CRONICA
U.T.C.

Vineri a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Moscova 
o delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România, formată din tova
rășii : Roșea Ana Maria, se
cretar al Consiliului U-A-S-R- 
Mo»ean Arghir. prim «eere- 
tar al Comitetului mumctpal 
Cluj al U.T.C. r Pintea 
Ustin, președintele Consiliu
lui A. S. din Institutul de 
subingineri Baia Mare, care 
urmează să efectueze o vizită 
în Uniunea Sovietică.

La plecare. la aeroportul 
București-Otopeni. au fost 
prezenți tovarășul Pusrtai 
Kalman, secretar al ConsiLu- 
lui U.-VS.R- activiști ai Co
mitetului Centrai al U.T.C 
și Comitetului Executiv al 
UJLSJl

★
Ieri a părăsit Capitala, ia- 

dreptindu-se spre Xicona. 
tovarășul Gabor Cseke mem
bru supleant al B-rooitn C.C 
al U.T.C.. care va partxnpa 
la lucrările celui de al 6-lea 
Congres al Organ Ti
neretului Democrat Unit 
jE.D.O.X.) din Cipru.

V1RSTA PRIMEI
EXPOZIȚII

recent -• aa_ Es’* sărtta

*n centrul oraș altoi Tîcgoiiște — din inițiativa Comitetului mu- I 
--n' U.T.C. — a fost amplasat un mare panou căruia i s-a I 
da: ie „Reflector ia acțiune". Sfat prezentate aici dî- [
verse aspecte ogLndmd munca plină de entuziasm, inițiativele I 
-•yi.-r ticgo’.vsceci de a contribui la indepiicirea sarcinilor | 
de prodoepe. a oocinalului Înainte de termen. De asemenea I 
«s—' prezentate te mud critâe fapte și mentalități repudiate de 
către '——~ de către opinia publică. Din nou, deci, c exceleaiă 
mMăacixă. — asemăaătaare cu cea realizată de către stecistii

Oradea (prvzeatată in cadrul rubricii uautre) — pe care 
• recwamadăm ș> alter srvasirații l'.T.C.

„MAGNAȚI" Al 
TIMPULUI 
PIERDUT

UN PARDESIU PE 
ADRESA DV.

— V-am zis eu că mai bine 
mergeam Ia film de dimineață.

nergem după 
să atunci, ne

rner-

ui Setă
st te fond acest: trei 
ai timpului pierdut ? 
acu. Saca Pot și Mihu

PROGRAM COMPETIȚIONAL

I

I

I

I

„PUȘCULIȚA”

A'Jtofrigoriferul se îndrep
ta. venind dintr-o cursă e- 
fectuată peste hotare, spre 
un punct de frontieră. La 
volan, tînărul șofer Ilie 
Dobre. La intrarea în țară, 
urmează obișnuita verificare 
a transportului.

— Aveți de declarat ceva ?
— Nu, nu transport nimic 

In afară de încărcătura pre
cizată in foaia de parcurs.

Controlul efectuat a dat 
insă un alt rezultat. A fost 
găsită o însemnată cantita
te de obiecte și îmbrăcămin
te, pe care șoferul I.D. voia 
«ă o transporte clandestin. 
Locul unde era plasată „puș
culița" : interiorul dispoziti
vului de aerisire a calorife
rului.

CE-I LIPSEA 
LUI T. DIBERNARDO ?

Care sînt obligațiile unui 
dascăl adevărat ? Numeroa
se. desigur ; intenția noas
tră nu este de a le înșira 
aici. Vom menționa una sin
gură, de fapt un fel de con
diție sine qua non a profe
siei respectă e : corectitudi
nea. Adică exact ceea ce nu 
poseda tlnărul Traian Di- 
bemardo (27 de ani), peda
gog Ia Grupul școlar con
strucții montaj nr. 1 din 
București.

Timp de patru ani (1969— 
19721. T.D. a desfășurat o 
adevărată operație de excro- 
care a propriilor săi disci
poli. A delanidat 24 000 lei, 
provenind din cotizațiile e-

leviJor. Rămîne totuși un 
mister (dar orice mister este 
descifrat pină la urmă ?) 
cum excrocheriile nu au fost 
descoperite vreme atît de 
îndelungată. E drept că a- 
tunci cînd un cadru didac
tic ajunge să se preteze la 
asefnehea procedee, rămîn 
prea puține lucruri de fă
cut. Oricum, legea deține re
plici corespunzătoare și pen
tru asemenea situații.

VARIANTĂ 
DE .„CONSOLARE

Penibilă Ipostază pentru 
un elev de școală. O con
semnăm cu amărăciune. Ne 
întrebăm totodată care este, 
vis-a-vis de fapta comisă de 
elevul de clasa a XH-a 
Constantin Apopei, din Boto
șani, sentimentul pe care îl 
încearcă acum factorii edu
caționali de răspundere, 
școala și familia. SIntem si
guri — cu condiția sinceri
tății — că au destule lucruri 
să-și autoreproșeze.

Recent, tînărul C.A. s-a 
prezentat la un ghișeu 
C.E.C., solic’tind eliberarea 
sumei de 1 7000 lei. Carne
tul respectiv fusese furat de 
la cetățeanul Mihai Alexan
dru. Buletinul de populație 
cu care a însoțit libretul 
C.E.C. era pe același nume. 
Explicația ? Buletinul fuse
se, și el, furat de la un alt 
cetățean și potrivit... con
form cerințelor. Desigur că 
tînărul a recurs la această 
„variantă" pentru a nu-și 
falsifica propriul buletin. 
Slabă „consolare" față de 
fapta comisă.

I 
I 
I 
I
I
I

Rubrică realizată de ANDREI BARSAN

I 
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

băieți săritori, devotați, n-am 
nici o îndoială că veți merge.

Gică, colegul nostru, s-a ridi
cat, solemn și bățos:

— Tovarăși'Cși ,:jîăeieni, sînt 
fericit că fac .Jtrrrte.dtn acest 
grup care e chemat să. rezolve 
o treabă urgentă și de mare răs
pundere. Vom merge undeva, la 
cîteva sute de kilometri de 
București, departe de familiile 
noastre dragi și de prietenii noș
tri dragi, vom sta în creierul 
munților cîteva săptămîni, vom 
munci zi și noapte, vom pierde 
meciurile de fotbal și emisiunile 
de varietăți, nu contează, noi 
vom avea conștiința fericită, vom 
ști că am făcut o faptă eroică. 
Mulțumesc, tovarășe șef, că v-ați 
gîndit și la mine. Plec primul.

Ceilalți nu au spus nimic, au 
tăcut, semn că erau cu toții de 
acord. Șeful ne-a dat cîteva a- 
mănunte în legătură cu pleca
rea, după care ne-a urat drum 
bun. Ne-am ridicat și am ieșit 
în anticameră. Atei, Gică și-a pus 
deodată mina dreaptă la inimă, 
a început să dea semne de su
focare, apoi s-a prăbușit, Dă-i 
palme peste față, dă-i apă rece 
pește față, fă-i masaj la cord. 
Și-a revenit după cîteva minute.

— Scuzați-mă, ne-a zis el, pa
lid. Mă simt cam rău în ultimul 
timp cu inima. Dar nu-i nimic. 
Sper să nu fie grav. Voi merge 
cu voi.

Bineînțeles, atît noi, cit și 
șeful nu am fost de acord ca 
Gică să se sacrifice, așa că a 
rămas acasă. Mai mult, șeful l-a 
internat cu forța în spital. Gică 
ședea acolo ca pe jar, dădea zil
nic telefon si cerea să i se a- 
ducă ceva de lucru. Vizitîndu-l 
cîțiva colegi sindicaliști. Gică 
ne-a transmis prin ei cele mai 
calde urări de succes în îndepli
nirea planului, precum și regre
tul de a nu fi alături de noi. Ce 
boală ai ? l-au întrebat colegii 
respectivi, iar Gică le-a dat o 
lis‘ă cu patru boli, care mai de 
care mai fioroasă.

Intre timp. Gică s-a obișnuit 
cu spitalul, și-a făcut relații a- 
colo, era prieten cu medicii, cu 
surorile și cu ceilalți bolnavi Și 
a uitat de noi. Timp de o lună 
de zile a făcut analize, dădea 
singe cu kilogramele. învățase 
numeroși termeni medicali și se 
suspecta de cel puțin zece boli

incurabile. După ce-a terminat 
analizele, a început un trata
ment la domiciliu. Salariul n 
mergea, plus diferite ajutoare 
pentru medicamente. Venea pe 
la servici din tind în tind, spri- 
jinindu-se într-un baston, trecea 
din birou în birou și povestea 
tuturor prin tite a trecut și ce 
viitor groaznic îl așteaptă. In 
schimb, era roșu la față ca un 
măr ionatan, iar cineva l-a vă
zut într-o noapte intr-un restau
rant, cu numeroase sticle goale 
alături și tnfulecînd cu o poftă 
supraomenească cîteva fripturi și 
numeroși mici. Auzind toate 
astea, șeful l-a chemat de ur
gență la servici.

In aceeași zi, Gică a dat din

Tw faa prifaM waefa. 
așa că fie, dar ««*■ jw. fa 
spun adevărul derp-e «mc. JOe 
nu-mi place ■nenea. jfaaos fa 
general și terpsend nn in «sw- 
ciaL Cînd ți-e I—»ga smi irtri. 
vine șeful B te tnmrte fa drfr- 
gație in proehsae. Cînd m au
zit că trebuie ti plec pentru 
două săptămini, ent «i turbez- 
Mi-a venit pe loc uieea ai Im. 
Pe urmă, la rpitel. om faerpuf

-Mâni discordiei* in partida Ste- 
»■* — Petmtal

Desen de M. OPROIU

RUGBI - A Xll-a e-aoâ a_-e

cică
BETEA- 
CU L

nou ochii peste cap și a fost in
ternat de urgență în spital. Șe
ful m-a chemat pe mine la el și 
mi-a zis :

— Tu ai reputație de bun psi
holog. Du-te și vezi care-i situa
ția lui Gică, stai de vorbă cu el 
și cu medicii. Am impresia că e 
grav bolnav și că unii dintre co
legii săi îl bîrfesc. Trebuie să 
avem grijă de el.

M-am dus la spital în aceeași 
zi și am făcut o subtilă investi
gație în rîndul medicilor și a 
personalului medical mediu. Gică 
reușise să răspîndească printre 
aceștia o derută totală, nu Știa 
nimeni ce aie, cu exactitate, îl 
suspectau de mai multe boli, 
erau deciși să-i mai facă vreo 
treizeci de analize. Intr-un cu- 
vînt, Gică era pentru ei un caz. 
Un caz foarte interesant.

Cu acest prilej mi-am dat sea
ma că Gică e un escroc. 11 bă
nuiam mai demult, dar acum to
ceam o confirmare. M-am dus 
la patul lui de suferință și l-am 
somat să-mt spună adevărul. Gică 
a zîmbit duios și timid.

să mă simt minunat Mt-a venst 
ideea să mă declar bolnav. Toți 
medicii, inclusiv profeso—.i. istua- 
cordă o atenție spec-di. Mi 
suspectează de toate bolde. pen
tru că eu le spun in fiecare z: 
că mă doare tn altă parte. Daci 
unul mă întreabă . ^iu-i așa că 
ai niște amețeli care-ți vin d-n- 
spre partea dreaptă spre atin
gă eu zic : da. Iar ei se uită 
unii la alții și-și fac diferite 
semne. In plus, am început să 
citesc și eu literatură medicală, 
știu simptomele la multe boli, 
azi le dau de înțeles că am co
lită, mîine uretiită, poimime en
cefalită, pînă cînd ri zăpăcesc. 
Apoi am făcut diferite exerciții 
yoga și am reușit să-mi măresc 
ficatul la comandă, să-mi ridic 
sau să-mi scad tensiunea, să ac
celerez ritmul inimii. Acum chiar 
dacă vreau eu să plec de aici, 
nu mă mai lasă ei. Sînt un caz. 
Studenții dau cele mai grele e- 
xamene pe mine, cad toți ca 
muștele. Intr-un cuvînt. mă simt 
excelent, iar leafa mi se depune 
la C.E.C. Vreau să stau aici

r.a~--Far-:L "teren Olimpia — 
■Ț» Mg. Ib Unâvmtataa
Tomsoam-Giona: C-S.M. Su- 
cea-. a-Spcrt L st jder, țes: ; Rul- 
■Mfal nli Ir" rnlfabahn lași 
și Știința Pe^oșeni-Gr-.-. -.ța Ro-

VOUI — Azi. In saia Dina
mo. ce la ora 17. au loc para
dele : D:namo-Unisers:ia’.ea (fi 
și IX.F^.-Medirina (fi. Dom;- 
nîcâ, fa sala Progresai, de la 
ora 9 j Progres ol-Pci: tehnica 
Galați (m), iar fa sala Giulești, 
de la ora 10,30. fatilnirile S:ea- 
ua-„U* Cluj (m) și Elecsa-Uni- 
versitatea Craiova (m). Luni,

se ■ a re; aca la Ploiești meciul 
_U* Clu;-Progresul.

BASCHET. In Capitală, azi, 
sila Giulești, Incepînd de la 

ora 17,15 au ioc partidele : Ra- 
. a-LELF.S. (m) ; Politehnica 
B-tarriti-Politehnica Cluj (m) ; 
Voința-Farul (m), iar In sala 
Constructorul, de la ora 18,15 : 
Constructorul-Politehnica Bucu- 
resti (f). Duminică, in sala Giu- 
lesti, de Ia ora 9, are loc in- 
tilr.irea Rapid-Universitatea Ti
mișoara (f), iar în sala Dinamo, 
de .i ora 10, partidele : Voința 
-_U- Cluj (f) și I.C.H.F.-Acade- 
mia Militară (m).

HOCHEI. După ziua de re- 
paos de azi. mîine sînt progra- 
mate în cadrul turului III al 
diviziei A, următoarele parti
te. La Galați (grupa I) partide- 
ie : Dunărea-S.C. Miercurea 
C-.uc și Dinamo-Steaua, iar la

Miercurea Ciuc (grupa a Il-a) 
partidele : Tirnava Odorhei- 
Avintul Ghiorghieni și Agrono- 
mia-I.P.G.G.

POPICE. în campionatul na- 
țional. azi, au loc următoare
le Intîlniri de la ora 16 : In
s’sia'orul-Gloria (f). Frigul-Pe- 
trolul Băicoi (f) Laromet-Rapid 
(fi și Rapid-Rulmentul Bîrlad 
(m), iar duminică de la ora 
3.00 : Constructorul-Voința (m), 
Gloria-Constructorul Galați. 
Partidele au loc pe arenele e- 
chinelor organizatoare.

TRÎNTA Azi și miine con
tinuă la Iași in Sala sporturi
lor. finalele campionatului na
țional sătesc de trîntă.

SCRIMA. Azi și miine au loc 
In Sala Floreasca II întreceri 
la sabie și floretă, băieți și fe
te. din cadrul „Cupei speran
țelor".

BOX. Azi au loc la Palatul 
sportului din Galați, finalele 
Întrecerii pugilistice rezervată 
juniorilor ,— „Centura Du
nării".

GABRIEL FLOREA

Varese — Genoa 1

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 50 

DIN 10 DECEMBRIE 1972

Cagliari — Milan I.X.2
Fiorentina — Lanerossi 1
Internazionale — Ternana 1
Palermo — Juventus 1» x,

Roma — Atalanta 1» X
Sampdoria — Lazio 1, X
Torino -- Napoli 1
Verona -- Bologna x, 2

Brescia ■— Arezzo X
Brindisi — Como X
Leco — Catania 2
Novara -- Reggiana 1

• •••••
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iași: Campionatul național 
sătesc de trîntă

Trîntă, disciplină cu frumoase 
și vechi tradiții în sportul ro
mânesc, își găsește din nou un 
teren larg de desfășurare în 
rîndul tineretului din satele pa
triei. Vechea capitală a Moldo
vei, lașul este locul de întilnire, 
în zilele acestea, a celor mai 
buni trîntași din județele țării, 
pentru ca după trei zile de în
treceri, duminică, să-și desem
neze campionii naționali ai ce
lei de a treia ediții a Campio
natului național sătesc de trîntă. 
Popularitatea, seriozitatea cu 
care este privită trîntă în satele 
noastre o găsim în sistematica 
pregătire a celor prezenți la 
Iași care timp de un an de zile 
s-au pregătit pentru această 
competiție astfel ca adevărata 
trîntă să fie așa cum o cunoaș
tem din strămoși. Răsfoim foile 
de arbitraj. Pe mulți dintre 
participanții edițiilor preceden
te i-am găsit din nou printre 
concurenți. Mihai Trifan, din ju
dețul Galați — campion în 1969 
și 1970 ; Constantin Roman din 
județul Iași — campion în 1970 ; 
Pavel Raban din județul Vîlcea 
— locul doi în 1970 și 1971 ; Ghe
orghe Nebunu din județul Ti
miș — locul trei în 1971 și alții 
care au venit să-și apere titlu
rile și locurile ocupate. La ar- ' 
gumentul că trîntă a devenit un 
sport popular aș putea adăuga 
seriozitatea și perseverența. Ca 
un exemplu, elevii liceului a- 
gricol din Odorheiul Secuiesc 
județul Harghita se pregătesc

în școală în așa fel incit trîntă 
a devenit sportul favorit. Dar 
nu sînt singurii. Pentru ca la 
primele semnale ale celor trei 
gonguri care au anunțat ieri 
dimineață începerea luptei, pri
mii concurenți la turul 1 la ca
tegoriile 55, 61 și 68 kg, s-a vă
zut buna pregătire tehnică și 
fizică. Cei prezenți în sală ca 
specialiști contează pe rezultate 
foarte bune din punct- de vedere 
tehnic la această ediție față de 
ediția trecută. La aceste rezul
tate bune pe care concurenții 
le obțin pe saltea putem adăuga 
buna organizare asigurată de 
comitetele județean și munici
pal Iași ale U.T.C. Gazdele au 
făcut totul ca. oaspeții să 
se simtă ca acasă. Toți con
curenții sînt cazați în mo
dernul cămin studențesc Tu
dor Vladimirescu. Alături de 
trofeele oferite de către or
ganizatori cîștigătorilor, aș 
adăuga acea serie de trofee 
și cupe precum centura lașului, 
oferită de către Comitetul ju
dețean Iași al U.T.C. cîștigăto
rilor la fiecare categorie ; cupa 
pentru cel mai tehnic sportiv, 
acordată de C.J.E.F.S. etc. Pen
tru ca toți cei prezenți să cu
noască monumentele istorice ca 
și noile construcții industriale 
ale lașului, Încă din prima zi 
concurenții au făcut turul ora
șului cu autocarele B.T.T. Celor 
prezenți la Iași li se vor oferi 
și alte surprize.

VASILE VACARIȚA

vers. 19,20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. 20,00 Arc peste timp. 
20.15 Tele-enciclopedia. 21,00 Film 
serial : „Mannix". 21.50 „Toate 
viorile lumii și... Mihaela Mihai". 
22,50 Telejurnal. 23.00 Săptămina 
sportivă. 23,15 Crizantema de aur.

vreo jumătate de an, pe urmă 
mă mut într-un sanatoriu, unde
va la munte. Ce părere ai de 
ideea mea ? A7u vrei să încerci și 
tu ? E drept, la început e cam 
neplăcut, cînd ți se ia singe, dar 
pe urmă ai o sumedenie de a- 
vantaje...

— Îmi pare rău de tine, dragă 
Gică, i-am zis, trist, pentru că eu 
venisem să-ți dau o veste bună. 
Șeful vroia să te avanseze, să te 
facă șef de serviciu. Dar dacă 
tu cîștigi mai mult ca bolnav de 
profesie, treaba ta, rămîi aici...

Am plecat. Gică s-a gîndit, și-a 
făcut diferite calcule și a doua 
zi s-a prezentat la șef, declarîn- 
du-i că e sănătos tun și că e 
gata să ia în primire postul de 
șef de serviciu.

— Care post de șef de servi
ciu ?! s-a mirat șeful, care nu
știa nimic de păcăleala mea.

SIMBATA, 9 DECEMBRIE 19Î2
LUPUL MARILOR — RĂZBU

NAREA : ruieazâ la Luceafărul
(orele 9; 12.30, 16. 19,30; București 
(orele 9: 12.45. 16.30 : 20).

MAREA EVADARE : rulează Ia 
Sca^a (orele 9.30: 13; 16.45; 20,15).

.MICUL OM MARE : rureaza .a 
Scala (orele 9.15; 12; 15.36; 21), 
Festival (orele 9; 11.45; 14.30; 17.45; 
20.30).

KES : rulează la Capitol (orele 
7.30; 9,30: 11,45: 14; 16,15; 18,30;
20 45).

CAZUL MATTEI : rulează la 
Central (orele 10; 12.30; 15,30; 18; 
20.30).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la 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).

SAGEATA CĂPITANULUI ION: 
rulează la Lumina (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30) Grivita (o- 
rele 9: 11,15; 13,30: 16: 18.15; 20.30). 
Arta (or^le 15.30: 18: 20.15).

SECERA VTNTUL 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 ÎN 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: 
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 9î 11,15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20.45).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
r.. la Timpuri Noi (orele
9 ->—18 în continuare. La ora 20.15 
pr^zram de documentare.

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
la Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
1*' 45 18: 20,15), Flamura (orele 9;
11.15. 13.30: 16; 18,15; 20.30).

CREIERUL rulează la Dacia (9- 
reie 9: 11.15; 13,30; 16: 18.15: 20.30).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează Ia Buzești (orele 15.30: 18;
20.15)
/ANONIMUL VENETIAN : ru

lează la Unirea (orele 15.30; 18;
20.15) .

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

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Lira (orele.„.15,30: 18; 20,15). 
Floreasca (orele 1’5,30: 18; 2645).

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

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Giulești (orele 
15.30: 18: 20.30).

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

CALĂRETn ; rulează la Crîn- 
eași (orele 15.30: 18: 20.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Volga (orele 11,15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30). Miorița (0- 
rele 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18: 20.15)

MARTIN TN AL NOULEA CER ’ 
rulează Ia Mu nea' '*.' (oreH* ? '1 & •'*
20). • -

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR : ru
lează la Munca (ora T6).

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

CHEIA : rulează la Cosmos (ore
le 18: 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : rulează la Cosmos (orele 
9; 12; 15).

FUGI CA SA TE PRINDĂ : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
13: 20.15).

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

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

FUGA E SĂNĂTOASĂ . rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,15). 
Laromet (orele 15,30: 17,30; 19,30).

CÎND TU NU EȘTI : (orele 10; 
12; 14); ACUZATUL (ora 16.30); 
CINE IA DRAGOSTEA ÎN SE
RIOS ? (ora 18.45) : FRUMOASE
LE NOPȚII (ora 21) ; rulează la 
Cinemateca Union.
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Teatrul de Operetă : SPUNE, 
INIMIOARĂ, SPUNE — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 20; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
20; Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — ora 20; 
(Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
.,C. I. Nottara** (Sala Magheru) : 
STANA — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : MUTTER COURAGE — 
ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19.30: Teatrul Evre
iesc de Stat : UN ȘIRAG DE PER
LE — ora 19,30; Studioul de Tea
tru al I.A.T.C. : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ ; KIR ZULIARIDI

— ora 20; Teatrul ..Țăndărică*4 
(Sala Victoria) : NINIGRA și 
ALIGRU — ora 15; (Sala Acade
mia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI - or.4 
17; Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUL
— ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRĂSNETUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
CINE ARE DOR PE LUME — ora 
19,30; (la Sala Palatului) : HANUL 
PIRAȚILOR — ora 19.30; Circul 
București : SPECTACOL INTER
NAȚIONAL MOSCOVA. ULAN- 
BATOR. PRAGA. BUCUREȘTI — 
ora 16 și 19,30; Teatrul Giulești : 
CASA CARE A TEȘIT PE UȘĂ— 
premieră ora 19,30.

SIMBATA, 9 DECEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 9 05 
Cunoașteți legile ? Noul Cod al 
Muncii. 9,50 De vorbă cu gospo
dinele. 10,05 Mai aveți o întreba
re ? 10,45 Pe sub Feleac întîl- . 
nire muzical-coregrafică pe scena 
Teatrului Național din Cluj. 11,00 
Comentariu la 40 de steme. 11.20 
Un sfert' de veac în muzica ro
mânească. 12,05 Program de circ. 
12,25 Fragmente din opera „Don 
Pasquale" de Donizzetti. 12,50 Te
lejurnal. 16,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. 18,15 Ritm, 
tinerețe, dans. 19,00 Pictură și

PROGRAMUL II

18,30 Agenda. 16,40 Cîntece și 
jocuri populare executate de or
chestra ..Meseșul". 17,10 Statorni
cie. 17,30 Pagini de mare popu
laritate. 18,00 Film artistic : „Pă
sări și ogari'*.

DUMINICA, 10 DECEMBRIE 1972 

PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8,30 Cravate
le roșii. 10.00 Viața satului. 11.10 
Marii muzicieni la București. 
„Soliștii din Zagreb'*. 12.00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 360 de gra
de. 18.00 Film serial pentru tine
ret : Pierduțl în spațiu (VII). Do
rință sub o stea. 18,50 Vetre fol
clorice. Valea Perșanilor. 19 20 
1001 de seri. 19)30 Telejurnal. 21100 
Comentariu la 40 de steme — Ju
dețul Prahova. 20.20 Film artis
tic : Waterloo, cu Rod Steiger,
Christopher Plummer Orson 
Welles. 22.20 Telejurnal. 22.35 
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15.00 închiderea emisiunii de 
prinz. 20.00 Eroi îndrăgiți de co
pil : Purcelușul stafidă. 20,25 Stu
dioul muzical. Filarmonica din 
Arad la Ateneul Român, 21,15 Re
portaj bucureștean. 21.30 Roman
țe șl cîntece de petrecere. 21.50 
Telex tehnico-științific. 22.05 Film 
serial : Mannix — reluare.



de peste hotare
0. N. U.

Apreciere unanimă a 
inițiativelor românești 

privind tineretul
COMITETUL PENTRU PROBLEMELE SOCIALE 
SI UMANITARE A ADOPTAT CELE DOUĂ 
PROIECTE DE REZOLUȚIE INITIATE DE TARA 

NOASTRĂ
In Comitetul pentru problemele sociale și umanitare al 

Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra 
punctului înscris de România pe agenda sesiunii, intitulat 
„Tineretul, educarea sa în spiritul ideilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare, problemele și nevoile sale, 
participarea sa activă la dezvoltarea națională și cooperarea 
internațională".

La acest punct România a 
pregătit, împreună cu alte 33 
de state coautoare, două proiec
te de rezoluții

Prima rezoluție, intitulată 
„Transpunerea în viață a de
clarației asupra promovării în 
rîndurile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reciproc și 
înțelegerii între popoare"', a 
fost adoptată de comitet în 
unanimitate. Rezoluția reafir
mă valabilitatea principiilor 
înscrise în declarația amintită 
și necesitatea de a se lua mă
suri pentru încurajarea partici
pării tineretului la activitatea 
statelor, în toate domeniile. 
Statelor membre, organismelor 
Națiunilor Unite și agențiilor 
specializate li se cere să acor
de o mai mare atenție aplicării 
în practică a prevederilor de
clarației, în special în stabili
rea politicii și programelor pri
vitoare la tineret. Rezoluția a- 
dresează un apel solemn tutu
ror statelor, precum și organi
zațiilor internaționale, guverna
mentale și neguvernamentale, 
de a lua măsuri adecvate pen
tru a sădi în rîndurile tinere
tului respectul față de toate 
popoarele, considerația față de 
valorile umane și devotament 
față de idealurile de pace, li
bertate, progres și față de ca
uza drepturilor omului.

în încheiere, rezoluția cere 
examinarea periodică de către 
Națiunile Unite a modului în 
care sînt transpuse in viață 
principiile declarației.

Cea de-a doua rezoluție, re
feritoare la „Multiplicarea ca
nalelor de comunicație cu tine
retul și organizațiile interna
ționale ale tineretului", a fost 
adoptată de Comitetul pentru 
problemele sociale și umanitare 
cu 94 de voturi, nici unul con
tra și nouă abțineri.

Luînd notă de faptul că me
todele de comunicație și coope
rarea dintre Națiunile Unite și 
organizațiile tineretului pot fi 
îmbunătățite pentru a veni în 
întîmpinarea nevoilor și aspi
rațiilor tineretului, rezoluția 
recomandă secretarului general 
să evalueze programele și pro
iectele în materie, pentru a 
permite tineretului să parti
cipe mai activ, în limita

nivelurilor adecvate, la formu
larea acestor proiecte și apli
carea lor în practică. Totodată, 
recomandă formarea unui grup 
consultativ pentru a ajuta se
cretarul general în elaborarea 
acelor acțiuni care trebuie în
treprinse în cadrul Națiunilor 
Unite, spre a răspunde necesi
tăților și aspirațiilor tineretu
lui, inclusiv în pregătirea de 
programe și proiecte care să a- 
sigure participarea tineretului 
la dezvoltarea națională, pro
movarea drepturilor omului cu 
referință specială la aplicarea 
strategiei „Deceniului Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare", e- 
laborarea de programe, convo
carea de seminarii și simpo
zioane ale tineretului.

în încheierea rezoluției se 
subliniază că la viitoarea sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. se va examina din nou 
această problemă, cu ocazia 
prezentării de către secretarul 
general a unui raport asupra 
situației sociale a tineretului 
lumii.

în încheierea dezbaterilor a- 
supra punctului înscris de Ro
mânia, au luat cuvîntul repre
zentanții UNESCO, FAO, pre
cum și ai Republicii Peru, Ja
poniei. Olandei, Tunisiei, Aus
triei, Greciei și Norvegiei. Vor
bitorii au dat o înaltă aprecie
re inițiativei României și au 
relevat spiritul de colaborare 
de care a dat dovadă delegația 
noastră în elaborarea proiecte
lor de rezoluție.

intilnire 
le Duc Tlio- 

Kissinger
PARIS 8 (Agerpres). — La 8 

decembrie, la Paris, a avut loc 
o nouă convorbire confidențială 
între Le Duc Tho, consilierul 
special al delegației R.D. Viet
nam la convorbirile de la Paris 
cu privire la Vietnam, și Henry 
Kissinger, consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

In cinstea 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

în cadrul manifestărilor 
consacrate implinirii a 25 de 
ani de Ia proclamarea Repu
blicii. la Institutul de roma
nistică al Universității din 
Viena a avut loc. in prezența 
cadrelor didactice și a stu
denților acestui institut, o 
seară culturală românească. 
Prof. Vasile Șerban. de la 
lectoratul de limba română, 
din capitala Austriei, a vor
bit despre lupta poporului 
român pentru instaurarea 
Republicii. Studenții au reci
tat apoi versuri de Mihai 
Eminescu. in limbile română 
și germană. In continuare, a 
fost proiectat un film despre 
viața și preocupările studen
ților din Romania.

în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Re
publicii. Ambasada României 
Ia Paris și Oficiul Național 
de Turism „Carpați" au or
ganizat o seară romanească. 
Cu acest prilej a avut loc, o 
conferință de presă, in ca
drul căreia a luat cuvîntul 
Mihai Părăluță, adjunct al 
ministrului turismului. Au 
participat ziariști, reprezen
tanți ai unor agenții de tu
rism. un public numeros. 
Conferința de presă a fost 
urmată de prezentarea unor 
Clme documentare.

A fost de față ambasado
rul României la Paris. Con
stantin Flitan.

In vechiul și renumitul 
lăcaș de cultură Gurzenich 
din Koln s-a deschis, la 6 
decembrie, expoziția de foto
grafii „București — capita
la României*, acțiune cie se 
înscrie în cadru! manifestă
rilor; culturale din străinăta
te dedicate celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii.

Fronța : aspect de la de
monstrațiile care au însoțit 
greva muncitorilor de la mi
nele de potasiu din Alsacia. 

; Greva, care a durat o lună 
de zile a avut in centrul o- 
biectivelor ei îmbunătățirea 

: condițiilor de viață ale mine- 
I rilor.

Reuniunea 
de la Helsinki
La Helsinki continuă lucrările 

reuniunii multilaterale consa
crat pregătirii conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa. Joi și vineri, parti- 
cipanții la reuniune au trecut 
la examinarea. în detaiiu. a 
problemelor evocate in cadrul 
dezbaterilor generale.

încheierea Conferinței U.C.I.
In sala Adunării federale din 

Belgrad a luat sfîrșit, vineri, 
cea de-a treia Conferință a 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia care a examinat proble
mele sporirii eficacității activi
tății politico-ideologice în rin
ei: rile tineretului, pentru o mai 
largă și intensă angajare a ge
nerației tinere la înfăptuirea 
obiectivelor societății socialiste.

Cuvîntul de încheiere a lu
crărilor a fost rostit de pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
care a scos in evidență însem
nară', ea deosebită a conferinței 
și inriurirea pozitivă pe care o 
vor avea hotăririle adoptate in 
viața tinerei generații. El a 
apreciat faptul că tot mai mulți

tineri au devenit membri ai 
Uniunii Comuniștilor și că 
dezbaterile conferinței au ară
tat că tinerii comuniști au o 
bună pregătire politică și ideo
logică.

Președintele Tito a spus că 
Uniunea Comuniștilor trebuie 
să adopte hotărîri clare cu pri
vire la formele organizatorice 
ale tineretului, adăugind că 
toate organizațiile de tineret 
studențești, muncitorești, țără
nești — trebuie să fie unite în
tr-o singură organizație.
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Tineretul lumii

• PRIMUL MINISTRU al 
Republicii- Islanda. Olafur Jo- 
hannesson. l-a primit pe amba
sadorul Republicii S:.ia..ste 
România. Vasile Pungan, cu 
prilejul încheierii misiunii sale 
in Islanda. Cu același prilej, 
ambasadorul romăr. a fost pri
mit de președintele parlamen
tului, Eysteinn Jonsson, și de 
ministrul de externe, Eynar A- 
guștsson. In cadrul convorbiri
lor care au avut loc și care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, prietenească, s-a 
Exprimat dorința de a se dez
volta, în continuare, relațiile 
de colaborare și cooperare din
tre cele două țări.

Rezultatele 
referendumului din 
Republica irlanda

• NUMARAREA VOTURI
LOR în cele 35 de circumscrip
ții electorale din Republica Ir
landa relevă că, în cadrul re
ferendumului popular de la 6 
decembrie covîrșitoarea majo
ritate a cetățenilor prezenți la 
urne s-a pronunțat în favoarea 
amendamentului constituțional 
propus de guvernul Lynch, pri
vind abrogarea prevederii în 
virtutea căreia Biserica catolică 
deținea în stat o „poziție spe-

Noul guvern 
al Hondurasului

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ

• Inflafia lovește
universifâfile britanice

„In prezent studenții sînt foarte îngrijorați de mărimea 
redusă a alocațiilor pe care le primesc și de cheltuielile 
cărora trebuie să le facă față. După părerea mea, aceste 
griji sînt mai mult decît justificate" — declara corespon
dentul ziarului TIMES, dr. A. V. Symons, administratorul 
Universității din Manchester. Statisticile întocmite pentru 
perioada ultimilor zece ani prezintă citeva date care concre
tizează observația, împărtășită de altfel nu numai de stu
denții și de întreaga conducere a Universității din Manches
ter, dar și de colegii lor din alte centre de invățămînt supe
rior din Marea Britanie. In timp ce costul vieții a crescut cu 
69 la sută și taxele pentru cămine cu 46 la sută, alocațiile 
pe care le primesc unii studenți au înregistrat creșteri cu 
totul neînsemnate, cifrele furnizate de surse guvernamen
tale arătînd clar că alocațiile respective n-au putut ține pas 
cu inflația.

Prețul meselor și al manualelor este în continuare suscep
tibil de creșteri substanțiale. In ce privește căminele, ad
ministrația Universității din Manchester a anunțat că este 
nevoită să facă economii de 22 de lire pe cap de student (la 
servicii) în așteptarea subvențiilor de stat. Cum aceste fon
duri nu vor acoperi creșterile, așa cum reiese din corespon
dența administrației cu subsecretarul de stat pentru invă
țămînt, studenții vor trebui să reziste inflației cit ii vor ține 
buzunarul. „Soluțiile preconizate să fie puse în aplicare afec
tează tot pe studenți. Situația de fapt descurajează îndeosebi 
pe studenții care provin din familii cu venituri mici și 
mijlocii.

• Conservatorii și tineretul
Partidul conservator britanic încearcă să atragă in rîndu

rile lui cit mai mulți tineri, în speranța că astfel își va lărgi 
baza electorală la viitoarele alegeri. Pe lingă intenția de a 
activa cele două organizații de. tineret „Tinerii conservatori" 
și „Federația studenților conservatori", președintele parti
dului, lordul Carrington a anunțat crearea peste puțin timp 
a unui nou departament în cadrul Oficiului central conser
vator. Departamentul va coordona activitatea celor două or
ganizații de tineret și va încerca să facă cunoscut tinerilor 
britanici programul partidului conservator.

Pînă la sfîrșitul lunii februarie vor fi numiți oameni 
legătură în cele 11 provincii ale Angliei și Țării Galilor, 
anunțul oficial al înființării departamentului specializat 
sublinia rolul important pe care îl joacă organizațiile 
tineret. Inițiativa trebuie pusă și in legătură cu faptul 
virsta de vot a tinerilor a scăzut la 18 ani.
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• IN BAZA UNEI DECIZII 

PREZIDENȚIALE, creditele a- 
locate in Irak pentru completa
rea rețelei de școli din guverno- 
ratul Bagdad au fost sporite Ia 
2.5 milioane de dinari. într-o 
declarație de presă a viceguver
natorului regiunii, se relevă că 
actualul ritm accelerat al lucră
rilor va asigura construirea, în 
medie, a unei școli Ia un inter
val de două zile — efort nece
sar avîndu-se în vedere situa
ția dificilă existentă in țară în 
acest domeniu.

TANZANIA
La 9 decembrie 1972 se împlinesc 11 ani 

de la proclamarea independenței Tangani- 
căi și 10 ani de Ia data tind această țară a 
devenit republică. Realizarea celor două 
momente a fost rezultatul unor îndelungate 
lupte inipotrna sistemului colonial brita
nic. Poporul tanzanian s-a ridicat de multe 
ori in dirza luptă pentru înlăturarea colo
nialismului și pentru a trăi in libertate. In 
anul 1905 a izbucnit o mare răscoală, care 
a fost reprimată cu cruzime de către colo
nialiști. După cel de al doilea război mon
dial. in întreaga Africă mișcarea de elibe
rare națională cunoaște un asint deosebit. 
In anul 1954 a luat ființă partidul Uniunea 
Națională Africană din Tanganica 
tT.A.N.U.), care și-a fixat ca obiecțiie fun
damentale lupta pentru obținerea inde
pendenței țârii, abolirea oricărei forme de 
rasism, africanizarea aparatului admini
strativ. dezvoltarea invățăniintului general, 
etc. Politica promovată de Partidul T.A.N.U. 
s-a bucurat de o largă adeziune in rindul 
maselor. In alegerile care au avut loc in 
septembrie 1960. Partidul T.A.N.U. a obți
nut toate cele 70 de locuri, ceea ce a de
terminat guiernul britanic să acorde auto
nomia țării la 1 mai 1961. La Conferința 
constituțională din 9 decembrie 1961 a fost 
proclamată independența țării. Ceva niai 
tirziu a fost adoptată o constituție de tip 
prezidențial, iar la 9 decembrie 1962 a fost 
proclamată republica. In anul 1964 ia ființă 
Republica Unită Tanzania, prin uniunea 
dintre Tanganica și Zanzibar (din care face 
parte și insula Pemba). După cucerirea in
dependenței și proclamarea republicii, in 
fața poporului tanzanian s-au pus noi pro
bleme legate de dezvoltarea țării. Drumul 
parcurs de atunci a însemnat, în condițiile 
în care poporul tanzanian a devenit stăpin 
pe propriile sale destine. înfăptuirea unor 
profunde transformări politico-economice 
și sociale. AJț-

In cadrul Conferinței Partidului T.A.N.U. 
din februarie 1967 a fost adoptată „Decla

Hondurasului. condus de pre
ședintele țării, generalul Osval
do Lopez Arellano, care a pre
luat puterea in urma unei lo
vituri de stat de la 4 decem
brie. Guvernul este alcătuit din 
10 membri. Concomitent cu 
componența noului guvern. Ia 
Tegucigalpa au fost anunțați 
conducătorii celor șapte regiuni 
militare ale țării.

Guvernul Ghanei a prelu
at controlul asupra a 55 la 
sută din pachetul de acțiuni 
aparținind companiilor mi
niere străine, care iși des
fășoară activitatea in țară, 
a anunțat președintele Con
siliului Redeșteptării Națio
nale, Ignatius Acheampong, 
într-o cuvîntare radiodifuza
tă. Potrivit prevederilor de
cretului, toate companiile 
miniere respective vor ii 
transformate în întreprin
deri ghaneze și vor funcțio
na conform legilor în vi
goare in Ghana.

Delegația U.G.S.R. 
ia Pekin

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Central al 
L .G.S.R., aflată intr-o vi
zită de prietenie și schimb 
de experiență in R.P. Chi
neză. a fost primită, la Pe
kin. de Ci Ten-kuei. mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. ai P.C. Chinez, 
Ken Piao, membru al C.C. 
al P.C.C.. șeful Secției rela
ții externe,a C.C., Ni Ci-fu, 
membru al C.C. al P.C.C., 
activiști cu munci de răs
pundere la C.C. al P.C.C.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, 
desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, Ci Ten- 
kuei a transmis din partea 
președintelui Mao Tzedun, a 
premierului Ciu En-lai și a 
celorlalți conducători de 
partid și de stat chinezi un 
salut cordial și urări de să
nătate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți con
ducători de partid și de stat 
români. La rindul său, 
Gheorghe Petrescu a trans
mis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei .Elena Ceaușescu un 
călduros salut și urări de 
sănătate președintelui Mao 
Tzedun, premierului Ciu En- 
lai și celorlalți membri ai 
conducerii chineze de partid 
și de stat.

Ziua drepturilor 
omului

C
u 24 de ani în urmă — la 10 decembrie 1948 — 
Adunarea Generală a O.N.U. adopta un docu
ment de mare însemnătate, „Declarația univer
sală a drepturilor omului", în care erau înscrise 
principiile solemne ale respectului și afirmării 
personalității umane. Doi ani mai tirzki, organi

zația mondială invita statele membre și opinia publică inter
națională să celebreze în fiecare an, data adoptării acestui 
document ca „zi a drepturilor omului".

Expresie a aspirației popoarelor spre progres, libertate și 
democrație. Declarația proclama drepturile fundamentale ale 
omului, demnitatea și valoarea personalității umane, fără 
deosebire de rasă, sex, limbă sau religie, subliniind necesita
tea respectării drepturilor sale civile, politice și social- 
eeonomice — dreptul la viață și muncă, la salariu egal pentru 
muncă egală, la odihnă și asigurări sociale, la invățămînt și 
cultură ele. Adoptarea „Declarației universale a drepturilor 
omului" a constituit punctul de plecare pentru o serie de 
acțiuni ale O.N.U. în direcția eliminării formelor de discri
minare care mai există încă în lume. In perioada următoare, 
O.N.U. a adoptat documente care au venit să completeze 
drepturile individului cu cele care trebuie garantate națiuni
lor — ca „Declarația privind acordarea independenței țarilor 
și popoarelor coloniale" (1960), prin care a fost reafirmat 
dreptul suveran al popoarelor de a-și decide ele insele desti
nele și de a dispune in mod liber de bogățiile și resursele 
lor, sau Declarația O.N.U. și Convenția internațională pri
vind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 
Evoluția politică și socială contemporană atestă că pacea și 
securitatea internațională se află in strinsă conexiune cu 
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omu
lui. Respectarea acestora reprezintă o premisă necesară pen
tru respectarea drepturilor națiunilor și ca atare pentru 
pacea și securitatea lumii, după cum numai într-o atmosferă 
de pace și securitate pot fi create condițiile pentru asigu
rarea în practică a drepturilor și libertăților omului. Din ne. 
fericire, in o serie de zone ale lumii disprețul față de con
diția umană și suprimarea drepturilor omului se îmbină 
strîns cu încălcarea brutală a drepturilor națiunilor la exis
tență liberă și independentă, cu politica de presiune și dictat, 
promovată de forțele imperialiste și colonialiste.

Unul din exemplele cele mai concludente în acest sens este 
colaborarea strinsă a colonialiștilor portughezi cu regimurile . 
rasiste ultrareacționare de Ia Salisbury și Pretoria (unde L 
apartheidul, formă extremă a discriminării rasiale, a fost 
ridicat la rangul de politică de stat) în încercarea, destinată 
eșecului, de a înăbuși lupta de eliberare națională din An
gola, Mozambic și Guineea-Bissau și de a împiedica dreptul 

la autodeterminare al popoarelor Kamibian și Zimbabw e Faptul 
că dominația colonială continuă să se mențină asupra a mi
lioane de oameni, iar într-un număr de state regimurile 
reacționare, antipopulare recurg la metodele cele mai bru
tale de reprimare și prigoană pentru a împiedica lupta for
țelor democratice și progresiste, impune în continuare un 
efort perseverent pentru triumful principiilor solemne pro
clamate de comunitatea internațională în scopul respectării 
drepturilor omului și popoarelor.

înlăturînd asuprirea și exploatarea omului de către om. 
socialismul creează condiții deplinei respectări a demnității 
și valorii umane. Constituția României socialiste afirmă și 
garantează egalitatea in drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, rasă, sex, limbă sau religie, 
asigură dezvoltarea multilaterală a personalității și demni
tății omului. Vasta activitate care se desfășoară pentru con
struirea societății socialiste multilateral dezvoltate, are drept 
țel suprem, bunăstarea materială și spirituală a oamenilor 
muncii, manifestarea plenară a personalității umane. Printre 
trăsăturile majore ale societății noastre de azi se numără 
procesul continuu de dezvoltare a democrației socialiste, de 
respectare a legalității, de creare a condițiilor pentru parti
ciparea efectivă la activitatea economică, socială și politică 
a tuturor oamenilor muncii. Un loc de seamă in cadrul 
acestor preocupări ale partidului și statului nostru revine 
instruirii, calificării, educării și integrării tineretului in efor
tul general al societății.

Militind pentru triumful legalității în viața internațională, 
pentru respectarea strictă a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității in drepturi, neamestecului in 
afaeerile interne și avantajului reciproc, pentru dreptul fie
cărui popor de a hotări asupra dezvoltării sale — indisolubil 
legate de principiile drepturilor omului — România a pre
zentat la O.N.U.. incepind din 1965. inițiative care s-au bucu
rat de o apreciere unanimă privind tineretul, educarea sa in 
spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, problemele și nevoile sale, participarea sa 
activă la dezvoltarea națională și cooperarea internațională.

Realizabilă printr-un efort perseverent și conjugat al po
poarelor, aplicarea în întreaga lume a principiilor drepturilor 
omului proclamate în declarația de acum 24 de ani ar pu
tea asigura în viitor cadrul dezvoltării libere și plenare a 
tuturor oamenilor și națiunilor.

BAZIL ȘTEFAN

Evoluția misiunii 
„Apollo ■ 17“

• Pentru prima oară cosmonauții au recurs 
la .. . somnifer • Terra văzută din Cosmos și 
frumusețile care-i așteaptă pe poeți • Zborul 

decurge normal

rația de la Arusha", program de acțiune 
care definește linia politică' și mijloacele 
de realizare a unei societăți noi in Tanza
nia, ținînd seama de condițiile specifice 
ale țării și de aspirațiile fundamentale ale 
poporului tanzanian.

Ca urmare a acestui program au fost 
naționalizate întreprinderile industriale si 
de comerț, marile latifundii, băncile și so
cietățile de asigurare, creîndu-se sectorul 
de stat. Din cei peste 12 500 000 de locui
tori ai țării, 90 la sută sini ocupați în agri
cultură. In dezvoltarea economică s-a ți
nut seama de acest lucru, astfel că agri
cultura s-a bucurat de o atenție deose
bită. Cele aproape 3 000 de sate „uianiaa" 
(solidaritate) de tip cooperatist, grupează 
aproximativ un milion de țărani, care fo
losesc in comun mijloacele de muncă puse

TANZANIA : Noul complex universitar din 
Dar Es Salaam

la dispoziție de către stat. De o atenție din 
ce în ce mai mare se bucură dezvoltarea 
industriei. In cadrul actualului plan cinci
nal (1969—1974), valorificarea maximă a 
resurselor interne și dezvoltarea capacită
ților de_ producție stau la baza industria
lizării țării. In acest sens, industriei i-au 
fost repartizate 34 la sută din volumul to
tal al investițiilor.

Dezvoltarea invățăniintului și formarea 
cadrelor necesare constituie o problemă 
de mare însemnătate pentru Tanzania. Este 
demn de remarcat faptul că peste o cinci
me din bugetul țării este destinat dezvol
tării invățăniintului.

In tot ceea ce s-a realizat în Tanzania, 
pină in prezent, o contribuție însemnată a 
avut-o tinăra generație. Tineretul tanza
nian este grupat in cadrul Ligii tineretu
lui T.A.N.U.. creată in 1956, din inițiativa 
Partidului T.A.N.U. Tînăra generație din 
Tanganica, alături de întregul popor, a 
participat la lupta pentru cucerirea inde
pendenței țârii, iar după realizarea acestui 
obiectiv tineretul tanzanian ia parte activa 
la îndeplinirea sarcinilor de construire a 
noii orinduiri.

Liga Tineretului T.A.N.U. are peste 
150 060 de membri, care provin din toate 
categoriile sociale. Numărul cel mai mare 
provine din rindul tinerilor țărani.

Organul suprem al organizației este Con
gresul. care se ține o dată la doi ani. Con
gresul alege președintele organizației șl 
consiliul general. La nivelul local, organul 
suprem este conferința, care alege consi
liul districtual și delegații la Congres.

Recent, secretarul general al Ligii Tine
retului T.A.N.U. a efectuat o vizită in 
Romania, la invitația C.C. al U.T.C. Cu a- 
ceaslă ocazie s-a realizat un util schimb 
de informații asupra activității organiza
țiilor de tineret din cele două țări, s-a evi
dențiat dorința reciprocă de a continua 
relațiile de prietenie și colaborare dintre 
tineretul român și cel tanzanian.

Relațile româno-tanzaniene au un curs 
ascendent, cunoscind o continuă dezvoltare 
pe toate planurile Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Tanzania, convorbi
rile fructuoase pe care le-a avut cu pre
ședintele Julius K. Nyerere au deschis noi 
perspective pentru colaborarea româno- 
tanzaniană. pentru dezvoltarea și diversi
ficarea relațiilor de cooperare intre cele 
două popoare.

IOAN BAR

Cei trei astronauți americani aflați la bordul navei spațiale 
„Apollo-17" - ultima misiune a programului „Apollo" - au 
început vineri dimineața, la ora 8,33 (ora Bucureștiului), cea 
de-a doua perioadă de somn, programată să dureze opt ore.

Un purtător de cuvînt al 
Centrului spațial de la Houston 
a anunțat că astronauții au lu
at, înainte de a se culca, cite 
o pastilă de „seconal", un som
nifer ușor. Este pentru prima 
dată, cind astronauții unei mi
siuni „Apollo" iau un somnifer 
în cele 24 de ore de la lansa
rea navei spațiale. Astronauții 
nu au dormit suficient joi, in

FINLANDA, SUEDIA, 
BURUNDI : RELAȚII 

DIPLOMATICE
CU R. D. GERMANĂ

La Helsinki a fost semnat, 
vineri, acordul cu privire la 
stabilirea relațiilor diploma
tice și schimbul de ambasa
dori extraordinari și pleni
potențiari între Republica 
Finlanda și Republica Demo
crată Germană. Cu acest pri
lej, a fost semnat, de aseme
nea, tratatul privind bazele 
relațiilor dintre cele două 
state.

Tratativele dintre delega
țiile Ministerelor de exter
ne ale R.D.G. și Suediei, în
cepute la 29 noiembrie, la 
Stockholm, s-au încheiat cu 
parafarea acordului privind 
stabilirea de relații diplo
matice între cele două țări, 
în acord se exprimă dorin
ța ca relațiile bilaterale să 
se dezvolte pe baza princi
piilor Cartei O.N.U.

Guvernele R.D.G. și Repu
blicii Burundi au hotărit să 
stabilească relații diploma
tice pe baza principiului co
existenței pașnice și să pro
cedeze la un schimb de am- 
basadori incepind cu data de 
7 decembrie 1972.

timpul afectat odihnei, din ca
uza întîrzierii lansării navei 
spațiale cu două ore și patru
zeci de minute. Pe de altă par
te, Jack Schmitt a indicat con
trolului de la sol că, datorită 
unor dureri de cap, a trebuit 
să ia joi două aspirine.

Vineri dimineața, la ora 9.10, 
Schmitt își exprima regretul 
că nu este poet pentru a putea 
descrie spectacolul pe care ix 
oferă Terra, văzută ca un fra
gil glob albastru, de la bordul 
navei ,,Apollo-17". „Sper in 
mod sincer, a spus astronautul, 
că, într-un viitor destul de a- 
propiat, un poet va fi trimis 
în Cosmos și va putea împăr
tăși întregii omeniri ceea ce 
vede și simte".

Programul celei de a doua 
zile petrecute în spațiul cosmic 
de astronauții Cernan, Evans și 
Schmîtt a inclus opt ore de 
somn, care să recupereze ener
gia și emoțiile încercate în ziua 
lansării. La ora 16 și 33 minute 
(ora Bucureștiului) — cînd s-a 
încheiat programul de odihnă — 
nava spațială se afla la 226 000 
kilometri de Pămînt și se -apro
pia de Lună cu o viteză de 4 764 
de km pe oră.

La ora 13 și 36 minute (ora 
Bucureștiului), Apollo-17 par
cursese 212 438 kilometri, res
pectiv punctul de echidistanță 
dintre Pămînt și Lună.

Conform programului dinainte 
stabilit, echipajul navei „Apollo 
17“ a efectuat, la ora 19 și 3 mi
nute (ora Bucureștilui), o mane
vră de corectare a traiectoriei. 
Prin aprinderea timp de 1,58 se
cunde a unei rachete a cabinei 
spațiale, viteza navei a fost spo
rită cu 11 kilometri pe oră, mo- 
dificînd, în același timp,, ușor 
traiectoria, pentru a o înscrie, 
astfel, duminică, pe o . orbită 
circumlunară la o altitudine de 
96 de kilometri.
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