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Cei apevepc BM de muncitori 
de care are nevoie In anul vii- 
Br Uzixa mecanici de utilaj 
chimic din Capitală ar fi ieșit 
calificați, conform planului de 
școlarizare abia In trimestrele 
in și IV. Ei slnt Insă absolut 
necesari pe parcursul primelor 
6 luni ale anului viitor. Altfel, 
realizarea planului maximal pe 
1973 nu ar fi posibilă. Pentru a 
rezolva necesitatea de cadre ca
lificate determinată de majora
rea sarcinilor de pian, Comitetul 
oamenilor muncii a hotărit in
tensificarea pregătirii viitorilor 
muncitori astfel Incit ei să a- 
jungă calificați cu 6 luni mai 
devreme. Era de altfel singura 
soluție. Este o acțiune In cadrul 
căreia organizațiile de partid, 
organizațiile de tineret și sindi
catul și-au unit forțele, au gă
sit impreună cu conducerea uzi
nei, cu biroul învățămînt solu
ții eficiente pentru grăbirea in
trării In producție a muncitori
lor calificați necesari.

— SIntem o uzină cu media 
de vîrstă sub 20 de ani. în a- 
eeastă situație era firesc

„Fiecare elev al școlii 
profesionale, fiecare u- 
cenic să producă cu 6 
luni mai devreme la ni
velul unui muncitor ca

lificat"

acționăm cu maximă răspunde
re și seriozitate pentru a acce
lera calificarea muncitorilor de 
care avem nevoie, ne spune in
ginerul Ion Moraru, secretarul 
. emite tulul U.T.C. De aceea am 
preluat, ca foarte bună iniția
tiva colegilor de la „Autobu
ze’.". „Fiecare elev al școlii pro
fesionale, fiecare ucenic să pro
ducă cu 6 luni mai devreme, la 
nivelul unui muncitor califica*1. 
Dar cu o mică corecție : îi vom 
ajuta să devină muncitori cali
ficați mult mai repede. Atelie
re’. școală înființat de curînd a 
făcut de altfel posibil ca mulți 
dintre ei să poată lucra de pe 
acum la nivelul muncitorilor 
calificați.

în primul rînd s-a intensifi
cat pregătirea celor 125 de 
strungari și lăcătuși, în prezent 
elevi al școlii profesionale, pen
tru a-i aduce la calitatea de 
muncitori de la 1 ianuarie, a- 
dică cu 6 luni mai devreme. 
I-am găsit în perimetrul ate
lierului școală — un țarc cu 116 
mașini și firmă colorată în 
mijlocul halei de prelucrări 
mecanice — lucrînd sub îndru
marea maiștrilor șl muncitori
lor instructori.

— Pentru a putea Intensifica 
ritmul general de pregătire a 
muncitorilor am mărit, în pri
mul rînd numărul instructorilor 
de practică de la 2 la 12. ne 
spune inginerul Stelian Pană, 
șeful serviciului învățămînt. La
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0 analiză exigentă, o dezbatere
onferinfa U.A.S. din
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angajată, in spiritul organizației

Corespondența din Timișoara, 
la încheierea tradiționalei 

competiții a tinerilor textiliști

S-a încheiat faza finală a celui 
de-al IV-lea concurs „Mîini 
măiestre". Cel mai buni dintre 
cei buni se întorc în întreprin
derile unde lucrează ducînd cu 
ei nu numai bucuria ocupării 
locurilor fruntașe, mărind astfel 
zestrea mîndriei colectivului re
prezentat, ci și un adaus de ex
periență, care, sîntem siguri, va 
fi din belșug împărtășită celor
lalți tineri. Organizația U.T.C., 
principalul inițiator al con
cursului și-a dovedit încă o dată 
largile disponibilități de acțiune 
în complexul măsurilor care 
concură la continua perfecțio
nare profesională a tînărului 
muncitor. De asemenea, au ieșit
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• TESĂTORIE : ECA-
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București
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BUCUREȘTI

Simbâtă a avut foc

Centrul Universitar

ION CHIRIC

C.M.G. București — atelierul 
palete. Mașină de frezat prin 
copiere, cu patru posturi de 
lucru, este deservită de ION 
PATER care îl inițiază în tai

nele meseriei pe tînărul 
PETRE NICVLESCU

ACEI TINERI

VOR DEVENI

Un reportaj de la Uzina „Independența"- 
Sibiu, unde peste 95 la sută dintre cei primiți 
în rîndurile partidului sînt tineri de vîrstă 

utecistă (ÎN PAG. A ll-a)

București revoluționare a studenților
’ 9

• Aproape 90 la sută din studenții Capitalei au promovat în anul 
universitar trecut; dintre aceștia, peste 80 la sută au obținut note 
între 7 și 10 • Prin activitatea studenților din cadrul Centrului stu
dențesc de studii, cercetări și proiectări, s-au realizat lucrări valo- 
rind peste 6 000 000 lei. • Cercetarea științifică studențească s-a 
concretizat anul trecut în 3100 lucrări, unele avînd valoare prac
tică imediată ; • Peste 2 800 studenți și-au îndeplinit obligațiile 
de practică, lucrînd ca angajați ai unităților economice. • Simpo
zioane și colocvii studențești cu teme ca : „Conferința Națională 
a P.C.R. — eveniment istoric în viața României socialiste"; 
„P.C.R. — și organizația revoluționară a tineretului" ; „U.T.C. — 
scoală a educației comuniste" ; „Educația comunistă — cerință 
fundamentală a definirii personalității viitorului medic" au con
stituit cîteva momente relevante ale muncii politice. • 1 900 000 
ore muncă pe șantiere, în întreprinderi și unități agricole — iată 
contribuția patriotică a studențimii bucureștene la efortul con

structiv al întregului popor.

tarul ge-.eral a! partiduiui. tova-
XICOLAE CEAUȘESCl. 

ia deschiderea anului ur.iversi- 
ter, documentele de partid ale 
perioadei la care ne referim.

în cadrul dezbaterilor s-a

făcut frecvent remarca că ac- 
•u=ia conferință s-a ridicat la 
nivelul unei analize mature, cu 
dominante caracteristici ale 
spiritului de lucru comunist, an
gajat, dinamic, constructiv. Mo- 
biiul care a declanșat o aseme
nea analiză Înscrisă pe coordo-

cunatele dezbaterii ÎI aflăm, 
deosebire, în dorința reprezen
tanților studenților bucureșteni 
de a onora o propunere pornită 
din rîndurile colegilor de la u- 
niversitate, în conferința U.A.S. 
— primită cu însuflețire și ade
ziune totală de întreaga studen-

țime a țării in cadrul conferin
țelor lor — ca cea de a IX-a 
Conferință a U.A.S.R. să dezba
tă propunerea ca însăși denumi
rea organizației studențești să 
reflecte caracterul său comunist.

Este meritul conferinței de 
a fi conturat cu limpezime 
programul unei asemenea 
activități care să anticipeze 
această schimbare de titulatură- 
reprezentativă pentru conținu
tul actual al profilului organi
zației revoluționare a studenți
lor. S-a pornit de la datele 
muncii de pe parcursul a doi 
ani, de la experiențe, de la in
vestigarea lucidă și responsa
bilă a punctelor nevralgice din 
viața de asociație și totodată, 
avînd ca barem al exigenței șta
cheta ridicată a acestui an de 
școală, considerat de către se
cretarul general al partidului 
ca an de cotitură pentru învă- 
țămîntul românesc în general.

In această cotitură de na
tură să conducă la trans
formări revoluționar'e în 

învățămînt, darea de seamă, 
prezentată de tovarășul Ion 
Sasu, — reales de conferință ca 
președinte al Consiliului U.A.S.-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Il-a)
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ACEI TINERI CARE VOR DEVENI 
MEMBRI RE PARTID

Eram în secția .șculărie" a u- 
zinei „Independența" din Sibiu. 
Lingă una din mașinile de recti
ficat, un țînăr, lingă care un bă- 
iețandtu urmărea curios și atent 
fiecare mișcare a meșterului.

— Ce faci aici ? l-am întrebat, 
văzîndu-l atît de pătruns de 
importanța lucrului pe care știa 
că-l are de făcut.

— Ce să fac, învăț meserie — 
a răspuns tînărul despre care am 
aflat că se numește Vasile Vișa 
fi că învață, aici, de două luni, 
ucenic fiind, meseria de rectifi
cator „care i-a plăcut mai mult 
din toate cite le-a văzut în u- 
zini...“

Tînărul muncitor pe Ungă care 
învăța băiatul, era Mihu loan, 
locțiitorul secretarului organizați
ei U.T.C. nr. 2 ,rsculărie“. Soco
tit a fi unul din meseriașii de 
nădejde ai acestei secții, în care 
fi micronii sînt socotiți cu zgîr- 
eenie, „căci de aici se dă doar 
tonul preciziei pentru toată uzi
na", el a dovedit că este și un 
hun tovarăș, afutînd pe cine era 
in nevoie, impărtășindu-și expe
riența și activând cu pasiune în 
cadrul organizației U.T.C. Era, în 
același timp, unul din uteciștii 
care, de curînd, primiseră reco
mandarea pentru a fi primiți in 
partid, în viitorul apropiat ur- 
mînd să se prezinte în fața adu
nării generale a comuniștilor din 
secție. Este unul din cei ce, anul 
acesta, se vor adăuga celor a- 
proape o sută de tineri uteciști 
primiți anul trecut in rîndurile 
partidului, în această uzină unde 
peste 95 la sută dintre cei primiți 
în rîndurile Partidului Comunist 
Român Sînt încă de vîrstă ute- 
cistă...

— Aici este adine înrădăcinată 
ideea — ne spunea Comei Ro
man, secretând comitetului 
V.T.C. al uzinei — că noi, ute
ciștii, trebuie să fim cei care în 
primul rind avem datoria să ne 
ocupăm de recomandarea celor 
mai huni dintre tineri pentru a 
fi primiți în rîndurile partidului, 
fără a aștepta alte îndemnuri. 
Am pornit și de la realitatea că, 
devenind membri de partid, ase
menea tineri sînt cei mai în mă
sură să ajute la întărirea organi
zației U.T.C., cu aportul de ex
periență și de responsabilitate ce 
îi caracterizează. Ne simțim răs
punzători pentru pregătirea profe

ri— -------—■

SE EXTINDE
(Urmare din pag. I)

cel mult 30 de elevi sau ucenici 
avem acum un instructor. Uce
nicii și elevii din atelierul școa
lă fiind îndrumați și suprave- 
gheați îndeaproape pot acum 
realiza lucrări din planul de 
producție al uzinei. învață me
serie mult mal repede.

— Le repartizăm, după un 
plan bine stabilit, prin rotație, 
toate tiDurile de lucrări pe care 
vor trebui să le execute, apoi, 
ca muncitori, ne spune maistrul 
instructor Nicolaie Barbu. Sîn- 
tem tot timpul între ei, le ex
plicăm. le pregătim sculele și 
le dăm asisența tehnică necesa
ră. Pregătindu-i așa își formea
ză mult mai repede deprinderile 
necesare.

Un om apropiat lor, de care 
se simt foarte atașați a devenit 
prin interesul si înțelegerea ce 
le-o arată locțiitorul < ecretaru- 
lui comitetului U.T.C., strun
garul Vasile Tăna=e. El este, de 
altfel, singurul muncitor din 
uzină care are loc de muncă In 
cadrul atelierului școală.

— Fiind în mijlocul lor, pot 
să-i ajut mai mult, mai opera
tiv, ne declară el. Am ajuns să-i 
cunosc foarte bine, cel puțin 10 
pe zi vin la mine să mă întrebe 
ceva, să-mi vorbească despre 
greutățile lor. să-mi ceară un 
sfat. Am reușit să le cîstîg în
crederea — să-i fac să înțelea
gă că e foarte Important neutru 
uzină ca ei «ă ajungă cit mai 
rened“ muncitori.

— Ne străduim să lucrăm cit 
rmd mult si în nr’mul rînd ur
mărim nn nieseț? n° car» 1» fa
cem să fie b’.'no — ne sn?"*» vii-

MÎINILE MĂIESTRE
(Urmare din pag l)

limpede in evidență rezultatele 
colaborării concrete cu ceilalți 
factori, in egală măsură intere
sați în continua creștere a prin
cipalilor indicatori ai producției. 
Fiindcă, așa cum s-a subliniat 
de nenumărate ori și în zilele 
desfășurării concursului, princi
palii beneficiari au fost între
prinderile. îmbucurătoare sint și 
alte lucruri reliefate cu acest 
prilej. Deși la concurs au putut 
participa toți tinerii, pînă la 
vîrsta de 30 de ani, media 
virstei finaliștilor a fost în ju
rul a 21 de ani. Ceea ce de
monstrează tocmai deosebitul 
interes pe care concursul l-a 
stirnit în rîndul tinerilor a căror 
vr.chime în producție este doar 
de 2—3 ani. Presupusa lipsă de 
experiență a fost compensată 
prin ambiția de a învinge, prin- 
tr-o minuțioasă muncă de însu
șire a tainelor meseriei. Varie
tatea întrebărilor, cu precădere 
axate pe probleme de strictă 
specialitate, referitoare la ca
litatea produselor și la politica 
dusă de către conducerea parti
dului și statului nostru în do
meniul economiei, îndeosebi cea 
a industriei ușoare, au scos în 
evidență, prin răspunsurile date, 
existența unei intense munci 
anterioare dar și unele neajun
suri legate mai ales de nevoia 
multilateralității pregătirii.

Cei 117 participanți. reprezen
tanți ai celor peste 30 000 de ti
neri și tinere din cele 80 de în
treprinderi de profil din țară au 
plecat din Timișoara păstrînd 
în suflet bucuria învingătorului 
și dulcea amărăciune hrănită de 
ambiția revanșei la următoarele 

sională, politică, cetățenească a 
viitorilor membri de partid, de 
cunoașterea lor amănunțită, ast
fel incit, odată ajunși în fața a- 
dunării generale a organizației 
P.C.R., să ne putem minări cu 
ei. De altfel, cred că este sem
nificativ în acest sens faptul că, 
după cite cunosc, nu s-a petrecut 
nici un caz în care unui utecist 
recomandat de noi să-i fie respin
să de către adunarea comuniști
lor primirea in partid.

La „Independența" — Sibiu 
pregătirea viitorilor membri de 
partid este o activitate desfășura
tă pe multiple planuri, cu etape 
eșalonate în timp. Fiecare tinăr, 
încă de la venirea în uzină, se 
află în atenția colectivului: „Cine 
ești „Cu ce ne poți ajuta 
„Ai nevoie de ajutor ?“ — sînt 
întrebări care puse, mai mult sau 
mai puțin direct, sintetizează cli
matul existent in organizațiile 
U.T.C. ale uzinei, in activitatea 
lor de zi cu zi, in viața colecti
vității, ca și a fiecărui tinăr. De
cantările vin firesc, într-o crește
re și maturizare continuă a fiecă
ruia, ou fiecare faptă de muncă, 
cu fiecare acțiune de organiza
ție... Și mereu, pentru unul sau 
altul dintre uteciștii uzinei, vine 
ziua cînd această pregătire „dis
cretă" este considerată edificatoa
re, cînd organizația, biroul 
U.T.C., împreună cu comuniștii 
din secție, incep pregătirea direc
tă a tinărului pentru a-l primi in 
partid. Tinerii respectivi, purtind 
in inimă dorința de a deveni 
demni de această calitate, simt 
astfel că se bucură de încre
derea tovarășilor de muncă, că 
pot să-și scrie cererea de primire 
în partid. A fost exact situația 
lui Ioan Mihu, de care aminteam 
la început, a lui Mircea Traian 
Cristea, a lui Ioan Vecerzan, a 
lui Daniel Weadt, a lui Vaier 
Mărgineanu, a lui Gligor Huru- 
beanu și a zeci și zeci de alți 
tineri din întreprindere.

— Pregătirea acestor tineri se 
face pe mai multe căi — a con
tinuat secretarul U.T.C., Cornel 
Roman. Sarcinile personale, pe 
care, ca orice utecist și ei le pri
mesc, capătă în cazul lor un ca
racter mai complex, mai pregnant 
angajat, și sînt mai dificile. Sînt 
însărcinați, spre exemplu, cu or
ganizarea unor acțiuni importan
te, de care să răspundă direct.

INIȚIATIVA
torul strungar Ion Preda, unul 
dintre băieții care execută de 
pe acum lucrări de mare com
plexitate, dovedește prin fap’e 
că își va realiza norma. -a Ț 
muncitor, dacă e nevoie de mii- I 
ne. în aceeași situație se află și I 
colegii săi Andrei Lungu, Ilie I 
Grigore. Adrian Sigmund. Paul 1 
Stoian și Ilie Stroe.

— De altfel aproape toți cei 
care trebuie să intre la 1 ia
nuarie în secții ca muncitori 
sînt capabili deja să-și realize
ze norma, adaugă maistrul in
structor Nicolaie Barbu.

— Pe cei mai buni. îi vom re
partiza în secții individual, din 
momentul în care vor demonstra 
că pot lucra la mașini cu răs
pundere de muncitori, ne de
clară inginerul Stelian Pană. 
Căutăm acum o modalitate de 
stimulare materială a celor care 
reușesc să ajungă mai repede 
muncitori, pentru a-i mobiliza 
să depună toate eforturile în a- 
cest scop. Tot spre a-i ajuta 
vom elabora pentru fiecare me
serie cîte un ciclu de lecții teo
retice. pe care le vom multipli
ca să aibă la îndemînă într-o 
formă condensată cunoștințele 
ce trebuie asimilate, cu prio
ritate.

în acest mod se procedează de 
acum cu toți elevii școlii pro
fesionale și ucenicii care se 
pregătesc să devină în anii ur
mători muncitori la U.M.U.C. 
Intrarea lor, în secții ca mun
citori cu ce! puțin 6 luni mai 
devreme este apreciată aici ca 
o condiție esențială pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen.

ediții, prin ele sau alte colege 
de ale lor. Se cuvine, de aseme
nea, să acordăm pentru obiecti
vitatea și competența sa, notă 
maximă juriului.

Dar iată și ordinea celorlalți 
trei clasați la cele trei meserii :

ȚESĂTOARE : Locul II, Mi- 
rica Gheorghița, întreprinderea 
Mătasea populară București, 18 
ani, absolventă a școlii profe
sionale ;

Locul III, Anna Sorban, între
prinderea textilă Oltul, Sfintu 
Gheorghe, absolventă a școlii 
profesionale, clasa a XlI-a se
ral. 21 de ani ;

Locul IV, Maria Răducea, Fa
brica de postav din Azuga, ab
solventă a școlii profesionale și 
a liceului, 22 de ani ;

FILATOARE : Locul II, Milica 
Costuleanu, Filatura de cinepă 
Fălticeni, absolventă a liceului 
teoretic, calificată la locul de 
muncă, 22 ani ;

Locul III, Paulina Brumă, 
I.I.S. „Textila" Galați, absolven
tă a școlii profesionale și a li
ceului teoretic, 22 ani ;

Locul IV, Maria Bădala, în
treprinderea „Textila" Pitești, 
absolventă a școlii profesionale, 
21 de ani ;

CONFECȚII ÎMBRĂCĂMIN
TE : Locul II, Mozeș Bozodi, Fa
brica de confecții Odorheiul 
Secuiesc, absolvent al școlii pro
fesionale, 27 ani ;

Locul III, Alexe Neagu, Fa
brica de confecții Rimnicu Să
rat, absolvent al școlii de me
serii, 28 de ani ;

Locul IV, Maria Stoica, Fabri
ca de confecții Tirgu Mureș, ab
solventă a școlii profesionale, 
clasa a XH-a seral. 21 de ani. 

Majoritatea frecventează ca formă 
superioară de pregătire politico- 
ideologică, învățămîntul de partid, 
la recomandarea biroului U.T.C., 
participînd la ciclul de studiere a 
Statutului P.C.R. Pentru cei ne- 
cuprinși la aceste cercuri, dar că
tre care ne-am orientat atenția 
pentru a-i pregăti în vederea pri
mirii în partid, organizăm o serie 
de expuneri tematice referitoare 
la rolul partidului in construirea 
societății socialiste in România, 
sarcinile ce decurg din documen
tele Conferinței Naționale a 
partidului și altele. Pregătindu-i 
astfel, îndeplinim și un alt dezi
derat al nostru: fiecare tinăr 
participant la aceste cercuri să 
devină un propagandist la locul 
său de muncă, în colectivul re- 
strîns de tineri, acționînd zi de zi.

Preocuparea aceasta pentru la
tura calitativă a pregătirii viitori
lor comuniști, atenția acordată 
permanent pentru cunoașterea 
complexă a fiecărui tinăr în par
te, se oglindește în cadrul orga
nizației U.T.C. a Uzinei ^Inde
pendența" din Sibiu prin rezul
tate pe măsură. Tinerii primiți în 
partid aici se dovedesc oameni de 
acțiune, maturi din punct de ve
dere politic, apți să facă față unor 
sarcini complexe.

— Din acest punct de vedere, 
organizația noastră de partid 
este mulțumită de ceea ce 
fac comitetele și organizațiile 
U. T. C. din uzină — arăta 
Nicolae Stanciu, secretar al 
comitetului de partid. Ducînd o 
activitate orientată în special că
tre o muncă de la om la om, la 
nivelul secțiilor, apropiată de via
ță, de specificul fiecărei meserii, 
al fiecărui loc de muncă, mem
brii comitetului U.T.C. au reușit 
un lucru foarte important: să 
țină un contact nemijlocit cu ti
nerii. De aceea uteciștii pe care 
îi primim în partid se bucură în 
fața noastră de o încredere deo
sebită. Au girul organizațiilor 
U.T.C. care i-au recomandat și 
pe care ne putem bizui".

Știind că au de onorat aseme
nea încredere, răspunzînd unor 
exigențe și răspunderi deosebite, 
conștienți de faptul că trebuie să 
acționeze pe măsura grijii apro
piate cu care au fost crescuți și 
îndrumați, tinerii membri de 
partid de la Uzina „Independen
ta" din Sibiu continuă să contri
buie prin gindirt, ini'iafică. pa
siune ji muncă la oeriertionarea 
actririUțis osanizatiilor U.T.C. i» 
cedru! cărr—e remîn si rrt-rrr 
Ier uceerfe « er-
verienrei r. a tsyrlm. mss se 
întrerupe «rirt t.-.

MARIAN GRIGORE
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cipanți la dezbateri, au iscloc, 
in primul pre-
fesională a studenților. Normal 
— au sabiaaiai denoterile — ea

deosebire atenția t rnferînței, 
tatrudt. astăzi, pregătirea pro
fesională este ccnsxleratâ ca 
decisivă Ir. afirmarea spirituiai 
angajat ai tinărului aflat la a- 
nii de formare a carierei, ca o 
atitudine politică concretă a 
■tudentulol In fața societății. 
Motive de satisfacție sînt, lrs a- 
epâslă ordine de idei, Intmclt, 
așa cum aprecia darea de sea
mă, replica studențimii din Ca
pitală la aplicarea unui com
plex de măsuri care vizează di
rect realizarea unității organice 
dintre Ir.vățămir.t, cercetare și 
producție, s-a constituit din re
zultatele la învățătură. In pri
mul rînd, atestind o mai ridi
cată responsabilitate față de pro
pria pregătire, față de viitorul 
său profesional. Nu este vorba, 
aici, doar de procente, deși și 
ele și pe ansamblu, dar mai 
ales, la Universitate, l.M.F„ Ar
hitectură, I-E.F.S„ Automatică, 
Cibernetică economică. Agrono
mie, subscriu faptului că se în
vață mai serios, pentru promo
varea anilor de studii, dar, cu 
precădere, pentru atingerea u- 
nui Înalt nivel de profesionali- 
tate — ci de ceva mai mult. De 
faptul că, asociațiile și studenții 
înșiși, au fost implicați să facă 
front comun eu factorii de în- 
vățămînt. In sensul realizării 
unei perfecte osmoze între acti
vitatea profesională și cea de 
educație politică. Și darea de 
seamă și vorbitorii au pus pe 
seama înfăptuirii mai bune a 
acestei întrepătrunderi, faptul 
că cea mai mare parte a studen
ților se gîndesc la viitoarea in
tegrare în producție, ca la o 
chestiune care depinde, final
mente, de munca lor : de atitu
dinea față de practica producti
vă ori specifică profesiei, de in
teresul pentru o viață științi
fică materializată în cercetare, 
în realizarea unor lucrări ale 
studenției consacrate profesiei, 
producției. Dar, așa cum justi
ficat sublinia tovarășul Ion Fro- 
sineanu, președintele C.U.A.S. 
din I.P.G.G., există și reversul 
acestei probleme. Acolo unde 
asociațiile nu utilizează mijloa
cele muncii politice — și este 
cazul chiar și al institutului ce-1 
reprezenta — ca forță motrice 
a formării climatului muncii 
profesionale, se deschid porți 
superficialității, micșorării for
ței de intervenție activă a opi
niei studențești. Apare, așadar, 
normal faptul că mai mulți vor
bitori, printre care loan Lupu, 
vicepreședinte al C.U.A.S.- 
Agronomie, Hoffman Arthur, 
președintele C.U.A.S.-I.E.F.S., 
au susținut ideea că nu se poate 
accepta intervenția administra
tivă, singură, pentru neîndepli- 
nirea obligațiilor studențești 
nedublată, mai exact, nepre
cedată preventiv și educa
tiv de munca politică desfă
șurată de asociație. Conferința 
a preluat ca o sarcină sublinie
rea de a face ca asociațiile să 
se situeze pe terenul concret al 
situației reale din grupe și ani, 
a fiecărui student, să folosească 
adunările generale pentru dezba-

BUCUREȘTI
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Iile profesionale, grupurile șco
lare, uzinele și fabricile bucu- 
reștene.

Ca martor al evenimentului și 
de-o vîrstă apropiată de cea a 
sărbătoriților, pot vorbi la mo
dul cel mai îndreptățit despre 
cîteva sute de tineri, unii, poa
te, încă adolescenți și la vîrsta 
de 18 ani, care n-au reușit să 
nu se emoționeze vizibil și să 
nu-și emoționeze invitații de o- 
noare, în persoana academicia
nului Emil Chiriac. scriitorul 
Ion Bănuță și actorului Amza 
Pelea.

Mulți dintre ei, din dina în 
care au început să-și explice 
sensuri, rosturi și semnificații, 
au trăit mai mult în viitor de- 
cit în prezent ; au avut, firesc, 
toate vîrstele sub 18 ani, dar 
au chemat prin dorințele și vi
surile lor, cit mai iute, viito
rul. De ce ?

— Fiindcă e hotarul în care 
începi să te consideri un bene
ficiar căruia i-a venit rindul 
de a-și inventaria mai mult de- 
cit oricînd și obligațiile. Pentru 
că e un moment de mare mi
raj. incubînd. deopotrivă. un 
sentiment de jind după obiceiu
rile copilărești — adolescentine 
— cărora de acum le va sta 
bine numai dind o tentă poetică 
muncii — un entuziasm molip
sitor oricăror acțiuni vizind bi
nele social, ca și unul impu- 
nînd mindria de a fi cetățean, 
dar și răspunderea de a avea 
ceva de spus si nu orice — 
mărturisea Adrian Severin, din 
clasa “ a XlI-a. Liceul ..Mihai 
Viteazul". Iar colega sa. Florica 
Pleșa. de la Liceul ..Ion Crean
gă" adăuga : ,.E tocmai vremea 
cînd trebuie să fim întrebat:, 
fără scuza de a nu avea ce răs
punde : „Ce pasiune ai. tinere ?

terea activității profesionale, 
m loc de exert tare a opiniei co- 

e intransigente — cu efect 
constructiv, pe caz, pe rezultate

iscuția despre moderniza
rea școlii superioare, pe 
temeiul căreia se poate 

atinge gradul de pregătire pro
fesională cerut de societatea 
noastră, astăzi și în perspectivă, 
a angajat un număr mare de 
participanți : Radu Mihnea, pre- 
președinteîe C.U_A.S.-Arhitec- 
tură, Vasile Bontaș, președin
tele C.U.A.S. — Universitate, 
Horla Bolboceanu, președinte 
al C.V.A.S.—I.A.T.C. și alții. Nu 
este deloc o surpriză, întrucit 
faptul ca atare relevă Inscrie- 

0 ANALIZĂ EXIGENTĂ, 
0 DEZBATERE ANGAJATĂ

rea asociațiilor și a studenților 
In sfera tuturor preocupărilor 
In care este înscris învățămîn- 
tul, conferința realizînd sin
teza efervescenței acestor preo
cupări prezente In ani, grupe șl 
facultăți, a modului In care stu
denții participă la procesul pro
priei formări.

Dezideratul pregătirii specia
listului de mtine prlntr-un pro
ces instructiv cu dominante ca
racteristici practice, a stat în 
centrul atenției conferinței, 
semn sigur că studenții nu-și 
înțeleg altminteri formarea pro
fesională. Dar înțeleg și pro
pun o organizare superioară a 
practicii productive. Exemplifi- 
cînd, amintim ceea ce spunea 
tovarășul Andrei Wild, vice
președinte al C.U.A.S.—I.P.B. ; 
că practica va facilita educația 
prin muncă și pentru muncă, 
pregătirea reală pentru produc
ție, în măsura în care aceasta 
va fi productivă, întreprinderi
le dovedindu-și mai multă so
licitudine fată de studenți ca 
față de viitorii lor specialiști, 
nu numai prin primirea lor nu
merică la practică, ci prin cu
prinderea efectivă în muncă. 
Or, ceea ce arăta despre prac 
ticâ tovarășul Gh. Popescu, re
prezentantul în conferință al 
tinerilor de la F.M.U.A.B. ; ca 
experiența lor bună de a alcă
tui planuri comune cu studen
ții — deocamdată cu cei de la 
T.C.M., — cuprinzînd întîlniri 
comune în fabrică, la cămin, la 
club să devină o constantă a 
activității. După cum este posi
bil să se găsească în întreprin
deri modalități de integrare la 
nivel superior a studenților în 
producție. Acestora să li se pro
pună din planul de inovații 
teme de proiect de an pe care, 
apoi la practică, să le realizeze în 
mod concret tot ei ; pentru pro
iectele de diplomă să fie puse 
la dispoziția studenților planul 
de inovații și modernizare a 
procesului de producție, îneît

Să fim, deci, pasionați, dar nu 
oricum, ci concretizindu-ne pa
siunea în fapte și neapărat cu 
generozitate, într-o creație sta
bilă. Pentru noi, tinerii de 18 
ani, existenta unei pasiuni reale 
e un demers gata ciștigat spre 
a ști ceea ce vrem să devenim, 
adică spre alegerea profesiei.

Asemenea ginduri își înlăn
țuie semnificațiile pentru fieca
re dintre cei care pășesc acum 
pragul virstei cetățenești, iar 
conștiința muncii, a marilor răs
punderi străbate ca un itinerar 
fundamental pentru toate împli
nirile de viață la care fiecare 
aspiră tumultuos.

— S-a spus de către unii gm- 
ditori ai locului : mintea trebuie 
să lucreze pentru priceperea 
miinilor, autodepășire in cu
noaștere trebuie alăturată, tot
deauna. exersării inteligenței 
miinilor. Eu m-am calificat in 
profesia de strungar in urmă cu 
2 ani. Pot spune că mi-am edu
cat miinile și voința la „școala" 
efortului fizic, a priceperii, am 
învățat să prețuiesc munca. Azi, 
afiat la vîrsta majoratului. îmi 
formulez mai matur și mai pu
ternic. dorința de a-mi continua 
studiile. spunea Alexandru 
Ivan, strungar Ia Uzina de pom
pe București.

...Sărbătoriților le-au fost dă
ruite Cori, au primit felicitări 

. din partea reprezentanților Con
siliului popular municipal, a Co
mitetului municipal București al 
U.T.C.. le-au urat noi succese 
in viață colegii și tovarășii lor 
de muncă.

GALAȚI
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treapta de unde pornesc 
zborurile adevărate. De aici 
înainte trebuie să fiu și eu de 
folos celor din iur. societății, 
de aici incep marile răspun
deri. Nu simt aceste mari răs

lucrările să însemne o reali
zare care testează competența 
tinărului ca inginer ; mai mult, 
există experiența colaborării cu 
studenții de la Filozofie, în ac
tivități educative specifice, co
mune cu tinerii muncitori și se 
poate extinde colaborarea și cu 
cei de la Teatru. Trebuie, tot
odată, receptate și propunerile 
studentei Ingrid Partiș, de la 
limbi germanice și a preșe
dintelui C.U.A.S. de la Uni
versitate ca, pe de o parte, 
studentul universității să fie 
pus prin practică în situația vi
itorului lor de muncă ce-1 con
stituie școala și, dacă este po
sibil, acolo unde va lucra, iar, 
pe de altă parte, să se creeze 
ateliere productive și pentru 

studenții care fac studii filolo
gice. Propunerea venită din 
partea tovarășului Sorin Blin- 
dațu, președintele C.U.A.S. de 
la I.C.B., privind necesitatea de 
a extinde sistemul de angajare 
în producție a studenților pen
tru ca perioada de practică să 
fie mal fertil utilizată, dar și 
pentru o echitate în desfășura
rea muncii — merită aceeași a- 
tenție.

Conferința a reținut din 
cuvîntul tovarășului A- 
lexe Popescu, adjunct al 

ministrului educației și învă- 
țămîntului, promisiunea ca pro- 

L.

TELEGRAMÂ
„Studenții din Centrul Universitar București primind cu 

entuziasm și bucurie indicațiile dumneavoastră referitoare 
la modernizarea și perfecționarea continuă a școlii superioare 
romanești, la integrarea organică a învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea, la creșterea rolului politico-educativ al 
procesului didactic, se angajează cu răspundere și maturitate 
alături de cadrele didactice în efortul susținut de ridicare 
a învățămîntului superior la nivelul sarcinilor complexe ale 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Pe deplin conștienți, că sarcina noastră primordială, constă 
într-o temeinică pregătire profesională, și politico-ideolo- 
gică, vom învăța și ne vom pregăti cu sirguință, să milităm 
neabătut pentru ridicarea conștiinței noastre socialiste astfel 
ca fiecare dintre noi să dovedească, in producție la locul de 
muncă, conștiința înaltei îndatoriri* de a duce miine pe 
umerii săi, marile sarcini ale dezvoltării patriei.

Vă asigurăm mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom pregeta nici un efort pentru a trans
pune în faptă politica științifică, consecvent marxist-leni- 
nistă, a partidului și statului nostru, pentru a ne aduce 
contribuția noastră entuziastă și creatoare la transpunerea 
in viață a vastului program elaborat de partid, de înflorire 
și prosperitate a națiunii noastre, de ridicare a României pe 
culmile civilizației comuniste".

CONFERINȚA UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚEȘTI 

DIN CENTRUL UNIVERSITAR 
BUCUREȘTI

punderi ca pe o povară, ci ca 
puternice îndemnuri pentru îm
pliniri viitoare, ca obligatorii 
puncte de trecere spre afir
marea deplină a propriei per
sonalități". Apoi tînărul Valen- 

Vțin Buksz începe să-și facă bi
lanțul vieții de pînă atunci, 
așa după cum sînt sigur și-l 
făceau și cei peste 400 de co
legi de generație ai săi în acel 
moment, cînd așteptau clipa în 
care primarul orașului avea să 
rostească propoziția scurtă dar 
de largă rezonanță : „Vă de- 
cla>- majori". Ce gindește, Va
lentin Buksz ?. „Acum înțeleg 
In mare măsură fenomenele 
din societatea noastră ți cred 
că tot ce se lntimolă la noi nu 
poate să-ți genereze decit noi 
elanuri, să-ți ațițe dorința de 
a deveni autorul unor fapte de 
seamă. Această înțelegere am 
dobindit-o la marea școală a 
organtizației U.T.C. integrin- 
du-mă în febrilitatea genera
ției mele, învățind zi de zi de 
la comuniști. Am învățat să 
prețuiesc munca, să fiu cinstit, 
sâ-mi iubesc patria. La orele 
de practica productivă desfă
șurată în cadrul marelui co
lectiv de muncitori de la Com
binatul Siderurgic din Galați, 
am cunoscut în muncă satis
facții nebănuite, mi-am for
mat puternice convingeri mo
rale. Da, pot spune că tntr-a- 
devăr sînt pregătit pentru 
viață*.

Urmărind privirile intense 
ale celor 400 de colegi ai gene
rației lui Valentin Buksz am 
avut imediat certitudinea că și 
ei gîndesc la fel, că ideile și 
cuvintele interlocutorului meu 
au fost exprimate și de buze
le lor. Valentin Buksz nu vor
bea numai în numele său. „Vă 
declar majori* — a rostit de 
la tribună tovarășul loan Be- 
jan, prim secretar al Comite
tului municipal de partid, pri
marul municipiului Galați, nu 
înainte de a adăuga la por
tretul generației care a împli
nit 18 arii, noi trăsături defini
torii : spiritul de dăruire, pa
triotismul, încrederea In partid, 
entuziasmul în muncă șl învă
țătură, dragostea pentru nou, 
înaltul simț al datoriei. „Eu nu 
am avut parte de o asemenea 
sărbătorire a majoratului", a 
declarat la aceeași tribună Con
stantin Osanu, tinăr cu mulți 
ani In urmă, pe cînd era ute- 
cirt în ilegalitate. Inimile tine
rilor din sală au tresărit, emo
ția simțindu-li-se îq ochi. Poa
te de aceea cînd Valentin 
Buksz vorbind de astă dată de 
la tribună a rostit cuvîntul le- 
gâmint, a exprimat din nou 
sentimentele tuturor celor din 
sală. Pînă acum, spunea el, noi 
am primit mereu daruri, unii 
și-au dăruit și viața pentru noi. 
Apoi am primit în dar magis
trale, combinate, orașe și sate 
mari și frumoase în care să 
trăim liber și fericiți. Noi am 
primit tot, dar am făcut ți un 
legămînt, să înălțăm cu miini
le noastre o cetate ca in vis 
pe care să scriem numele țării : 
România Socialistă.

blemele atlt de numeroase pe 
adresa perfecționării procesului 
de învățămînt, ridicate de stu- 
aenți ca observații, critici și 
propuneri, să fie studiate și 
transferate la capitolul măsuri 
concrete.

Trebuie, însă, subliniată opi
nia conferinței, reluată de 
mulți vorbitori, că înfăptuirea 
în continuare a modernizării 
școlii superioare solicită inter
venția cu constanță permanen
tă a A. S. în problemele de 
fond ale conținutului Invăță- 
mîntulul, pe direcțiile funda
mentale care compun sistemul 
formării studenților ca viitori 
specialiști. Totodată, aceasta 
implică dezvoltarea pe temeiuri 
mai consistente a reprezentării 

studenților în senate șl consilii 
profesorale — și la acest lu
cru s-au referit aproape toți 
vorbitorii. S-a făcut o adevă
rată pledoarie pentru îndepli
nirea sarcinii încredințate de 
însăși conducerea de partid 
de a ridica cu adevărat repre
zentarea la nivel de mandat dat 
de studenți colegilor pentru a 
se angaja In rezolvarea tuturor 
treburilor care privesc învă- 
țămîntul, prin cunoașterea și 
stăpînirea profundă a proble
maticii vieții școlii superioare, 
în primul rînd. Aceasta înseam
nă și realizarea unei reprezen
tări care să urmeze fidel tra-

*
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1
 Poate că ideea 

sau poate numai 
îndrăzneala de a o 
rosti i-a venit abia 
atunci, în urma in
vitației ce le fuse- 
Ise adresată de la 

masa prezidiului a- 
les să conducă dez
baterile adunării. 
Sincer să fiu n-aș 
putea spune dacă a 
fost sau nu o ase
menea invitație. In- 
t rebar ea „tovarăși,

j< mai are cineva de 
>> ridicat vreo proble- 
a mă ?“ adresată în 
>> final mi s-a părut, 
A după chiar tonul 
7 rostirii ei. o formu- 
a lă protocolară care 
>> anunța că adunarea 
a s-a terminat. Nu- 
>> mai că el, utecistul 
î- despre care vă vor- 
v besc, nu înțelesese 
A același lucru și, 
7 cum avea cu ade- 
A cărat ceva pe ini- 
7 mă, ridică nuna. 
>$ S-a referit în cu- 
7 vîntul său nu la o 
>\ chestiune personală

și nici la una ușor 
>> de rezolvat. Poate

de aceea a început 
A prin a vorbi despre 
7 dificultățile pe care 
A le presupune afla- 
7 rea soluțiilor pentru 
a ca, abia apoi, după 
7 ce s-a asigurat că și 
A colegii au înțeles e- 
7 fortul la care s-ar 
A obliga cu toții, să 
7 expună fondul pro- 
A blemei, a acelei 
7 probleme pe care el 
A o considera, pe 
7 bună dreptate, de 
A interes major pentru 
7 prestigiul organi- 
A zației.
7 O întîmplare re- 
A centă mi-a adus în 
7 memorie reacția pe 
A care a stîrnit-o
7 tund, în adunarea 
A aceea, îndrăzneala 
7 ultimului vorbitor. 
7 Cîțiva au ținut să-l 
7 admonesteze pe loc, 
7 alții au făcut-o 

după aceea, în par- 

in

altă

NICOLAE 
ARSENIE

nu supăra 
cumna pe

a-

ticular, dar motivul 
reproșurilor ce i se 
aduceau era unul și 
același: nu faptul 
că ar fi reținut a- 
tenția adunării asu
pra unor lucruri 
nesemnificative, ci 
faptul că a ridicat 
o problemă prea 
importantă. „Prea 
dificilă" ziceau unii, 
„prea riscantă" tra
duceau alții, spe- 
riați oarecum de 
niște consecințe 
ce-ar fi putut să ur
meze, și care, in în
chipuirea lor temă
toare, erau altele de
cit cele privind an
gajarea tuturor fac
torilor întru solu
ționarea situației 
semnalate.

De bite ori oare, 
lipsa de consisten
ță a adunărilor u- 
nor organizații nu-și 
află explicația toc
mai în faptul că în 
colectivul respectiv 
de uteciști operea
ză această nejustifi
cată teamă de su
biecte dificile; că 
singurele probleme 
care-și capătă drep
tul la dezbatere 
sînt cele care nu re
clamă soluții 
cele cu 
dinainte

sau 
realizări 

dinainte știute ?
„Dificilul" ține, 

de cele mai multe 
ori, de comoditatea, 
de lipsa de interes 
a unuia sau altuia 
si devine de-a drep
tul inexplicabilă, In 
cazurile acestea, gri
ja cîte unui repre
zentant al uteciștilor 
de a 
care 
vreun tovarăș de 
la sindicat sau din 
conducerea tehnico- 
administrativă.

Sigur, fiecare lu
cru la timpul său, și 
asta ar putea să în
semne, nu obiectez, 
și faptul că nu a- 
vem totdeauna și 
pentru toate cazuri-

seul consultării studenților, 
dincolo de adunări și confe
rințe de alegeri, ridicarea cu 
curaj, dar și gîndit, a proble
maticii specifice în fața foru
lui didactic, • urmărirea consec
ventă a rezolvărilor pe care le 
capătă cuvîntul spus în acest 
for, informarea celor pe care-i 
reprezintă cu tot ce se discută 
privitor la activitatea lor, pre
cum și spirit militant In rezol
varea măsurilor stabilite de or
ganismele colective de condu
cere ale vieții universitare.

Atingerea unui asemenea 
obiectiv ambițios pe care 
și-1 propun asociațiile, de 

a-l integra pe fiecare student 
în circuitul unei activități res

ponsabile, de natură să înles
nească utilizarea maximă a ani
lor de studiu în folosul forma
ției profesionale, este condițio
nată, șine qua-non, de ridica
rea conștiinței politice a stu
denților, de promovarea în ani 
și grupe a unei activități poli
tice cu accentuat caracter edu
cațional. Din aceste consideren
te, conferința a stăruit mult a- 
supra sarcinilor ce revin aso
ciațiilor pe planul muncii politi
ce. In fapt, s-a pus chestiunea 
de a duce mai departe, pe un 
plan superior, o experiență e- 
xistentă. Reținem, cu deosebire, 
sublinierile de a promova o 
muncă de propagandă cu ac
centuat caracter concret, adap
tată specificului colectivelor 
studențești și opțiunilor acesto
ra ; de â accentua preocupările 
pentru utilizarea formelor de 
activitate care-1 pun pe student 
în contact direct cu realitățile 
politicii partidului' nostru în 
strînsă legătură cu domeniul de 
activitate căruia i se consacră, 
oferindu-le un cadru al apro
fundării documentelor de par
tid. S-a cerut, în acest sens, în
lăturarea viciului formalismu
lui organizatoric și de conținut 
din unele activități și a gîndi 
o muncă politico-ideologică 
densă în conținut, cu o puter
nică forță de penetrație educa
tivă. Merită notate referirile la 
obligativitatea de a promova 
acțiuni-dezbateri în studierea 
documentelor de partid, în des
fășurarea învățămîntului ideo
logic, de a renunța le expuneri 
generale, în favoarea dialogu
lui, a răspunsurilor la întrebă
rile studenților. Inițiative cum 
sînt cele vizînd patronarea dez
baterilor politice, filozofice, i- 
deologice, de către personalități 
ale vieții politice, ale activității 
didactice și științifice,, organiza
rea serilor politice, a colocvi
ilor politice și meselor rotunde, 
analizarea vieții colectivelor de 

le, soluții la înde
mînă, gata pregă
tite. pe care să le 
scoatem de undeva 
dintr-un sertăraș, în
dată ce o problemă 
sau alta a fost ri
dicată. Ba. trebuie 
să recunoaștem, pot 
exista — și nu pu
ține —, lucruri a 
căror rezolvare, de- 
pinzînd de o seamă 
de condiții, sd fie 
chiar imposibilă la 
un moment dat. Dar 
de unde ideea că ' 
asemenea probleme ; 
nu pot sau nu tre- ■ 
buie să fie rostite P! ! 
De unde îndemnul ; 
la evitarea unor a- < 
semenea subiecte ; 
cînd rostul discuți- ' 
ei tocmai acesta ' 
este: de a stabili ' 
condițiile de care ■ 
depinde reatdvarea ; 
unui lucru, de a de- • 
talia dimensiunile ; 
efortului necesar, de ■ 
a determina înțele- ' 
gerea de către fie- < 
care a obligațiilor ; 
ce-i revin.

N-am găsit în ! 
modestele mele cu- ; 
noștințe de istorie a : 
științelor nici un ; 
caz în care soluția : 
să fi fost descoperi- • 
tă mai înainte de ' 
formularea proble- ■ 
mei. Poate 
nu sînt.

Reproșul 
celui 

<<.

ca nici

adresat 
ce ridică o 

chestiune mai difi
cilă poate proveni, 
însă, și din ideea, 
falsă, cred eu, in 
contextul organiza
ției noastre, că solu
țiile pot fi apanajul 
unei sau unor per
soane, că drepturile 
ar fi distribuite 
după locul pe ca- 
re-l ocupă, mal 
față sau mai...

Dar asta-i o 
problemă...

studenți prin raportare directă 
la documentele de partid, cum 
este, de pildă, prilejul dezbate
rii proiectului de norme ale e- 
ticii șl echității socialiste, pre
cum și așezarea la masa de lu
cru a asociației împreună cu re
prezentanții catedrelor de ști
ințe sociale, pentru o mai bună 
întrepătrundere între studiul 
științelor sociale și componen
tele muncii politice de asociație 
— au fost recomandate spre ge
neralizare.

Angajamentul conferinței de 
a realiza la n nivel superior in
dicația tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, ca fiecare aso
ciație să devină un colectiv pu
ternic de muncă și luptă, se 
poate împlini în condițiile sud-^ 
stanțializării programului acti
vității politice așa cum l-a con
turat conferința.

supra acestor aspecte și 
a altora care compun 
viața integrală a asocia

țiilor studențești, s-a oprit cu 
deosebire, în încheierea lucră
rilor conferinței, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim secre- ’ 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. 
Apreciind nivelul conferinței, 
ca for politic cu adevărat re
prezentativ al stadențlmii Ca
pitalei, angajată responsabil In 
problemele cu care se confrun
tă țara pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale a 
P.C.R. și cu deosebire, învăță- 
mîntul — ca loc al pregătirii 
lor pentru viață și muncă — și 
subliniind datoria organizației, 
de a milita pentru lărgirea 
orizontului politic nemijlocit al 
tinerilor, vorbitorul a spus în
tre altele : „Se ridică obligati
vitatea de a organiza m^i bine 
munca, mai temeinic pentru a 
obține, așa cum ne-a solicitat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îmbunătățirea radicală a stilu
lui de muncă. Să i se dea fiecă
rui colectiv studențesc ceea ce-1 
este necesar, fiecare organism 
să știe că răspunde pentru con
cepția muncii sale. Punerea tu
turor acțiunilor în balanța e- 
xactă a țelului spre care țin
tesc, formarea unei atitudini 
politice ferme ; a eficienței e- 
ducative, înlesnește eliminarea 
timpului irosit cu acțiuni în 
urma cărora nu rezultă nimic. 
Neîndoielnic, aceasta presu
pune receptivitate în fața 
criticilor aduse stilului de 
muncă, perfecționării aces
tuia prin instruirea cadre
lor de asociație, prin pregă
tirea acestora ca activiști poli
tici, capabili să organizeze acti
vitatea în mod rational, bizuin- 
du-se pe jaloanele principiale, 
dar, eu deosebire, apeiînd la 
studenți pentru prefigurarea ac
tivităților care le solicită, fiin- 
du-le fundamental necesare for
mării lor ca tineri comuniști 
pregătiți multilateral să se in
tegreze în viața si munca so
cietății socialiste.

Făgăduiala entuziastă a stu
denților Capitalei, exprimată 
prin delegații lor la confe
rință, a primit concretiza
rea și în telegrama adresată 
conducerii de partid și de stat, 
personal tovarășului''- NICOLAE 
CEAUȘESCU.
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REZULTATE

• STEAUA — PE- 
TROLUL: 2—1 (1—0)

Au înscris : Dumitru (in 
minutele 30 și 8$ — din lo
vituri libere) — respectiv Ion 
Constantin (min. 47)

• S.C. BACĂU — DI
NAMO : 2—1 (0—0)

Au marcat : Sandu Gabriel 
— autogol (min. 52), Dem- 
brovschi (min. 75) — respec
tiv Duimtrache (min. S3)

• „U" CRAIOVA —
U.T.A. : 1—0 (1—0)

A Înscris Marcu (min. 44)

CU PLUS CU MINUS CLASAMENT
Victoria lui— Dumitru. Două lovituri libere de 

maestru, două goluri și o victorie care aduce 
echipa murtară. din nou. pe locul înMi. Iată că 
ex-rspidtrtul Dumitru a făcut mai mult deeît 
înaintarea de ari a Stelei, care a combinat mult 
șt ster-L Ex-ateLstul Ion Gn—ta ’ din partea 
oaaperi-or, ae remarcă, de aserne-.e=

Nu au plăcut abuzurile de faulturi ale apă
rării stdiste, in care „s-au remarcat" Negrea. 
Hălmăgeanu. Ciugarin. Tactica de apărare a 
petroliștilor, exprimată de la început printr-un 
singur vîrf de atac — Ion Constantin — pină 
lz urmă n-a fost de buu augur. Deabia după 
ce au primit gol ei au ieșit la atac. Prea tirziu. 
insă.

Prima repriză — o repriză de fotbal bun. în 
care ambele echipe au ratat bune orari de a 
înscrie, superioritxte* teritorială si numărul 
acțnrmtor de atac perieufoeae rătnhur-d de 
partea gaadeior. Cu toate ci Rămcreanu a pri
mit un goi. — al doilea — parafa— ei s-a făcut 
un debuc bun ta noua sa echipă. O remarcă 
specială pentru Dembro*»aehL acasă, de nfrgiT

Repriza a doua umbrită de starea de încordare 
la care s-a jucat. Au fost mult prea dese momen
tele care n-au avut nimic cu fotbalul cu 
spectacolul sportiv. Poate e și vina arbitra 
lui Vlaiculescu. care n-a intervenit cu suficientă 
decizie pentru potolirea spiritelor. Protagoniști ai 
durităților și bruscărilor Dinu. Doru Popescu. 
Mior. Hritcu.

Steaua 14 7 4 3 25—12 18
Dinamo 14 7 3 4 21—15 17
S. C. Bacâu 14 7 3 4 18—lfi 17
„U“ Craiova 14 5 C 3 23—18 ÎS
petrolul 14 6 4 4 12—14 16
C-F.R. cluj 14 6 4 4 15—13 16
Jiul 14 7 2 5 14—19 16
St. Row 14 5 3 6 16— 9 12
F. C. Arseș 14 5 3 6 21—16 13
Rapid 14 4 5 5 12—14 13
U.T.A. 14 4 5 5 16—16 U
A.S.A. Tg. Mureș 14 6 1 7 24—24 13
Farul 14 S 3 6 4—14 13
«V Cluj 14 5 2 T 14—U 12
C-SJfl. Beșița 14 2 < • 12—24 14
SP. Studențesc 14 2 4 8 14—3 8

Un meci tex si foxe fossnate. achkafovf dn 
locuri derutante. Ia erh-pa garri unrie exce
lează Marcu. Scadent.: craxrrem drnc-a. or. 
tot txnpuL joacă în lerecsil oaspecLor. dar nu e 
tunarul. OSdemmoo. tare ad reăntre «dtoaCBa 
favorabila de goi. Revenire* Ia efrnsTă to re
priza a doua a zrăcatmcc a Scat jocul mai 
vioi, mai erfa ' ara'.

Pentru o echipă ca U.TJU al eărai principal 
atribut era. eindva. nu de mult, spiritul ofensrv. 
obținerea de puncte in deși an re — actuala si
tuație a golaverajului (a marcat 14 roluri și a 
primit tot axitea) nu e in măsură să ae în
demne decit Ia aprecieri nenuve. 4 victorii. 
S infriageri si 5 nule — dă tot na Mnat uer»- 
thr. Simplu. U.T.A. n mai e ee-a fast.

ETAPA VIITOARE
(JOI. 14 DECEMBRIE

ULTIMA 
ETAPĂ

• „U" CLUJ — 
STEAGUL ROȘU : 

2—1 (1—0)
Golurile au fost înscrise de 

Munteanu (min. 12) ți Mure- 
șan (min. 81 din penalti) pen
tru clujeni, respectiv Pes
cara (min. 71)

Ardoarea es care «-an bdct: do acb
Feleac poedru a tenor ș victoria. necesar» ca ae
rul și ca apa. Excelez: t a enoiant Dea Anca, un 

ale fundașului Crețu ia atac. De parden teaiaftă. 
Adamache—Pegcaru •: Gyâefi ca foc patria de 
rezistență.

Petrolul — A. S. A. Tg. Mu
re» ; C- F. K. Cluj — -V Croio-

Steaua ; Jiul — Spoitul studen- 
Șeoc: l. T. A. — Cluj:
C. S. M- Be-uța — F. C. Argeș.

S-a consumat și ultima etapă 
a turului diviziei A de volei 
(feminin și masculin), care avea 
să stabilească ordinea protago
nistelor in clasamente. în timp 
ce in campionatul masculin li
derul de toamnă era cunoscut 
de citeva săptămini. Dinamo 
ciștigind detașat toate jocurile, 
in divizia feminină disputa pen
tru primul loc s-a prelungit, 
fiind ceva mai echilibrată.

După ce a ciștigat derbiul cu 
Rapid, se părea că Penicilina 
Iași va prelua conducerea in 
clasament, mai ales că aceasta 
a terminat învingătoare si in 
partidele cu Medicina București 
și Dinamo. însă, în etapa 
a 9-a s-a produs o surpriză : 
Penicilina a fost Întrecută de 
I E.F.S. și Rapid a rămas pe 
primul loc. Acum, feroviarele 
conduc cu 21 de puncte, fiind 
urmate de Dinamo cu 20 de 
puncte, I.E.F.S. cu 18 puncte și 
Penicilina cu 17 puncte. Dar e- 
chipa din Iași mai are de susți
nut două jocuri și poate trece 
pe locul 2, la egalitate de punc
te cu Rapid. Deci, întrecerea 
pentru „șefie" rămine deschi
să prin... restanțe.

Jocurile din ultima etapă a 
turului s-au încheiat. în majo
ritatea lor, cu rezultate sconta
te. Unele au purtat amprenta 
unor dispute dirze. dar. din pă
cate. nivelul tehnic a lăsat de 
dorit Pe această linie s-a si
tuat și derbiul feminin dintre 
Medicina și I.E.F.S. Studentele 
au avut un început mai slab 
și Medicina a reușit să eiștige 
primul set cu 15—7. Apoi jocul 
s-a echilibrat. în mod deosebit 
a reținut atenția setul 3, in 
care s-au schimbat mai multe 
servicii și scorul a fost foarte 
strîns. Setul următor a aparți
nut echipei I.E.F.S., care a do
minat cu autoritate, terminînd 
învingătoare cu 3—1 (7—15, 15—8. 
15—14, 15—3). Sub orice critică 
s-au prezentat voleibalistele de 
la Universitatea București, care 
au cedat Ia scor 0—3 (1—15. 
5—15, 4—15) in fața dinamovis- 
telor. în sala Giulești s-a dispu- 
tot derbiul etapei dintre echipe
le' masculine Steaua și „U“ 
Cluj. Militarii aveau nevoie de 
o victorie pentru a se menține 
pe locul secund, ceea ce au reu
șit. ciștigind partida cu 3—1 
(15—7, 14—16. 15—7. 15—3). Clu
jenii au opus o rezistență mai 
dîrză doar în setul 2. care _ le-a 
revenit. Formația condusă de 
Horațiu Nicolau, Progresul, și-a 
îmbunătățit situația în clasa
ment, dispunînd cu 3—1 de Po
litehnica Galați. Astăzi, se re- 
joacă la Ploiești (teren neutru), 
meciul „U“ Cluj — Progresul, 
din etapa a 8-a, care s-a între
rupt la 2—1 (la seturi) pentru 
clujeni.

Patru dintre formațiile noas
tre fruntașe de volei vor susți
ne săptămîna aceasta jocuri im
portante în cupele europene.

M. LERESCU

• A.S.A. Tg. MURES
— JIUL : 1—0 (1—0)

A marcat Hajnal (min. 25)

• F.C. ARGEȘ — RA
PID : 2—0 (1—0)

Au înscris Vlad (min. 37) 
și Radu (min. 88)

• SPORTUL STUDEN
ȚESC — C.F.R. CLUJ: 

2—2 (1—1)
Autorii golurilor : Sandu 

Mircea (min. 8 și 54) pentru 
gazde, Tegean (min. 21) si : 
Adam (min. 52 din penihi 
pentru oaspeți.

Măiestria eu care Dotruz — ies -.-ci:.-, ea 
o umbră, pe tot tereptâ. de Aaf.esr: — â.-a 
condus ooecfc— mm tpre langte. Atarsl scrtaL 
cu ruperi de r.mt itetata—te. a for: nu-rr-il 

r zer al now-rior de îocboJ ztmmhac ir 
ateaată part—ă. Rațsri<- au rirăjtar.t ~ rra 1a 
mijlocul terenuhr

• FARUL — C.S.M. 
REȘIȚA : 1—1 (0—0;

Au înscris : Tures (min. 54) 
— respectiv Neagu (min. 74)

Evoluția mteresartă a scocului — găsir: .-e 
deschid scorul, egalează R presa- eanâseerea 
oaspeții. șL i: nou iȚiVav — iată ce a dm 
puțtuă culoare acerie: parijde. de altfel. Se • 
factură meduoerl. Mare .ir -ret»- — CFJL 
Cuj : 1 ticamti afară șt at* S «mr» eaeeri» 
•"■-rr»- la Bacău, si seri la Dua'jtesc- Zeri.en 
set tozitâții ansbcțâei șf znodrsdcu

Laser.

*

*

*

*

*

• IN ZII A 
DOUA a turneu
lui internațional 
feminin de hand
bal de la Katto- 
«ice, reprezentati
va României a in- 
tîlnit formația Po
loniei. Prccticind 
un joc ra pid și de 
bun nivel tehnic, 
handbalistele ro
mânce au terminat 
învingătoare cu 
scorul de 15—18.

Intr-un alt mec», 
echipa K. D. Ger
mane a întrecut cu 
scorul de 17—S se
lecționata de tine
ret a Poloniei.

• ÎN CADRUL 
CAMPIONATELOR 
internaționale de 
tenis de masă ale 
Austriei, care au 
loc la Innsbruck, 
perechea Maria 
Alexandru, Car
men Crișan a în
vins cu 22—20, 21— 
12, 18—21, 21—7 pe

polonezele Kafans- 
ka. Now orțrta. Ia 6- 
nală. juritearvle 
românce vor tnril- 
ni perechea '«>• 
germană Sebnter.

nalele probei de 
simplu feminin au 
fost inrexiszrate ar
matoarele rezulta
te tehnice : Hnang- 
si (R. p. Chinezăj
— Maria Alexan
dra 21—ÎS. a—U. 
21—13: Hu-in Lan 
lR- P. Chine»
— A. Federava
(I.R.S.S.) H—13.
a—ix 
finala 
simplu masculin se 
vor intilni Sarko- 
ian (U.R.S.S.) 
Ho-ciu pin (R.
Chineză).

• DUPĂ JOHN- 
NEWCOMBE ȘI 
KEN ROSEW’ALL, 
un alt cunoscut te- 
nisman australian.

In

d 
P.

Jiul sa de-reui o cckipa de mrecL Na ac pHcta

I

i 
i i i
1

(Urmare din pag. I)
Faceți sport ? — răspunsurile 
se diversifică. Dar să reprodu
cem citeva dintre acestea.

Fărcuș Gh. electrician, elev :
— Am făcut haltere. Dar acum 
m-am lăsat. Cind întrebăm 
pentru ce ? ridică din umeri.

Berar Gh. muncitor, 18 ani i
— Nu fac sport deși îmi place, 
dar nu am timp. Sint elev la 
seral, trebuie să merg Ia cursuri, 
să-mi pregătesc apoi lecțiile.

Cheleman Ion — muncitor, 19 
ani : — Am greutăți, fac navetă, 
pentru sport nu mai rămine 
vreme.

Alte răspunsuri indicau că 
tinerii fac sport însă rar, cu 
totul și cu totul ocazional. în 
privința sportului preferat (cind 
e cazul) Pe primul loc se si
tuează fotbalul. O singură dată 
în cursul anchetei a fost invo
cată drept scuză baza sportivă 
insuficient amenajată a uzinei.

într-un sector al secției 
L.D.H. de unde am obținut a- 
ceste prime răspunsuri majori
tatea tinerilor investigați au 
18-23 de ani. O primă concluzie 
care se impune e că 56 la sută 
dintre ei nu practică nici un 
fel de sport, iar din cei care poi 
fi întîlniți pe baze sportive, 
puțini respectă un orar cit de 
cit' riguros.

Referitor la cauzele invocate,

pe primul plan rămine timpul. 
Dar aceasta este o cațiză nu
mai aparent obiectivă. A fost 
ușor de constatat că din buge
tul timpului lor liber se acordă, 
totuși, destul de multe ore pen
tru o ieșire la un local sau la 
o cofetărie, și unor jocuri mai 
puțin sportive, și care nu im
plică mișcarea. Apoi, baza

mulți dintre ei au responsabi
lități profesionale sau obgteștz. 
ei găsesc o oră liberă Și pentru 
mișcare în aer liber.

— De mulți ani noi ne 
organizăm pe grupuri in func
ție de sportul preferat — 
ne spune Vasile Badea. E- 
chipamentul necesar îl avem 
la uzină și după termina
rea zilei de muncă, ne intilni» 
pe terenul de sport. Acest hiera 
a devenit o obișnuință care se 
dovedește utilă. Dovadă e faptul 
că avem colegi de 35-48 de ani 
care și acum sint intr-o formă 
sportivă corespunzătoare : alear
gă bine, sint rezistenți la efort.

SPORTUL—
UN AUXILIAR UITAT ?
sportivă a uzinei, deși nu este 
ideală, oferă totuși posibilitatea' 
practicării cu regularitate a 
mai multor discipline sportive, 

încă un argument în măsură 
să infirme motivele invocate, 
l-am aflat în secția mecanică 
unde am notat părerile unui 
grup de tineri intre 24 și 35 de 
ani. Dintre aceștia circa 95 la 
sută practică sportul (fotbal, 
volei, tenis, popice), cel puțin 
de două ori pe săptămină. Deși

La dispensarul medical al 
întreprinderii discuțăm cu me
dicul .Adriana Jurjuț : „A nu 
face sport, înseamnă a pierde 
ani din viață. Sportul este o 
modalitate de a ne menține 
sănătoși, robuști, ne ajută să 
ne adaptam mai ușor la efor
turi. în condițiile moderne se
dentarismul este un pericol, a- 
tît pentru cei mai în virstă, cit 
ți pentru copii. Am observat,

spre surprinderoa mea, că »int 
mulți elevi la școala noastră 
profesională care cer scutire 
pentru orele de educație fizică. 
Multi dintre ei nu reușesc să-și 
îndeplinească norma de control. 
Fenomenul este îngrijorător și 
ire cauze mai adinei. Principa
la — felul in care au făcut e- 
dueația fizică la începutul ac
tivității școlare (clasele I-IV), 
lipsa unei munci sistematice de 
formare a unor deprinderi și o- 
bișnuințe. Acești elevi sint 
muncitorii noștri de miine. A- 
nul trecut, in uzină, au fost a- 
cordate peste 20 000 ore conce
dii medicale, cifră destul de 
mare. O parte insemnată a aces
tor concedii provine de la in
fecții acute ale căilor respira
torii (gripe, răceli accidentale 
etc.). E ușor de presupus că mai 
multe ore petrecute în aer li
ber. mișcarea făcută sistematic 
ar fi influențat favorabil starea 
de sănătate a multora dintre 
cei care au obținut concedii me
dicale”.

Concluziile, desigur, sint evi
dente. Ulilizgrea lor practică 
ține în mare măsură, de răs
punderile, de îndatoririle pe 
care le au. in acest sens comi
tetul U.T.C. - și comitetul sindi
catului. Lor, în primul rînd, 
le supunem spre analiză și re
flecție aspectele -relatate mai 
sus. O muncă educativă intensă, 
susținută de organizarea prac
tică, în secții, ă unor competi
ții sportive, rrfai ales destinate 
tinerilor, abia ieșiți de pe băn
cile școlii, ar constitui o com
pletare fericită a rezultatelor 
bune In mutică,. în . producție 
existente la U.M.M.R. Cluj.

EXISTĂ
SIPOPTERI ?

M 'HI

Sâ menționăm. mai toții, 
etera dzn rerultatele etapei 
âe ieri a campionatelor repu- 
K .-arw» La tete. Politehnica 
a întrecut pe Constructorul 
(G—85). d_pâ o partidă in 
car» a prtaut. in ciuda scom- 
kă. o replica puternică. în 
dertzto «usținct cu IEF.S. 
Rapsd s-a doredit superioară 
OS—«>.

In campionatul masculin. 
Voința București a cedat pe 
teren propriu in Lato Farului 
H!—40 după unul din cele 
-to MCM pe cere
Je-a=s vămi vreodată. Intr-o 
partidă dramatică, cu spec- 
tacofoase aliemanle de scor, 
Pocteitmca București a izbu- 
Ut să se detașeze in ultimele 

I secunde de joc de om nuna 
• dujeapâ. Scorul final : 
55—54 <39—3S».

în sfîrșit. Rapid — o echi
pă care pare a-*i fi regăsit 
echilibru' după suita de in
succese din primele etape a 
dispus la scor (75—4?) de ca
pricioasa echipă a studenți
lor in educație fizică.

Am dori, in Încheiere, să 
ne expunem, din nou opinia 
asupra insucceselor înregis
trate de echipele noastre in 
competițiile internaționale la

care iau parte, in cazul do 
față — cupele europene.

Așa cum menționam și cu 
alt prilej, am reușit sâ în
cropim citeva formații de 
valoare. Ele se numesc Ra
pid. Politehnica sau I.E.F.S. 
cind e vorba de fete. Steaua 
sau Dinamo cind ne referim 
la băieți. Dinamo, mai cu 
seamă, a adunat aproape toa
tă elita baschetului masculin, 
e aproape o echipă naționa
lă. Și totuși a cedat in pro
priul fief in fața lui Akade- 
mik. formație, după părerea 
noastră, cu nimic mai valo
roasă. ba chiar ceva mai pu
țin omogenă. Cauza principa
lă — comună tuturor insuc
ceselor echipelor de club sau 
ale ^naționalei" rămine să
răcia calendarului competi- 
țional extern, numărul mic 
de confruntări cu parteneri 
valoroși. E firesc ca după ce 
..se plimbă” in fața oricărui 
oponent din campionatul na
țional. Dinamo să sufere un 
șoc intilnind o echipă cit de 
cit serioasă. Akademik nu e 
Farul sau I.E.F.S.. după cum, 
in cazul fetelor, de la I.E.F.S., 
Slavia nu e Sănătatea Satu 
Mare. Quod erat demonstran
dum.

P. OVIDIU
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CAMPIONATUL NATIONAL 
SĂTESC DE TRlNTĂ

Ieri, la Iași, a luat sfîrșit fi
nala celei de-a treia ediții a 
Campionatului național Sătesc 
de trîntă, competiție sportivă 
de masă, inițiată și organizată 
de U.T.C., dedicată celei de-a 
25-a aniversări a Republicii. La 
faza de masă a actualei ediții, 
au participat circa 22 000 de ti
neri practicanți ai acestui 
sport, din toate județele țării 
ai căror campioni județeni în 
număr de 240 au fost prezenți 
la Iași pentru a-i desemna pe 
cei mai buni 6 fruntași ai țării, 
întrecerea a beneficiat de 6 
largă audiență, participare și 
popularitate. Participarea, pe 
parcursul celor trei zile de con
curs, a peste 6 000 de spectatori, 
precum și condițiile foarte bune 
de concurs au făcut din actua
la finală o sărbătoare a aces
tui sport național care este 
trînta. Aprigele dispute au evi
dențiat o serie de elemente do
tate pentru viitorul trîntei și al 
disciplinei luptelor din țara 
noastră. Pregătirea temeinică a 
concurenților a fost scoasă în 
evidență prin diferența valorică 
mică între concurenți, încă din 
prima zi de concurs și pină in 
final ; în același timp nivelul 
general de pregătire care a 
fost prezent la această edi
ție întrece cu mult cele
lalte finale. Numărul mare 
de concurenți Ia categoriile de 
greutate mare, surprinzînd în 
mod plăcut pe organizatori, dar 
mai ales pe numeroșii antrenori 
și specialiști care duc lipsă de 
sportivi la aceste categorii și 
care au fost prezenți la această

finală în număr mare. Exem
plul lui Nicolae Martinescu, 
campion olimpic care a plecat 
de la practicarea trîntei sau a 
lui Iulian Cristea și Nicolae 
Preduț care în finala din 1971 
a acestui campionat au ocupat 
locul trei, în prezent sint ti
tulari în echipa de lupte a clu
bului sportiv Tîrgoviște, a fă-

SPORT 
DE MASĂ

cut ca în ultima perioadă aso
ciațiile sportive sătești și cele
lalte organe care răspund pe 
tărîm sportiv să se ocupe mult 
mai mult de pregătirea tinerilor 
care practică trînta. Preocupa
rea organizației U.T.C. pentru 
dotarea asociațiilor sportive să
tești cu materialul necesar 
practicării acestui sport, a dus 
la apariția, chiar în această fi
nală, a numeroși sportivi deo
sebit de talentați cum ar fi cei 
din Borlești, județul Neamț, 
Ceacova județul Timiș, Prise- 
cani, județul Iași și alte co
mune.

Pe parcursul celor trei zile de 
concurs, au fost programate 
peste 500 de îintîlniri în cadrul 
celor patru tururi eliminatorii 
și in cele de recalificare de
numite tururi de consolare, 
care au avut menirea ca spor
tivii să nu părăsească salteaua

după prima înfrîngere și mai 
ales pentru alcătuirea unui cla
sament general al competiției. 
Cu cele mai bune rezultate în 
semifinale și finale s-au pre
zentat județele Prahova, Galați, 
Timiș, Neamț, Iași, Dîmbovița, 
ai căror sportivi âu demonstrat 
o pregătire bună : Mihai Tri- 
fan (Galați) campion la catego
ria 84 kg la toate cele trei e- 
diții, Ion Purcaru (Neamț), la 
categoria 55 kg,, Gheorghe Că- 
linescu (Dîmbovița) și alții care 
prin buna pregătire fizică și 
dîrzenia cu care au luptat au 
ajuns să îmbrace tricourile de 
campioni ai țării.

Vă prezentăm primii trei cla
sați la fiecare categorie de 
greutate : 55 KG. 1. Ion Purca
ru (Neamț) campion național ; 
2. Ion Nicolae (Argeș) ; 3. Du
rei Margeanu (Timiș) ; 61 KG. 
1. Gheorghe Călinescu (Dîmbo
vița) campion național ; 2.
Gheorghe Nebunu (Timiș) ; 3. 
Alexandru Mihalache (Praho
va). 68 KG. : 1. Ion Bibilică
(Prahova), campion național : 2. 
Florin Harbuz (lași) ; 3. Gheor- 
ghe Lungii (Ilfov) ; 76 KG. : 1. 
Vasile Nichita (Vaslui), cam
pion național ; 2. Constantin
Mustață (Iași) : 3. Nicolae Pe- 
cingiuc (Galați) : 84 KG. : 1.
Mihai Trifan (Galați), campion 
național ; 2. Constantin Patrană 
(Prahova) . 3. Gheorghe Ivano- 
vici (Suceava) : PESTE 84 KG : 
1. Virgil Chirilă (Galați), cam
pion național ; 2 Gheorghe Ti- 
bucaru (Neamț) . 3. Stelian Popa 
(Prahova)

V. VACARIȚA

ETAPA
GAZDELOR

„Cenușeresele” de altă dată, 
echipele din provincie, au avut 
la acest sfîrșit de sezon un finiș 
bun, dovada făeînd-o și parti
dele de ieri, din Capitală, din 
penultima etapa a campionatu
lui național. Astfel, STEAUA, pe 
teren propriu a trebuit să se 
întrebuințeze serios în meciul 
cu C. S. M. Sibiu — mai ales 
că o obliga și calitatea de lider 
— pentru a păstra punctele rea
lizate în primele minute de joc. 
Căci în min. 1, Teleașă reușește 
o încercare spectaculoasă la col
țul terenului de țintă, transfor
mată impecabil de Corneliu 
(6—0), ca peste două minute, 
Suciu, să ridice scorul la 10—0, 
tot printr-o încercare. Sesiztnd 
pericolul unei Infringeri la scor, 
sibienii răspund printr-un joc 
de apărare organizat, cu atacuri 
sporadice, dar bine concepute, 
neșansa sau imprecizia privîn- 
du-i de a înscrie. Pină la urmă 
tot steliștii vor realiza o încer
care prin Braga și transforma
tă cu ușurință de Durbac : 16-0. 
Scorul sever nu-i descurajează 
pe oaspeți, ei reduc din handicap 
prin încercarea lui Vincze, 16—4, 
după ce ratează două lovituri 
de pedeapsă din poziții foarte 
bune. A arbitrat excelent, Th. 
Witting.

Și metalurgiștii de la VUL
CAN, în întîlnirea cu rugbiștii 
de la PRECIZIA SACELE, au a- 
vut și ei de întîmpinat dificul
tățile unui teren moale dar și 
un adversar dispus să nu cedez» 
ușor, să lupte pină la ultima 
picătură de energie. Credem că 
rezultatul de 12—0 în favoarea 
bucureștenilor realizat de Iones- 
cu Ștefan (lovitură de pedeapsă), 
Alex. Ionescu (dropgol) și Măn- 
tescu (încercare, transformată 
de Șt. Ionescu) îi nemulțumesc 
credem pe săceleni față de șan
sele care le-au avut (nu mai 
puțin de șapte lovituri de pe
deapsă) și a avantajului terito
rial pe tot parcursul meciului. 
Arbitrul Al. Lemneanu, a arbi
trat bine, un joc care a plăcut 
mult numeroșilor spectatori, a- 
plaudînd la sfîrșit ambele echi
pe care s-au înfruntat sportiv 
pe un timp friguros și un teren 
desfundat. Tot în Capitală, pe 
terenul Olimpia, DINAMO a în- 
tîinit pe FARUL, de care a dis
pus la mare luptă cu scorul de 
16—9.

Rezultate din țară : ȘTIINȚA 
FETROȘENI — GP.IVIȚA RO
ȘIE : 15—3, RULMENTUL BlR- 
LAD — POLITEHNICA IAȘI î 
6—4, UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA - GLORIA : 13—3.

GABRIEL FLOREA
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România și problemele 
tinerei generații

Problemele generației tinere 
.u revenit în dezbaterea Organi
zației Națiunilor Unite și de as- 
-ă dată inițiativa aparțjnind Ro
mâniei. Documentele prezentate 
de țara noastră în Comitetul 
pentru problemele sociale și u- 
lanitare sînt o continuare logică 

a acțiunilor întreprinse de-a lun
gul anilor de către România 
pentru a situa în atenția comu
nității internaționale preocupă
rile unei generații care repre
zintă viitorul umanității. Pentru 
cel ce a urmărit propunerile ro
mânești la O.N.U. și în alte fo
ur! internaționale este evident 
faptul că de la semnalarea unei 
problematici vaste și complexe 
s-a trecut, treptat, la abordarea 
ei aprofundată, la căutarea unor 
soluții constructive, care să ți
nă seama de realitățile contem
porane. Această abordare s-a 
mpus la O.N.U., a dobindit în
țelegerea și sprijinul a numeroa- 
e state, a devenit o componen

ts importantă a activității orga
nizației.

Desigur, generația tinără s-a 
■firmat ca o forță înnoitoare în 
toate momentele esențiale ale 
istoriei. Dar în nici o altă eta
pă a acestei istorii tineretul nu 
și-a marcat prezența în viața so
cietății într-o manieră atît de 
pregnantă ca în ultimele dece
nii, nu a vădit niciodată uni ase
menea pronunțat simț a! res
ponsabilităților sale. întreaga e- 
voluție confirmă justețea apre
cierilor partidului nostru care a 
.'.corelat, de la început, o aten
ție deosebită creșterii rolului ti
nerei generații. ,,Tineretul de 
pretutindeni — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pășește 
astăzi în arena mondială ca o 
uriașă forță a progresului, a de
mocrației și păcii". Activizarea 
socială a tineretului, gradul său 
nalt de politizare trebuie exa
minate în contextul mutațiilor ce 
ia produc în lumea contempora
nă. Problemele tineretului nu 
pot fi desprinse din acest con
text — atît pe plan național, cît 
și pe plan internațional. Genera
ția tînără este o parte integran
tă a societății și de aceea preo
cupările sale trebuie plasate în 
conexiune cu fenomenele ce ca
racterizează statutul său, cu 
particularitățile definite prin 
diversitatea structurilor sociale, 
a nivelului de dezvoltare econo
mică. a tradițiilor istorice și cul
turale. După cum remarca re
prezentantul nostru la O.N.U., 
asigurarea participării tineretului 
’a viața socială nu poate fi în
trevăzută decît în efortul națio
nal integral pentru asigurarea 
progresului economic, social și 
spiritual al fiecărei națiuni. în 
condițiile dezvoltării sale inde
pendente și suverane. Dar con
comitent trebuie să se evidenți
eze o altă realitate ce nu poate 
fi ignorată : configurația speci
fică a problemelor ce preocupă 
tineretul, ceea ce conduce la 
ideea unor măsuri eficiente ca
pabile să ofere soluții adecvate 
acestor probleme. Generația tî
nără — în ansamblul ei — se a- 
firmă ca un participant activ la 
marile bătălii pentru progres, 
refuză imobilismul, respinge a- 
nacronismul și absurdul pe 
care aceste anacronisme le 
generează, vădește o receptivi
tate deosebită față de ceea ce 
este nou, înaintat. încredere în 
adevăr, simțul echității. Totuși, 
în mod firesc, mișcările tinere
tului nu sînt omogene. Diferen
țierile din societate, eterogenita
tea acestei societăți, au influen
țat luările de poziție. Dar dinco
lo de exagerările unor sectoare, 
de îndepărtarea lor de impera
tivele realismului, se constată 
angajamentul social-politic al 
maselor largi ale tinerei genera
ții, acțiunea consecventă, fermă,

de partea forțelor ce militează 
pentru o lume a păcii, progresu
lui și dreptății. Acțiunea tinere
tului nu a avut un caracter con
juncture!, nu este legată doar 
de un moment al evoluției in
ternaționale. Evaluările bazate 
doar pe spectaculozitatea unei 
forme de acțiune nu pot reda 
proporțiile exacte ale unui feno
men ce cunoaște o aprofundare 
permanentă. Ultimele decenii 
sînt martore ale afirmării tine
retului ca o forță viguroasă a 
luptei pentru prefaceri sociale 
și pentru însănătoșirea climatu
lui internațional, ale dorinței sa
le de a lua parte nemijlocit la 
jalonarea căilor de făurire a vii
torului. Deplasările produse pe 
planul organizațiilor de tineret 
sînt reflectate convingător de 
amploarea dialogului angajat 
între aceste organizații, de radi
calizarea pozițiilor lor, de în
țelegerea necesității efortului co
mun care să depășească deose
birile de păreri intr-o problemă 
sau alta. La stimularea acestui 
dialog, la amplificarea contacte
lor și colaborării între organiza
țiile de tineret de cele mai di
ferite tendințe, a adus și aduce 
o substanțială contribuție Uniu
nea Tineretului Comunist din 
România — promotoare a unor 
inițiative de răsunet în mișcarea 
internațională de tineret. Gene
rația tinără își spune cuvîntul 
asupra problemelor lumii în care 
trăiește și năzuiește ca acțiunea 
ei să fie cît mai eficientă, să 
aibă influențe pozitive.

Inițiativele pe care România 
le-a prezentat la O.N.U. sînt in
spirate de o încredere deplină 
în capacitatea constructivă a ti
neretului, in receptivitatea sa 
față de idealurile avansate ale 
umanității, în atașamentul față 
de nobila cauză a păcii. La se
siunea a XV-a, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat pro
iectul de rezoluție propus de Ro
mânia în care se sublinia că 
„pentru înfăptuirea țelurilor 
Cartei constând în a salva vii
toarele generații de flagelul răz
boiului este important și urgent 
ca tânăra generație de astăzi sa 
fie educată în spiritul păcii, al 
respectului reciproc și al înțe
legerii între popoare". Anii care 
au urmat au Înregistrat continu
area acestei inițiative pe multi
ple planuri. Documentul adoptat 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
a fost socotit drept un stimu
lent pentru examinarea in con
tinuare a problemei. Rezoluția 
adoptată însemna nu încheierea 
dosarului, ci — dimpotrivă — 
deschiderea Iui largă. Numeroa
sele propuneri și dezbaterile pe 
marginea lor au condus la a- 
doptarea „Declarației privind 
promovarea în rindurile tinere
tului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între 
popoare" — document ce și-a 
vădit consistența, oportunitatea, 
capacitatea de a întnmi o ade
ziune unanimă. România a con
tinuat să acționeze in această 
direcție, menținind în perma
nență în atenția O.N.U. proble
matica noilor generații, relevtod 
nevoia acută de a se investiga 
modalitățile de reglementare po
zitivă a acestor probleme. La se
siunea precedentă o rezoluție pe 
aceeași temă a găsit sprijinul 
Adunării Generale a O.N.U. care 
a subliniat ..necesitatea intensi
ficării contribuției Națiunilor V- 
nite și a agențiilor specializate 
la educarea tineretului în spiri
tul păcii, înțelegerii reciproce, 
relațiilor prietenești și cooperă
rii între popoare, justiției soci
ale, demnității și valorii umane, 
precum și respectării drepturilor 
și libertăților fundamentale ale 
omului".

La actuala sesiune, delegația 
română a prezentat două proiec

te de rezoluție intitulate : „Tran
spunerea in viață a Declarației 
asupra promovării în rindurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere în
tre popoare" și „Multiplicarea 
canalelor de comunicație cu ti
neretul și organizațiile interna
ționale ale tineretului". Prima 
rezoluție, adoptată unanim în 
Comitetul pentru problemele so
ciale și umanitare, reafirmă ne
cesitatea de a se lua măsuri 
pentru încurajarea participării 
tineretului în toate domeniile 
de activitate, evidențiind valabi
litatea principiilor înscrise în 
Declarația adoptată de către A- 
dunarea Generală. Rezoluția a 
adresat un apel tuturor statelor, 
ca și organizațiilor internaționa
le. guvernamentale și neguvema- 
mentale, de a lua măsuri adec
vate pentru a sădi în rindurile 
tineretului, respectul față de 
toate popoarele, considerația fa
ță de valorile umane și devota
ment față de idealurile de pace, 
libertate, progres și față de cau
za drepturilor omului. AI doilea 
document — de asemenea adop
tat în cadrul Comitetului — re
comandă secretarului general al 
O.N.U. să evalueze programele 
și proiectele în materie pentru a 
permite tineretului să participe 
mai activ, în limita nivelurilor 
adecvate, Ia formularea acestor 
proiecte și aplicarea lor în prac
tică. In încheierea rezoluției se 
subliniază că la viitoarea sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U. această problemă va fi 
din nou examinată cu ocazia 
prezentării de către secretarul 
general a unui raport asupra 
situației sociale a tineretului lu
mii.

Propunerile române s-au bucu
rat de o primire călduroasă. 
„Documentele elaborate de Ro
mânia corespund dorințelor țării 
mele și Ie sprijinim cu toată vi
goarea" — a declarat reprezen
tantul Republicii Costa Rica. 
„Danemarca — a spus reprezen
tantul acestei țări — a devenit 
coautor al celor două proiecte 
de rezoluție prezentate de Ro
mânia, convinsă fiind că pre
vederile lor se tacric pe Bate 
principiilor Cartei OtN-V. f» că 
pot adnee • cateritate eretei- 

pace^ juatitie, progres social ia 

prezentantu! S.VJL a tab^xte*: 
„Sin tem convinși că aceste dona 
rezoluții pun la ifiigaiiL'i. jatea- 

participării tineretului ia activi
tatea organizației noastre". Iteta 
revine s> hi eeie speae de dele
gatul cipriot: _Aprobind pro
iectele de rezoluție elaborate de 
România nu vom face decât «a 
ne aducem o contribuție ia spo
rirea canalelor de caaBaaâeață 
dintre O.N.U.. idealurile și prin 
cipiile pe care le promovează, 
și tineretul acestei barei re care 
trăim".

Dezbaterea a prilejuit, iacă a- 
datâ. nu numai reliefarea opor
tunității unei initialise rereă- 
nesti. ci și evideațieiee aeduire 
constructiv in care deiegatia Ro
mâniei a consultat pe reprezen
tanții altor state, spiritul de co
laborare pe care l-a promovat, 
dorința de a favoriza o cit reai 
largă înțelegere.

Documentele adoptate relevă 
consecvența politicii externe ro
mânești, receptivitatea ei față 
de ceea ce reprezintă nooL în
țelegerea profundă a rolului pe 
care tineretul il are in itnnea 
contemporană, in lupta pentru 
făurirea unei păci trainice baza
te pe respectarea drepturilor su
verane ale popoarelor, a aspira
țiilor lor la o existență bberă. 
demnă, prosperă.

EUGENTU OBREA

de peste hotare
Rezoluția Conferinței U.C.I

J J

Agenția Taniug a trans
mis textul rezoluției a- 
doptate la încheierea lu
crărilor celei de-a treia 
conferințe a Uniunii Co
muniștilor din 
in problemele 
lui.

Documentul relevă 
conferință a U.C.L a avut loc 
într-o perioadă In care consoli
darea rolului de forță conducă
toare al partidului a fost puter
nic impulsionată ...................
revoluționară a r ________
Tito exprimată în recentele sale 
cuvîntări și în scrisoarea adre
sată de președintele U.C.I. și 
de Biroul Executiv tuturor co
muniștilor din Iugoslavia. Con
ferința U.C.L a adoptat rezolu
ția pornind de la faptul că 
„Lupta pentru orientarea socia
listă a tinerei generații iugosla
ve are o importanță deosebită 
pentru continuitatea revoluției 
și pentru dezvoltarea perma
nentă a practicii socialiste, iar 
întărirea influenței hotărâtoare 
a ideologiei și politicii U.C.L a- 
supra orientării șl acțiunilor ti
neretului este o problemă esen
țială a Uniunii Comuniștilor și 
consolidării rolului său condu
cător in societate. Rezoluția 
subliniază necesitatea înlătură
rii rapide și energice a deficien
telor înregistrate in activita^a 
desfășurată de Uniunea Con 
niștilor în riadul tineretului.

„In prezent, arata rezoluția, 
se impune ca forțele creatoare 
din societate. In primu 
clasa muncitoare, să des 
o acțiune organizată și 1 
pentru ca tineretul să se 
centrul evenime 
preluînd o pa 
din răspunderea 
tru soluțjo: 
vitale, respi
rarea

Iugoslavia 
tineretu-

că a treia

de inițiativa 
președintelui

l’J-

tă. ca toate organele șl organi
zațiile L’.C.I. să se pronunțe cu 
hotârlre pentru schimbări pro
funde In planurile și programe
le de Învățămînt, astfel Incit să 
se asigure o bază științifică, 
marxistă a Invățămlritului in 
ansamblu; comuniștii — în spe
cial cei care lucrează In învă 
țămînt și în mijloacele de infor
mare în masă — să stabilească 
cu precizie și să-și înfăptuiască 
consecvent obligațiile ce le re
vin pentru educația marxistă a 
tinerilor; un loc principal în 
sistemul de învățămînt să fie 
acordat educației prin muncă a 
tinerilor".

Rezoluția subliniază că Prezi
diul U.C.I. are obligația ca pînă 
la Congresul al X-lea să pre
gătească platforma ideologică și 
."gramul pe baza căruia se va. 
trece la reforma sistemului de 
învățămînt și educație. TANZANIA. - Aspect de șantierul conductei de petrol dintre Dar Es Salaam și Ndolape

ZIUA DREPTURILOR OMULUI”
u

SĂRBĂTORITĂ LA 0. N. U
..Declarația universală a drepturilor omului", de la a cărei 

adoptare de către Adunarea Generală a O.N.U. s-au împlinit 
duminică 24 de ani, constituie una dintre cele mai însemnate 
realizări ale Națiunilor Unite, se arată în mesajul președinte
lui actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Stanislav 
Trenczynski.

Prinapule proclamate în De
clarație. se subliniază în mesaj, 
au drept obiectiv de a asigura 
mamfeăarea deplină a ființei u- 
mane în vederea creării condiții- 
lor reoesare pentru progresul e- 
conomic și social, încurajării ac
cesatei tuturor la educație, cul
tura fi roadele științei și tehno- 
lozîeî. Pentru aceasta însă rela- 
■ ’ u 1'= ueruie încu
rajate să se dezvolte intr-un mod 
care să faciliteze înlăturarea ob- 
stacaHoc din calea marșului u- 
Baniiățti cărte progres. Ttrebuie 
să ne dublăm eforturile pentru 
a tempera cursa înarmărilor, a e- 
ieenn o dată pentru totdeauna 
ceuoeuahsmul și rasismul în toate 

sale de manifestare, a a- 
• rcra popoarelor un nivel adec- 

de dezvoltare și a acționa în

grafie

ea Repiic

Superioară

xpczipei 
scâ.

direcția împărțirii echitabile a re
surselor intelectuale și fizice ale 
lumii".

în mesajul transmis cu prilejul 
Zilei drepturilor omului, secre
tarul general al O. N. U., Kurt 
Waldheim, sublinia că „în do
meniul politic, eforturile noastre 
de a menține pacea și a preveni 
conflictele sînt îndreptate spre 
asigurarea dreptului fundamental 
la viață, libertate și securitate. Este 
clar că numai în condițiile păcii 
și securității pot fi împlinite în 
mod universal drepturile și liber
tățile fundamentale ale omului. 
Scopul nostru este de a asigura 
ca toate popoarele să-și poată e- 
xercita drepturile lor de a-și ho
tărî singure soarta și de a-și ur
ma în mod liber propria lor cale 
de dezvoltare economică, socială 
și culturală".

V

1

SUBLINIERI

BEBE Șl BALANȚA
Jean-Claude Duvalier este, 

urmașul tatălui său la tronul republicii haitiene. Și tatăl, 
și fiul s-au declarat, pe rînd, dar la momentul oportun, „pre
ședinți pe viață". Cînd viața lui Papa Doc s-a terminat, iar 
dinsul — vorba cronicarului — „a murit pre cum se moare" 
Bebe Doc a luat cu amindouă mîinile puterea și a început 
să conducă țara îmbinînd metodele verificate ale părintelui 
său pu cele sugerate de eminența cenușie a noului pre
ședinte, aprigul ministru de interne, al apărării și șef al po
liției speciale Luckner Cambronne. Prea tinăr pentru a avea 
astâmpărul necesar să se ocupe de treburile de stat și prea 
robit patimii mașinilor de sport, jocurilor de noroc și altor 
suave îndeletniciri, Bebe Doc l-a lăsat 
țină frînele

după cum foarte bine se știe,

\

• o
sr<e oopor.i 
scractoreste c 

i-scepend

• V-*—— * tettal rontmeatului afri-
caa iatre Mat. Niger. Dahomey. Togo, 
Gkaaa ri Coasta de Fildeș. ax iod o supra
față de SSdte k*>. și o populați? de cir
ca S aasKeaae de tastară. Republica Vol
ta Sept east, uram etaltora din țările 
.Urzx a «atent a iadelaagatâ dominație 
cateauli. ca toate cateciațele sale nefas
te asspra anetaai de dezvoltare econo- 
tacd. saoaM fi cataralâ. Relieful țării 
capriade aa vast podiș ca o înălțime va- 
rriad iotre ÎP» si CW de metri, brăzdat de 
a lauan evrsari de apă (Volta Neagră. 
Voita ***-x Vota Baște) și ca o vegeta
ție specifici de savaaă.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România a trimis urmă
toarea telegramă președintelui Republicii 
Volta Superioară. general SANGOULE 
LAMIZANA :

sărbătorii naționale a Re- 
Supericarâ. îmi este deci

de plăcut să adresez Excelenței Voas- 
n numele Consiliului de Stat al Be- 

îcii Socialiste România, al guvernului 
și poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări, iar poporului voltez 
prieten cele mai bună urări 
progres.

îmi exprim convingerea că 
prietenie și colaborare dintre 
tre se vor dezvolta continuu 
ambelor ; 
naționale.

Cu cea mai înaltă considerație.

de pace și

relațiile de 
țările noas- 
în interesul 

popoare și al cooperării inter-

pe Cambronne să 
tării. Și Cambronne, ca să spunem

re mine nu mo puteți prinde cu ocaua mica I...
Desen de ȘT. COCIOABĂ

Tunisia va recunoaște 
R. D. Vietnam și 
R.D. Germană
• TUNISIA intenționează să 

recunoască în curind Republi
ca Democrată Vietnam și să 
stabilească relații diplomatice 
cu Republica Democrată Ger
mană. a anunțat ministrul afa
cerilor externe tunisian, Mo
hamed Masmoudi. Ei a precizat, 
totodată, că o delegație tuni
siană va pleca săptămina a-

, ceasta în R.D. Germană, pentru 
a angaja negocieri privind rela- 

. țiile dintre cele două țări.

; Peron nu va putea 
candida

O CURTEA SUPREMĂ DE 
JUSTIȚIE din Argentina a res
pins cererea prezentată de Par
tidul justițialist privind ne- 
constituționalitatea hotărîrii 
juntei militare de a condiționa 
prezentarea candidaturilor la 
alegerile prezidențiale din mar
tie 1973 de prezența în țară, 
pînă la 25 august a.c., a persoa
nei ce iși prezintă candidatura. 
Astfel, hotărârea forului legis
lativ' suprem din Argentina ba
rează definitiv calea spre pre
ședinție lui Juan Peron, reîn
tors în țară, in urma unui exil 
de 17 ani, după această dată.

• CONVORBIRILE INTER- 
CIPRIOTE, care au ca scop

normalizarea relațiilor dintre 
comunitățile greacă și turcă 
din Cipru, au fost Întrerupte 
pină la data de 10 ianuarie 
1973.

Luind cuvîntul Ia încheierea 
ultimei runde din acest an a 
convorbirilor, liderul comuni
tății turce, Rauf Denktash. a 
relevat dorința ambelor părți 
de a găsi o formulă reciproc 
acceptabilă pentru rezolvarea 
problemei cipriote și care să 
asigure independența țării.

APF

L sc
IL

JUI1J
Noul președinte al 
Partidului Democrat 
din S.U.A.

• ROBERT STRAUSS a fost 
ales președintele Comitetului 
Național al Partidului Demo
crat din S.U.A. El a obținut 
105 mandate, față de 71 acor

date lui George Mitehai și 16 
Iul Harold Manati ceilalți doi 
candidați la această funcție.

• COMITETUL CENTRAL 
AL P.C.V.S.. Prezidiul Se vidu
lui Suprem al Uniunii Sovietice 
și Prezidiul Sovietului Suprem 
al Federației Ruse au boUrit 
să organizeze. La îl decembrie, 
in Palatul Congreselor din 
Kremlin, • ședință comună a 
C.C. al P.C.U.S.. a Sovietului 
Suprem al U.ILS.S. și a Sovie
tului Suprem al R-S.F.S.R. pe»- 
tru a marca împlinirea a W de 
ani de la constituirea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te, informează agenția T-A-S-S. 

Nigeria va prelua 
controlul asupra 
băncilor străine
• GUVERNUL FEDERAL AL 

NIGERIEI intenționează să preia 
controlul asupra activității bin 
cilor străine care operează in 
țară, a declarat comisarul fede
ral pentru probleme financiare 
al Nigeriei, Shehu Shagari. In 
cepind de la 1 ianuarie 1973. 
guvernul va prelua 40 la sută 
din acțiunile acestor bănci, prin
tre care „Standard Bank" și 
„Bank of America".

• LA 9 DECEMBRIE. In ora
șul siberian Norilsk, termome
trele au înregistrat minus 53 
grade Celsius.

• Ia ami 4a*ă cucerirea independen
tă aa eăataeate • serie de planuri vi- 
ziad bck darea masteairii dominației co- 
leaâale. paaerea ia valoare a bogățiilor 
aatarate (ateteaânde de aar. cupru. ura- 
ăai prt ram K exploatarea intensivă a 
saprafețeta arabile.

Uaxl dmtze prtgctedtete obiective con
stituie pretectal denumit „Tambao*. după 
numele recaaus ia care a fost descoperit 
un mura ibrlmrer de magneziu. Pentru 
valariftcarra arestai răcim in t. evaluat la 
peste 7 mdăaaae toae. s-a inceput constru
irea a doua cte ferate ți a unor obiective 
■ ranamire- Alte proiecte prevăd construi
rea de fabrici textile și de întreprinderi 
peatru prelucrarea industrială a produse
lor agricole. Etatuti însemnate se fac 
pentru betetdareu analfabetismului, pentru 
pregătirea de cadre cu o calificare profe- 
iiaaa1* peatru dezvoltarea rețelei medi- 
ro-sas tare.

• Pe plaa extern. Republica Volta Su
perioară pi ju i ml • politică de adjn-

!

LUNI, U DtCEMBBIE lUJ

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA . nXzâ A Pa~a 
(crete 19; 12JR ; La OTO M— Gala 
* —r;-;: rJT.a~.esr r.ARTERA F ia 
MKerx a ora ÎL

SECERA VIN TUL SĂLBATIC : 
■matei .» Motera • C tt:
IX». Gtcrra (arate lai. U; 1X3»; 
19. ti.»: M.®>. Tocns toeete »; 
11.15; IXM 15.e; 11X3; J».45>.
Flamura <ore£e ». 11.15: 15.»: ÎS; 
ÎL»-. jae.‘. Grr.~.ia <orete 9. 1M5; 
1XM; M: ItJS: ».te.

sageata căpitanului ion r 
rxeara la L'.:rr..ra iorei.e 9; 11.15; 
IX»; li: 2L15: 3L39). Gtxesti (o- 
rele IS; IS.»: ÎS. ».15).

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA : ratează la Luceafâral
(oreie S: li»; 1S; 15.»). Favorit 
(oreie 9; IX»; IS: 15JS).

MAREA EVADARE : ruteazâ Ia 
București (crete S; 12,45; 15.»: »>, 
Scala (oreie 9.»; 15: 15.45: 29.15'.

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Capitel 
(orele S.»; 11,45; 14; 1S.15; 18.»; 
29.45).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Timpuri Noi (oreie 
9—20,15 ta continuare).

cire a colaborării interafricane, de dezvol
tare a relațiilor cu toate statele lumii.

Guvernul Republicii Socialiste România 
a recunoscut încă din primele zile ale 
existenței sale noul stat independent Vol
ta Superioară. Intre cele două țări, care 
au stabilit relații diplomatice la 
ambasadă, se dezvoltă continuu 
de cooperare.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
publicii Volta Superioară, poporul 
retul român adresează poporului 
țări urarea de a obține noi 
pe calea consolidării independenței 
economice și politice, a progresului 
păcii.

rang de 
legături

a Re- 
și tine- 
acestei 

succese 
sale

ținut. Cu virf și îndesat. In doi ani a reușit, tot frinind, să-și 
inchege o avere frumușică pe care cu discreție și în cea mai 
mare parte a trimis-o departe de Haiti, in seifurile unor 
bănci pe cit de încăpătoare pe atit de mute. Dacă s-ar fi 
aflat mai demult că domnul ministru de interne haitian, mina 
dreaptă și prima ureche a lui Bebe Doc, își umflă pușculița 
departe de Port-au-Prince probabil că ar fi început să 
circule zvonul firesc al unor oarecari neînțelegeri in sinul 
echipei guvernamentale. Căci, se știe, Jean-Claude oricit ar 
fi de adincit in curse automobilistice și popice e foarte re
calcitrant cînd aude că supușii învestesc valori în străină
tate. Cert este că zvonul cu pricina n-a circulat, dar Cam
bronne s-a trezit, peste noapte, în dizgrație. Marele acționai 
la „Hemmo Caraibe" (ministrul de interne făcea afaceri Ia 
propriu cu sîngele săracilor cumpărind la litru și vinzind 
la gram), a dispărut brusc și, au crezut unii observatori, o 
dată cu el și despotismul polițienesc pe care cu atîta sirg 
il prolifera. O primă măsură a lui Jean-Claude, președinte 
pe viată, a stimulat optimismul unora mai naivi în materie : 
rezilierea unor contracte cu o serie de monopoluri. Anali- 
zind „specificul" contractelor rupte curioșii au putut constata 
că lista cuprinde, mai ales, importul unor produse de con
sum. Tot felul de import-exporturi au fost, deodată, rase de 
pe suprafața intereselor lui Duvalier. Cu excepția unui singur 
import care s-a... dublat : cel de arme și 
Ce se taie acolo, crește dincolo. Și fiind 
„balanța" dreptății polițienești a lui Bebe 
echilibrul...

muniții. Așa da. 
vorba de arme 

Doc și-a asigurat

P. NICOARA

*

* JJ I

h I I
R. TEPEȘ Lucrările sesiunii 0. N. U

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu 65 de voturi pentru, 
40 contra și 21 abțineri o rezolu
ție prin care respinge deplinele 
puteri ale delegației Africii de 
Sud, ca urmare a politicii de a- 
partheid, incompatibilă cu prin
cipiile O.N.U, promovată de gu
vernul de la Pretoria.

In aceeași ședință, numeroși 
delegați s-au pronunțat împotri
va recunoașterii deplinelor pu
teri ale delegației regimului Lon 
Noi, arătând că acesta nu re
prezintă interesele poporului, ci 
ale unui grup minoritar care a 
uzurpat puterea reprezentanți
lor legitimi ai poporului cam
bodgian.

Guvernul Republicii Socia
liste România, a declarat repre
zentantul țării noastre, Virgil 
Constantinescu, recunoaște gu
vernul regal de unitate națio
nală, condus de Frontul Unită
ții Naționale al Cambodgiei, 
drept singurul reprezentant de 
drept șî legitim al acestei țări. 
In consecință, a arătat vorbi
torul, delegația României nu 
recunoaște deplinele puteri, ale 
reprezentanților care ocupă a- 
cum locul Cambodgiei la Națiu
nile Unite, întrucît acestea nu 
emană de la guvernul legitim 
al acestei țări.

MICUL OM MARE : ratează la 
Festival (crete L»; 11: 15»; ÎS; 
18JS; 21). Feroviar (orete »; 11.45; 
14.»: 12.45: 2X3»). Melodia (orele 
9; 11.45; 15J5; U: ».45)

BĂRBATUL care a venit 
DUPĂ BUNICA : ratează la Doina 
(orele 1U5; 1X45; 15: 18.15; ».») 
— la ora ? C Program de desene 
arzT-a-.e peziru copil.

CAZUL MATTEI : ratează Ia 
Central (orele 14; 12.»: 15 »; 18; 
2S-»>.

CU MHNTLE CURATE : rateazâ 
la Dara (orele »; 11.15: IX»; ÎS; 
18.15; 2».»). Arta (oreie 15JS; 18; 
29 ls»
~ BULEVARDUL ROMULUI : TU- 
’earâ Ia Excelsior (erele 9; -11.15: 
12-39: IS; U.W: 21). Aurora (orele 
8 45: 11: 13.15: 15 45: 1«: 29,39).

FATA CARE VINDE FLQ^I ; /U- 
îeaiâ ’.a Prorresui (oreie 11:. 15; 

/ 17.45: 29.15).
" ANONIMUL VENETIAN :/râtea- 

zS la Buzeșn (orele j‘15t39; 18;
29.15). <

SFÎNTA TEREZA gf DIAVOLII : 
rulează la Unirea torete 15X»; 18; 
».15). *-

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Bucegi (orele 15.45; 18: 29.15), 
Dramul Sării (orele 16: 18; 29).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA X 
rulează la Lira (orele 15.»: 18; 
29.15).

VACANȚA LA ROMA : riltaazS 
Ia Votea (orele 9; 11,15; 1X30; 16; 
18.15: 20.30). Mionța (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18 : 20.30).

DRUM IN PENUMBRA r rulea
ză la Viitorul (orele 16; 18: M).

MARTIN IN .Ai NOULEA CER : 
rulează la Vitan (orele 16; 18: 20).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
17.45: 20), Flacăra (orele 15.»; 18; 
M.15).

DAURIA : rulează la Laromet 
(orele 15.30: 19).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI, 
rulează la Cotroceni (orele 10; 
15'0: 19).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
la Pacea (orele 15.45: 18; 20),
Popular (orele 15.30; 18: 30-, 15».

TORA TORA ! TOBA t : rulea
ză la Cringați (orele 15.39; 19).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Floreasca (orele 15.30; 
18: 20.15).

DACA E MARȚI. E BELGIA : 
rulează la Rahova (orele 15.30; 18; 
29.15).

MANIA GRANDORII : rulează 
Ia Munca (orele 16; 18; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Cosmos (orile 
15 30; 18; 20,15).

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caraglale" 
(Săla Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI. NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE ÎN DOMENUL DRAGOS
TEI — ora 20; Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottra" (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20.

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. Lecția a 
32-a. 18.00 Căminul,. 18.00 Sce
na — Emisiune de actualita
te și critică teatrală. 19,00 Săp-

tămîna in imagini. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20 00 A- 
vanpremieră. 20,05 Reflector. 20,20 
Roman foileton : „Elisabeth R. ‘. 
O acțiune a Angliei (I). 21,05
Prim-plan. Eleonora Nilcă direc
tor la Uzinele Textile Cisnădie. 
21,30 Steaua fără nume. Emisiu- 
ne-concurs pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară. 22,30 ,,24 
de ore“. 22,45 Contraste în lumea 
capitalului.
PROGRAMUL II

20,00 seară pentru tineret. Uni- 
versitaria. Laureați ai Seminaru
lui național al cercurilor științi
fice studențești. 20,20 Concursul 
nostru de dans modern... la Stu
dent Club. 20,40 Reportaj despre 
cea de a patra ediție a Olimpia
dei strungarilor desfășurată la 
Ploiești. 20,50 Cenaclu. Reîn
tâlnire cu Ansamblul de cintece 
și dansuri al U.T.C.. reîntors din 
turneu de peste hotare. 21,10 A îi 
tinăr comunist — un ciclu de 
reportaje-anchetă pe marginea 
Proiectului de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor. 2’ 20 Mapa
mond. Un documentar o:n.U. des
pre dezvoltarea învățămintului in 
lume. 21,35 Tele-tonomat. Cinei 
melodii la cererea dumneavoas
tră. 22,00 Puncte binare. Film mu
zical, imaginat de un computer. 
22,05 Tinerețea maeștrilor : Emi- 
nescu. 22,40 Trei melodii cu Sofia 
Harteneco.
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