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Pnaatad ca atatlă plăcere 
izharasat pria care anunțați 
tarairam te sistemal ener- 
C*tK aațmaal a celui de-al 
ririlz ■ Miliară KWh de 
etzgje electrică s reali
zare-* ea aa aa mai devreme 
a paraaaecriJur proiectați, 
doresc «â vă Mărit in modul 
cri aum călduros pentru a-

Această teseasnată realiza
re — care se alătură minu- 
nare Io» victorii io muncă en 
care poporul nostru intimpi- 
aă cea de-a S-a aaiversaro 
a pierlaMiini Republicii —
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constituie o «viitoare expre
sie a hotărirn colectivului 
dumneavoastră de a da via
tă prevederilor pianului cin
cinal. a devotamentului si 
abnegației cu care infăptuiți 
politica partidului d* dez
voltare economico-sorială a 
țării si ridicare a nivelului 
de viață al celor ce muncesc.

Cu convingerea că acest 
succes va constitui un puter
nic imbold in munca dum
neavoastră, vă urez, dragi 
tovarăși, noi și cit mai mari 
realizări in activitatea voas
tră viitoare, multă sănătate 
și fericire.
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!
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
mart’.. 12 decembrie.
Mișcări: Populare a Revoluției 
din Republica Zair, condusă de 
Madrandete Tanzi. director al 
Biroului Politic al M.P.R.. cate 
se află in țara noastră Ia invt- 
ta-ia Academiei ..Stefan Gheor
ghiu". Din delegație fac parte 
Mpinga Kasenda. comisar poli
tic. membru a! Biroului Polif" 
al M.P.R.. și Tokwaulu Barate 
Sokolamo. consilier principal la 
Direcția Biroului Politic al 
M.P.R.

La întrevedere au particinat 
tovarășii Leonte Răutu. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. rector al Acadamiei 
..Ștefan Gheorghiu". Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al 
al președintelui 
Stat, Constantin 
de șef de secție

Oaspeții au fost 
Bokingi Embevolo. 
Republicii Zair la

Cu acest prilej, 
delegației zaireze 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele de sinceră priete
nie ale președintelui Republicii 
Zair și președinte al Mișcăr i 
Populare a Revoluției, generalul 
de corp de armată Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, salutul călduros al po
porului zairez. Oaspetele a re
levat că vizita în România a

a primit 
delegația

P.C.R.. consilier 
Consiliului de 
Vasiliu, adjunct 
la C.C. al P.C.R. 

însoțiți de 
ambasadorul 
București, 
conducătorul 
a prezentat

delegației zaireze constituie o 
contribuție la strîngerea legă
turilor de solidaritate care 
unesc popoarșle român și zai- 
rez. Partidul Comunist Român 
și Mișcarea Populară a Revo
luției și a oferit prilejul unui 
fructuos schimb de experiență

Mulțumind pentru 
adresat. tovarășul 
Ceaușescu a rugat pe conducă
torul delegației ca la înapoierea 
in țară să transmită din partea 
sa președintelui 
Seko Kuku 
Banga cele 
Amintindu-și 
zita efectuată 
de primirea călduroasă 
de populația Zairului, de con
vorbirile avute cu conducătorul 
statului zairez, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat cu satisfac
ție colaborarea rodnică dintre 
cele două state, partide și po
poare in toate domeniile și a 
exprimat dorința ca aceste ra
porturi prietenești 
pe mai departe 
multilaterală.

In acest context 
niată însemnătatea 
ciproce ale conducătorilor 
partid și de stat din cele două 
țări exprimindu-se mulțumirea 
pentru faptul că înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri 
sînt înfăptuite cu succes pe 
multiple planuri, că între Par
tidul Comunist T 
carea Populară : 
extind continuu 
laborare.

întrevederea 
intr-o atmosferă

salutul 
Nicolae

Mobutu Șese 
Ngbendu Wa Za 
mai bune Urări, 

cu plăcere de vf- 
în Republica Zair, 

făcură

să cunoască 
o dezvoltare

a fost subli- 
vizitelor re

de

Român si Miș- 
a Revoluției se 
relațiile de oo-Concursul cinema

tografic „ZORII 
ROMÂNIEI SO
CIALISTE"
Clubul ingenioșilor

s-a desfășurat 
prietenească.locțrtoroi secretarului 

U.T.C pe uzină — 
F-ai respectat anZÂ-amentui de- 
«wentrfno astfel că atunci cînd 

■« « tot ânxîd.rwul să depă- 
«*».- na rttoa dinainte stabilit, 

nxm este cu potrață.
— Ceea ce aș s-rea să subliniez 

— >’i u ’—.vrlsul loo Drugan. 
ti a! biroului comitetului 

U TC. — este că 
■a uax-i- iej doar 
ti settn arv dar.
■r-erea te ritmai

ORI MAI
MELE succesul nos-

0 COOPERATIVA
o penorman- 
mai ales, ta
pe care tre- 
m'ine. Când

In toamna asta, zice Constan
tin Apostol, președintele coope
rativei agricole din Grivița, -ob
ținem aproape 5 500 kg. porumb, 
am realizat 4 636 kg grîu și cam

DE CINCI

GH. GHIDRIGAN

VATRA

rativei.
tractorist la 
Tractorist fiind, 
minte vorbele 
grivițenUor : „am arat

AGRICOLĂ IN ANII 
PRODUCȚIILOR 

RECORD

am realizat 4 636 kg grîu și 
45 000 kg sfeclă la hectar, 
început, scoteam 1 000 kg 
porumb, cam tot o mie de 
și ceva peste zece mii de 
de sfeclă. Dacă facem o compa
rație, cam de cinci ori mai 
mult în douăzeci și doi de ani ! 
Ne-am chibzuit cum e mai bine 
și ne-am bătut pentru soiuri 
alese de semințe, chiar dacă am 
dat un ban mai mult Ne-a cos
tat sămînța de griu în toamna 
•trecută, cu 60 000 de lei în plus, 
dar am scos 1 600 kg griu la 
hectar peste ceea ce realizasem 
cu un an în urmă. Punind în
grășăminte chimice și naturale, 
după cum cerea pămîntul. exe- 
cutînd lucrările la timp și _ cu 
tragere de inimă, am ajuns 
unde am ajuns : producție 
globală în valoare de 31 537 000 
lei ; fond de acumulare 3 395 000 
lei : peste 3 000 litri de lapte 
pe cap de vacă — nu 1 000 cum 
..recoltam" pină nu de mult — 
pentru că le dăm hrană cu sfe
clă furajeră, tăieței de sfeclă 
de zahăr, dovlecei, lucerna : în 
anul ce vine ne-am propus să 
ajungem la 4 000 litri. Și adierea

asta de vînt simt eu că bate 
spre 6 000 la porumb și 5 000 la 
grîu. Pe urma, vom trăi și-om 
mai vedea".

Nicolae Miu lucrează în 
comună ca activist de partid, 
cam de la începuturile coope- 

,La 16 ani, în 1952, eram 
S.M.T, Grivița. 

cum zic, țin 
de început ale 

______ cu pa
tru cai pe pogonul lui Chițu și 
am făcut 8, 9 saci de grîu". 
A auzit cineva de mai mult ? 
Să-1 văd și eu la față ! 8—9
saci de grîu la pogon însemnau 
cam 1200—1 300 kg grîu _la 
hectar. Cel mai bun pămînt 
din raza comunei îl avusese 
moșierul Chițu. întrebarea lor 
de aici pornea, de la această re
coltă „maximă". Cum zic, oa
menii aveau dreptate, de mai 
mult nu auziseră, așa că „mai 
întîi să vedem noi minunea și 
mai stăm de vorbă". Și cu 
timpul s-a văzut. în documente 
scrie : pentru anul 1951 atîtea 
tractoare, in '56 un alt număr 
și, am ajuns noi. acum, ca 
pentru cele trei cooperative a- 
gricole din Grivița să avem la 
dispoziție 175 de tractoare ; se
mănători, combine și altele, 
pentru a realiza muncile atunci 
cînd e timpul lor. Mecanizarea 
ne-a adus la recoltele pe care 
le obținem, mecanizarea a fost 
factorul hotărîtor fără -să uit 
îngrășămintele chimice, metode
le noi învățate la învățămîntul 
agrozootehnic. în fine, fără să 
uit nimic. Statul ne-a ajutat 
din primul moment și pină 
acum cu de toate, fără ajutorul 
lui substanțial am fi scos și 
astăzi, poate, 8—9 saci de grîu 
la pogon. Nu-i vorbă, toate as
tea cereau mină de gospodar. 
Grivițenii — zic și zic toți cei 
din comună — sînt iuți la trea-

NICOLAE ADAM
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• COI-ECTItFLf INTKEFRJXD 
SĂRII, au realizat mm*Je pe ijci 
marfă cu 2» de nle mai dr« urna li 
ces un aport sntelanț oi mw tena 
Vîlcea si salinelor SMaăr-Rratora. Canea * 
Peslr 7* Ia sată dio predăriva * 
pe seama creșterii pred*ctiritSt:-

Indeplinirea mai de 
muncitorilor dio arest 
lucreze peste preseAei 
pentru industria tndei 
maceutică. 700 tone c*arț s 
minerale utile te valaart do peste 3

Soluții
- .

și experienfe 
din activitatea
unui comitet . 

județean U. T. C.
V--

Ambasadorul Venezuela'
în ziua de 12 decembrie, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
., Republicii Socialiste România, 
'tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit 'pe Juan Uslar Pietri, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Venezuelei în țara 
noastră. Cu acest prilej, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
ambasadorul Juan Uslar Pietri 
au rostit scurte cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con- 

tovarășul 
a avut o 
prieteneas- 
Venezuelei,

siliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 
convorbire cordială, 
că, cu ambasadorul 
Juan Uslar Pietri.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministru a- 
facerilor externe.

Problemele tinerilor
sînt și problemele

organizației
Chiar din primele ore ale șe

derii mele la Craiova am aflat 
de evenimentul săptăminii» 
i-beu trecută a mai avut loc 
- - -ei dt’ ti-
taeri (lucrează amtr.doi la Uzi- 
r-.e . E - t.-’putere-). isi vor a- 
minti, negreșit, peste ani : „N-a 
fost rentă mai frumoasă...".

Sugestionat de frumoasa bu
cur ■: a celor care îmi relataseră 
evenimentul, l-am invitat pe 
tovarășul Paul Streinu, preșc- 
dinte'.e consiliului tinerilor 
muncitori din cadrul Comitetu
lui județean Dolj al U. T. C. să 
ne relateze eforturile întreprinse 
ir. sensul unei mai depline apro
pieri a tinerilor de organizațiile 
din care fac parte sau, cu alte 
cuvinte. modul in care organ'- 
rațiile U.T.C. acționează pentru 
a deveni ele insele adevărate 
familii, medii propice rezolvării 
complexe. multilaterale a tu
tu ror problemelor care îi preo
cupă pe tineri.

— Intr-adevăr, evenimentul 
despre care aveți deja știință 
nu epuizează subiectul, deși el 
probează într-o anumită măsura 
preocuparea organizațiilor U.T.C. 
în ceea ce privește apropierea 
tinerilor de propriile organizații 
In această sferă tematică, noi 
am întreprins o seamă de studii 
și documentări la toate nivelele
— și în primul rînd în miezul 
lucrurilor, adică în organizații
— tocmai pentru a ști ce anume 
aveam de făcut.

— Ce concluzii s-au desprins 
în urma acestor prospectări ?

exemple > 
întîlnesc 
au de 

cînd

CONCLUZIE LA ÎNCHEIEREA SEMINARULUI 
NATIONAL AL VIITORILOR AGRONOMI

PRACTICA POATE
VALORIFICA MAI LARG

studențească
Ia

Pentru un club al tineretului

FORMAȚIILE ARTISTIC
Casa de cultură a tineretului 

din orașul Slobozia —. o 
dire modernă dată In folosință 
în primăvara acestui an si dc- 
tată cu toate cele necesare pen
tru a deveni cadrul desfășură
rii unor manifestări care, prin 
conținutul lor, să satisfacă di
versitatea de preferințe a ce
lor mai diverse categorii de 
tineri.

Se pare că spațiul este folosit 
din plin, lunea, marțea, miercu
rea, joia și vinerea avir.d lot 
repetiții ale diferitelor formații 
artistice precum ți activitățile 
unor cercuri. Examinind însă 
lucrurile mai amănunțit con
statăm câ funcționează un sin
gur cerc, cel de foto, celelalte, 
cam puține (dactilografe, ste
nografie, arte plastice) rămî- 
nînd de luni de zile în stadiul

de proiect. S-a încerca: 
septembrie înființarea 
cerc de stenografie care a 
morțit treptat ajunglnd pir.ă la 
desființare din cauza împuțina - 
rii cursanților Se intențio
nează reluarea IUL Mai există 
și un cerc al tinerelor fete care 
..merge bine" și despre cane la 
început mi s-a spus că se întru
nește sâptămînal apoi că are 
ședințe lunare, apoi — biluna
re. Atunci cum se face că el 
n-a fost trecut in programul de 
activități pe luna noiembrie ? 
(Program care, în treacăt fie

ÎMT TOTUl
a f»: necesar să insistăm 

destul de mult pînă să ajun
gem a-1 vecea căci la Casa de 
Cultură el tu era de găsit). De 
ia cei do: metodiști am aflat 
că membrele cercului s-au In- 
tilnit ultima dată 1 
dar tovarășul dir< 
Aure! ne-a spus că 
respect 
iembrie. Cum să ne 
atunci omiterea Iui din

octombrie, 
ector Radj 

întîlnirea 
■ă a avut loc la 2 nc- 

expiicăm 
pro

gramul de activități ? Si ce să 
credem după o serie de expli
cații IncIIcite despre existenta 
acestui cerc? Sau ce să ere-

dem, de pildă, despre dezbate
rea intitulată „Eu, tu, el-, în
scrisă în dreptul zilei de 7 no
iembrie și despre care nimeni 
dintre cei ce răspund de acti
vitatea acestei case de cultură 
n-a știut să ne spună In ce a 
constat și cum a decurs ?

In legătură eu 
tistiee am 
cluzionăm 
mai bine i

formațiile ar- 
fost tentați să coti
ră lucrurile stau 
repetiții peste repe-

ELENA NESTOR
(Continuare în pag. a A'-aj

Duminică, s-au Încheiat 
București lucrările simpozionu
lui național — Contribuții știin
țifice studențești la creșterea 
producției animale și vegetale.

După cum afirma și tovară
șul prof. dr. Tiberiu Mureșan, 
rectorul Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" in încheierea lu
crărilor simpozionului : „Acesta 
a reprezentat un deosebit bilanț 
al activității de cercetare ce 
permite concluzii utile pentru 
viitor A fost apreciată orien
tarea interesului studenților 
spre rezolvarea operațională a 
proceselor complexe din pro
ducția agrozootehnică Cele 238 
de lucrări au prezentat o pro
blematică variată în cele două 
ramuri de bază ale agriculturii 
Apreciez ea pozitivă încadrarea 
în acest seminar a studenților 
cercetători de la silvicultură, 
chimie alimentară, mecanică a- 
gricolî. științe r.at -ale si pe
dagogice.

Organizarea mesei rotunde 
privind noile orientări în acti
vitatea studenților pe linia sar
cinilor privind integrarea învă-

calin stanculescu

(Continuare în pag. a TV-al
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— Iată și cîteva 
sînt tineri care se 
doar atunci cînd 
primit sarcini sau atunci 
trebuie să-și aleagă noi organe 
de conducere, 
vorbind, nu 
aceștia îi 
activi deși, 
tea lor era 
dreptul săracă.
de idei, sint în organizații mulți 
tineri care urmează liceul seral 
sau diverse cursuri de ridicare 
a calificării profesionale. E spre 
lauda lor. Dar iarăși 
— ne obișnuiserăm 
nem despre ei că 
știu altceva decît fabrică — 
autobuz -- școală — casă. 
Deci existau numai cu nu
mele în organizație. $i nu ne 
mai interesam ce rezultate ob
țin. cum își petrec sîmbetele si 
duminicile, vacanțele. Nu mai 
vorbesc de acei tineri care au 
ridicat în organizație diverse

Și, autocritic 
odată pe unii dintre 
consideram uteciști 
în esență, activita- 
pur formală, de-a

In altă ordine

greșeam 
să spu- 
nu mai

probleme de viață, de muncă, 
de locuit, de petrecere a timpu
lui liber.

— Așadar, suficiente _aspecte 
care să dea............... ......
ce a întreprins 
dețean ?

— Intr-o ședință de birou 
care a avut loc în luna octom
brie s-a hotărit ca organizațiile 
U.T.C. să militeze mai act’v 
pentru apropierea de problemele 
tinerilor și, implicit, pentru 
apropierea tinerilor de viața 
de zi cu zi a organizației lor. 
Iată cîteva din măsurile adop
tate cu acel prilej :

• Am inițiat și realizat un 
instructaj special destinat ace
lor uteciști care sînt cooptați în 
organele colective de condu
cere — în comitetele oameni
lor muncii, în consiliile de con
ducere ale C.A.P, în consiliile 
profesorale cînd am discutat a- 
supra ce trebuie să fie și să facă 
liderul tineretului în asemenea 
împrejurări. Acestea, pentru că 
nu odată s-a constatat că repre
zentanții organizațiilor nu au 
reușit să se impună ca membri 
activi în aceste colective.

• In ceea ce privește ridica
rea calificării profesionale s 
tinerilor, am constatat că erau 
puțini cei care se înscriau ia 
cursurile de ridicarea treptei 
de calificare. Am descoperit și

de gindit. Concre: 
comitetul ju-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

AUTORITATE
de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU

Unul din conceptele importante ale vieții sociale, cu ca
racter funcțional, se referă la autoritate. Nu există forme orga
nizate de comunitate umană, in lipsa ordinii bazate pe de
cizie și acțiune. Iar sfotuiile sînt bune de la mai multi, decizia 
aparține insă numai unuia, care este investit și răspunde pen 
tru ea. Energia umană se adună in centri reprezentativi, unde 
rezidă forța colectivă, se decid căile de urmat și se iau mă 
suri pentru buna desfășurare a lucrurilor. Autoritatea se cre
ează din consens, dintr-o aderență mai profundă la țeluri 
comune, iar cel care o reprezintă se depășește pe sine, într-o 
formulă obiectivă, dincolo de apetiturile unui eu limitat și tul
bure. Șe poate spune, in mod paradoxal, că nimeni nu are 
autoritate împotriva altora, ci numai împreună cu ei.

Un om care cere să fie ascultat și să se acționeze în nu
mele deciziilor sale, numai pentru că este el, și nu altul, 
comite gestul cel mai impropriu adevăratei autcrități.

Fiindcă adevărata autoritate știe că numai cea mai largă 
aderență la eșafodajul argumenlelor si la construcția acțiunii 
asigură substanța ei de nedisputat. Cu cit reușești să extinzi 
acceptarea unei idei, fără a o impune, fără a o susține cu 
m-iloace coercitive, cu atit autoritatea ei crește, iar persoa
nele ce o reprezintă se împărtășesc din evidența ei.

Există apoi o autoritate de un tio special, cu un conținut 
mai mult individual, găsindu-și sursa mai ales într-o anumită 
Duritate morală. înir-o conduită lipsită de posibilitatea oricărui 
reproș. Din păcate, ea se poate constitui chior și pe o sumă 
de erori și de obicei se aliază cu un fel de imperialism

(Continuare în pae o FV-n)

A



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MIERCURI 13 DECEMBRIE 1972

DE CINCI ORI MAI MULT
(Urmare din pag. I)
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bă. Am 88 de ani, pe atunci 
eram mai tinăr, deci. Cind le 
spuneam oamenilor că vom a- 
junge la 4—5000 kg porumb 
boabe la hectar, lasă că se ui
tau ei de sus la mine, dar vorba 
e că mă întrebam și eu cînd și 
ce să facem ou pămintul ca să 
dea de cinci ori mai mult, că 
eram și eu tractorist, agricultor 
născut și nu făcut ?

Care-i diferența acum ?
întrebi pe oricare din ei : cit 
crezi dumneata, tovarășe cuta
re, că scoatem peste cinci ani ? 
Omul dă din cap. se uită pe 
tarla și zice : nouă mii. zece 
mii de kilograme porumb boa
be și 7 000 kilograme grîu 
pe „cap" de hectar. Da mai 
e de gindit. Asta-i diferen
ța : avînd în urmă expe
riența recoltelor din ce in ce 
mai mari, el pleacă la treabă 
știind ce urmează să adune la 
vremea culesului. Ziceam că, 
cine știe, o fi, n-o fl, să mai 
așteptăm și cind și-amintesc 
de „să aibă loc boul să se cul
ce intre plante, că așa obții re
coltă mare", vorbe care-au avut 
greutatea lor în primii doi, trei 
ani de cooperativă. cînd iși 
amintesc, zic, nil le vine să 
creadă că, chiar așa gindeau și 
spuneau ei. Cînd au apărut 
„ingrășămintele" in curtea coo
perativei, stăteau la o distanță 
respectuoasă de grămada de 
..chimicale", dindu-și cu păre
rea — unii, că nu se face ni
mic pe pămintul pe care ai a- 
pucăt, să împrăștii „soda" asta. 
Apoi a fost vorba să rărim fi
rele la unele culturi, iar păreri. 
Dar parcă numai noi cei de la 
țară am dat cu presupusul ? 
Numai noi aveam îndoieli ? 
încet-incet, le-am trecut pe 
toate și mare înlesnire cu în-

vățămîntul agrozootehnic, mul
te cunoștințe trebuincioase au 
luat de acolo cooperatorii pen
tru a le practica după aceea cu 
folos. Acum am trecut la fer
tilizarea solului cu îngrășămint 
natural. în trei, patru ani îm- 
prăștiem acest îngrășămint pe 
toată suprafața și sperăm să 
dublăm rezultatul la toate re
coltele. Așa cum se menține 
aici disciplina. . cum se respectă 
instrucțiunile, nu văd ce ne-ar 
împiedica 
10—12 000 kg 
hectar sau 
sau la...

A înnoptat 
moțul mașinilor care transportă 
sfecla pătrunde cu 
tensitate în sediul 
unde stăm în jurul 
pe care tronează o 
despărțită în patru și adusă cu 
două ceasuri în urmă, de la 
brutăria cooperativei. Trei oa
meni încearcă sa refacă drumul 
recoltelor în ultimii douăzeci 
și ceva de ani și surprins de 
urcuș, nu este numai cel de-al 
patrulea 
creionul.
simplă viața comunei. în aceste 
decenii, mai spune președintele 
cooperativei din Grivița. Dar. 
pe de altă parte, ce-a fost 
simplu și ușor în fabrici și pe 
șantiere ? De exemplu, pentru 
mine e clar că trebuie să trea
că un timp pentru ca oamenii 
să înțeleagă ce avantaje au 
unindu-și păminturile. Omul 
nu-i o mașină pe care o por
nești și o oprești tragi nd de-o 
manetă. Rezultatele obținute de 
cooperativă, nivelul de viață al

cooperatorilor, munca politică 
susținută, i-a decis pe marea 
majoritate a țăranilor din co
mună să vină în cooperativă 
încă din anii 57—58. Mi se 
spune că un țăran din Grivița, 
a venit după încheierea coope
rativizării șl s-a adresat in-

la fel c-ai făcut cererea, dar te 
duci cu ea la consiliul de con- 
ducere“. „Nu se poate să v-o 
dau dumneavoastră ?“ Omul se 
gindea cum să dea ochii cu sa
tul. cum să recunoască el că a 
priceput mai greu ? — li era
peste mină.

să ajungem la 
: porumb boabe la 

la 8 000 kg. griu

de mult, dar zgo-

aceeași in- 
comitetului 
unei mese 
piine albă,

care se grăbește cu 
Nu-i ' chiar atît de

,4

Y

I
I

La sfîrșitul anului 1971 agricultura dispu
nea de 113,5 mii tractoare fizice, 51,4 mii 
semănători mecanice, 147,4 mii combine 
pentru recoltat. Cantitatea de îngrășăminte 
chimice-substanță activă folosită în agricul
tură a fost cu 6,6 la sută mai mare decît în 
1970. Un prim rezultat : producția de grîu la 
hectar a atins nivelul cel mai înalt pe care 
l-a cunoscut agricultura românească de-a 
lungul întregii istorii a țării.

structorului comitetului jude
țean de partid : ..Și cu mine, 
ce faceți tovarășe ?“ „Dumneata 
decizi, nu noi“, i s-a răspuns. 
„Mă primiți și pe mine ?“. a 
mai întrebat omul cu îndoială 
în glas ? „Te-ai decis, așa peste 
noapte", i-a mai zis acel instruc
tor ? „Eu am nevoie de dovezi, 
pină mă hotărăsc. Dacă-s aici, 
înseamnă că m-am dumirit. 
E drept, cam tîrziu. dar asta-i ! 
Mă primiți ? Am adus cererea". 
„Foarte bine că te-ai dumirit.

RITMUL LUNII IN IANUARIE
(Urmare din pag. 7) 

tinerii muncitori cu înaltă califi
care — pe cei mai recenți în 
meserie, și a le grăbi astfel in
tegrarea profesională. ...Parcur
gem uzina în sensul fluxului teh
nologic. Intrăm deci, mai întîi în 
modelărie.

— E drept — ne informează 
Marin Oprea, secretarul comitetu
lui U.T.C. din acest comparti
ment de producție — nu pot 
spune că toți băieții au atins rit
mul necesar, că au ajuns să mun
cească la fel de bine ca Petre 
Tupa, Aurel Herea sau Stelian 
Ursu (sau ca însăși secretarul, 
cum aveam să aflăm mai tîrziu) 
ceea ce pot să vă spun însă este 
că nici nu va mai trece mult 
timp pînă atunci. De la o zi la 
alta rezultatele de ansamblu ca 
și ale fiecărui muncitor, sînt tot 
mai aproape de cota spre care 
tindem.

Următorul popas : turnătoria, 
în această secție stăm de vorbă 
cu George Enescu, un numd bine 
cunoscut în uzină tînărul în 
cauză fiind deținătorul locului II 
la olimpiada turnătorului, faza pe 
sector.

— Noi, cei din turnătorie — 
ne mărturisește — știm foarte 
bine că se impune să muncim în 
așa fel încît să asigurăm în avans 
piesele secțiilor prelucrătoare. Și 
știind acest lucru acționăm în 
consecință. Așa că, nici nu se 
putea altfel, cu colegi de talia lui 
Nicolae Pruteanu, Mihai Trufie, 
Gelu Niculăiță, afirm fără teamă 
de a fi contrazis : sîntem deja 
în ianuarie 1973.

Ne-am oprit apoi în atelierul 
de prelucrări mecanice și la 
montaj, am stat de vorbă cu ti
nerii strungari și sudori, lăcătuși 
si electricieni, 
direcți și 
și peste 
tr-adevăr 
se caută 
manțelor 
gerea ritmurilor de mîine.

— Ar fi greșit să se creadă — 
preciza șeful de brigadă Ilie Șa- 
ru, și el utecist — că, din- 
tr-odată, de vreme ce am hotărit 
ca lucrurile să meargă ceas, ele 
așa și merg. Nu, ar fi prea sim
plu. Esențial mi se pare însă că 
organizația noastră este decisă să

cu conducătorii 
ai locurilor de muncă 
tot am aflat că, în- 
această lună decembrie 
a fi o lună a perfor- 

de azi, pentru atin-

*

■I

Trifu Milinton. directorul 
S.M.A-ulu: Grivița de la înfiin
țare. adică din 1972, .are- și el. 
dcuâzec; de an: de coopera
tivă.. Răspunde de douăzeci de 
ani de arături, de funcționarea 
și Întrebuințarea optimă a 
mașinilor și uneltelor la 
te muncile agricole. Știe
mlntul celor trei cooperati
ve centimetru cu centime
tru. cum n știu toți trac
toriștii. pe-tm ră intră tr 
mesena lor aceas’â obkgațe de

x*a-
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la care nu se poate abate ni
meni fără să prejudicieze în 
vreun fel cooperativa. Tovară
șul Trifu Milinton explică par
tea ce ar reveni S.M.A.-ului 
din rezultatele obținute de co
operativă pornind de la grija 
pentru hrana și odihna tracto
riștilor. Un tractorist prost a- 
limentat, nemîncat la timp sau 
neodihnit „scade" un procent 
destul de mare din recolta pă- 
mintului pe care îl lucrează. 
La înființare, in 1952, vechiul 
S.M.T. iși avea sediul la margi
nea satului. în plin cimp. S-a 
dormit un timp fiecare Pe unde 
a putut — nu toți tractoriștii 
erau din comună — dar de 
mincat oamenii au mincat. 
Peste trei ani sediul avea să 
fie gata — clădiri și ateliere 
spațioase și bine încălzite pe 
timp de iarnă — cantina fiind 
unul din primele obiective ce 
au intrat în funcțiune înain
te de termen. S-a lucrat cițiva 
ani, prin urmare în condiții 
care acum par a fi de dome
niul literaturii de ficțiune. Cite- 
va amănunte.

„Primii tractoriști s-au . urcat 
la volan după un instructaj 
sumar, pentru că păminturile 
„nu așteptau" și nu știu cum 
s-a făcut că n-au stricat nici un 
hectar de pămint". S-» făcut, 
aflăm de la ceilalți interlocu
tori, pentru câ acest om era 
prezent peste tot „și greșelile 
nu aveau timp să se producă". 
Alimentarea cu carburant, cu 
piese, cu alimente se făcea de 
la Slobozia. De la Grivița la 
Slobozia un tractor pe șenile, 
făcea cam 5 ore. Pe ploaie, pe 
zăpadă cineva trebuia să mear
gă după ..necesarul de trebuin
ță- și nu o dată cel care pleca 
era directorul- Și nu era asfalt 
pe șosea și nici șosea nu era ci 
un drum de țară. Nu exista a-

ES3

PE PANOU

reSfelUii" Nitul Tde'("deservire

așa cum fusese .pre.- (dește acțiuni: pînă

ACCENTE .

jflllijSbduifbriZor să 
creașcă^Dar nu nu- 

\!HSN:"ttmFpul.:.ți bu
nul propriu fusese- 
m antrenate irț a-

telier de reparații ; au improvi
zat unul pentru reparațiile mici 
și curente". Pâmîntul mănos al 
Ialomiței iși sire legile lui și 
dacă le nesocotești nu se reface 
fertilitatea solului nici in două 
săptămin: nici in opt luni.
„Asta a fost prima mare bătălie 
care a inceput in prima zi de 
la înființarea S.M.T.-ului și' 
bătălia o ducem și astăzi"."Cî- 
teva amănunte— De altfel în 
ultimul deceniu nu-și amintesc 
beneficiarii să fi avut vreo 
„nelămurire* cu tractoarele și 
mașinile-unelte ale S.M.A.-uIui 
Grivița 
tractor 
de la 
pană 
Popa 
Mănescu
Gheorghe _____
175 de oameni care-și 
și-și profesează meseria 
greșeală.

sau să fi intîtziat un 
la cimp o zi. Gestionarul 
magazia de piese Plo- 
Gheocghe. tractoriștii 

Zamfir. Cojocaru Ion. 
Gbeorghe, Radu 

sint cițiva dtn bei 
cunosc 

fără

★ ‘

Trei mărturii încerci nd să <
configureze etapele pe care '
cooperatorii dm C.A.P. Grivița ,
le-au parcurs de la 1 (W fa <
5’300 kg. porumb boabe, de la '
1000 la 4 636 kg. griu. de la . * 
10 000 la 45 000 kg. sfeclă de 
zahăr Ia hectar, mărturii ale 
oamenilor care au trăit și tră
iesc marile prefaceri ale socia
lismului

Dintre toate cali
tățile, atunci cînd 
interpretăm faptele 
unui tovarăș de-al 
nostru prin prisma 
acțiunii sociale efi
ciente, spiritul de 
devotament, capaci
tatea de a se im
plica pe sine in 
ceea ce se petrece 
împrejur mi se' par 
a fi cele mai valo
roase. Talente, ap
titudini posedă, în- 
tr-un grad', mai

tar). Era acolo lume 
multă, cetățenii in
teresați se bucurau 
de noile condiții 
care li se creaseră 
și la obținerea că
rora ei înșiși avu
seseră o partiaițpOfg 
efectivă; ' * ’
în afara cprttribiț-- 
ției directe—r>--vco-- 
nomie de ■■circa -
500 000 lei, față de 
costul camjdexului,

tul țevilor și .cărbu
nilor cu mașina 
proprie, pînă la 
scrierea- de texte de 
educație sanitară (in 
versuri I), numai ca 
ia- fie ■ construcția 
gută, pentru ca ni-

mare sau mai mic, 
fiecare. Nu poți- re-

Căzut în proiect'...
Puseseră mina ..pe. 
unelte, gririscriț so-

pfoșa^ cuiva / faptul^ hijii, și iată că .ju
mătate de 'milion 
rămînea necheGuit, 
putea primi altă 
destinație. Ilar ceea 
ce, omenește,' 
impresionat și

și membrii familii- 
' lor respectivilor to
varăși inițiatori par
ticipau la.'ihaugu- 
rare cu o emoție 
egal justificată, îtL- 
trucît nevestele, sa
lar iate în alte părți 
ale Bucureștiului- 
unele chiar locui
toare 
fiere, 
seseră perdele, 
duseseră flori etc., 
etc.

.„Și m-am bticu- 
rdt să-l văd acolo 
și șă-l aud rostind 
cuvinte de aprecie
re la adresa con
strucției pe tovară
șul inginer Marin 
Enache, primul se
cretar al Comitetu
lui de partid al sec
torului 3, care sub
linia tocmai această 
idee fundamentală : 
avem nevoie să cul
tivăm spiritul omu
lui devotat, al omu
lui dăruit obstei, 
de el devinzînd în 
bună măsură ini
țiativa, procesul de 
realizare al ei, re
zultatul obținut.

Iar dacă există și 
în această localita
te, ca în atitea 
locuri, panouri de 
cnoare, locul de 
frunte le trebuie a- 
cordat lor, celor cu 
inima deschisă spre 
binele general...

că, fără să '- se fi 
născut cu 'o anumi
tă capacitate^ crea
toare într-tțn "do
meniu dificil, ,n-p 
descoperit ceva ne
maipomenit. Dar a 
te lăsa netinplicat 
(ca atitudine) — 
mai ales 
pui 
necesare 
interveni în scopul 
optimizării unei ac
țiuni sau întreprin
deri —, mi se pare 
mult mai grav. Iată 
de ce inima mea 
se umple de căldu
ră ori de cite ori în- 
tîlnesc omul care 
prin devoțiunea sa 
simplă, prin efec
tele muncii lui pa
sionate contrariază 
firea „buretelui de 
iască".

Mi-a 
trăiesc săptămînile 
trecute 
care m-a făcut să 
cunosc cițiva a- 
semenea tovarăși, 
demni de cuvintele 
bune pe care le 
rosteam mai sus. 
Fusesem invitat in
tr-o comună sub
urbană a Capitalei 
(Dobroiești, satul 
Fundeni), unde se 
sărbătorea darea în 
funcțiune a două 
noi unități 'circum- 
scr^ția medicală și ‘ 
un magazin aimten- ‘ tdți, de la transpar- I

cînd dis- 
de mijloacele 

pentru a

m-a 
mai 

mult a fost, poate, 
aTtcepd-: 
acelei 
cetățenii .
în cuvinte simple 
elogii cîtorva per
soane care fuseseră 
„inima" întregii ac
țiuni de ' construc
ție (tovarășilor Ghe- 
țu și Pațan,. . din 
conducerea Consi
liului Popular, și 
îndeosebi doctoru
lui Andrei Colto- 
feanu, șeful cir
cumscripției medi
cale). „Dacă nu era 
doctorul, spunea 
chiar și președinte
le consiliului, 
știu dacă toate 
fi așa cum le ve
deți". M-am intere
sat ce însemnau de 
fapt aceste aprecie
ri și am aflat că, 
de pildă, dumnea
lui, medicul, care 
mai are foarte pu
țin pînă la încheie
rea activității, fapt 
care putea să-l lase 
indiferent in legă
tură cu ceea ce se 
înttmplă în Fun- 
deni, a contribuit 
el însuși la o serie 
întreagă de activi- I

în cadrul 
sărbătoriri 

aduceau

Bucureștiului,

ale altor cap 
veniseră,, pu

ii-

un moment

nu 
ar

<■ 
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fost dat să
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pentru

MARTOR OCULAR

O FORMULA 
MUNCII POLITICE

18 oc- 
sur-

pună cu nădejde umărul ca toti 
membrii săi să se apropie cit de 
mult posibil de realizânie ceic-r 
mai buni dintre bani. Primele re
zultate sint mai mult decft în
curajatoare. Fapt care ne 
lează să insistăm.

Problemele tinerilor
(Urmare din pag. I)

cauza : multe cursuri erau prea 
teoretice, accentuat scolastice-. 
In acest sens am trecut la o 
seamă de îmbunătățiri. Deja, 
organizațiile U.T.C. de la Ter
mocentrală, de la Combinatul 
chimic, de la ..Electroputere" și 
de la Uzina de mașini agricole 
au propus forurilor competente 
următoarele : ore de citire 
practică a desenului și scheme
lor de execuție, ore practice de 
excutare a unor operații difici
le, executarea unor măsurători 
cu aparate de mare precizie, ore 
de organizare a locului de 
muncă.

• Organizațiile U.T.C. și-au 
luat dreptul și obligația să con
troleze activitatea și rezultatele 
uteciștilor cuprinși in diverse 
școli. Acest control din partea 
organizației este extrem de ut’t, 
deoarece fiecare tînăr va simți 
o dată In plus pe umeri o obli
gație : aceea de a nu pierde 
timpul, a învăța bine, a simți că 
organizația se interesează de 
viața lui.

• Am cerut organizațiilor 
U.T.C. să manifeste o mai mare 
preocupare față de problemele 
de muncă și de viață ale tine
rilor. Un exemplu : la Fabrica de 
confecții multe fete făceau na
veta sau dădeau o mare parte 
din salariu la gazde. Organiza-

ti-e-a

Aceste ăe prii
piu, piu țiattve
care le așteptăm direct de 
organizații vor duce — sperăm 
intr-un timp foarte scurt — ia 
materializarea de fond a inten
țiilor noastre.

Precizarea finală era intr-ade
văr necesară. Pentru că măsu
rile, ele singure nu pot deter
mina îmbunătățirea activității 
propriu-zise. Pentru aceasta este 
nevoie și de efortul consecvent, 
susținut, al aplicării hotăririlor 
în practică.

Deschidem rubrica de față eu 
spunsul primit din partea 
treprir.deri; construcțU-mon- 

taje nr. 5 din București — Șan
tierul nr. 1. îl reproducem in
tegral Intruclt constituie un 
exemplu de medul în care este 
receptat semnalul critic al zia
rului : „Cele arătate — ne in
formează șeful șantierului si 
secretarul comitetului de partid 
— sint adevărate și ne-au fost 
de un real folos pentru înlătu
rarea deficiențelor semnalate. 
Materialul a fost prelucrat cu 
tot personalul șantierului In 
adunările de grupă sindicală.

De asemenea, ca urmare a 
materialului publicat de dv. 
s-a organizat aprovizionarea cu 
B.C.A. în schimbul II și sărbă
tori legale eliminîndu-se orele 
de staționare la încărcare a 
autovehiculelor. Vă mulțumim 
pentru ajutorul dat"

intitulat „Tinerii sesizează* s-au 
luat măsuri prin—organele In 
subordine pentru prevenirea 
unor acte de încălcare de că
tre unele persoane a regulilor 
de conviețuire socială la casele 
de cultură.

motive. „In prezent — se arată 
în răspuns — cabinetul funcțio
nează cu toate valențele lui edu
cative. Este reorganizat și adus 
„la zi" și ne străduim; întreaga 
catedră, inclusiv comitetul 
U.T.C., ca el să corespundă tutu-

rile sînt... lipsuri. Centrul de li
brării București a luat unele' 
măsuri Intre care și amplasa" 
rea unei rulote-magazfri' în 
cartier în zona complexului co
mercial nr. 16. S-a reținut pro
punerea ziarului de.a seUZpre- 
lungi programul librăriei; So
cotim că și forurile tutelare vor 
găsi înțelegerea necesară 
materializarea ei.

Foto: CH. CUCU
TINERII SESIZEAZĂ

iau...iar organele în drept 
măsuri operative. Inspectora
tul municipiului București al 
M. „I. ne încunostiințează că 
In urma publicării articolului

• •••.••«•••••a

reținut din răspunsul 
de prof. Elena Alexan- 
respor.sabila comisiei 

„Dimitrie 
din Capitală că

semnat 
drescu. _______
metodice a Liceului 
Bolintineanu' 
executarea necalitativă a unor 
lucrări de finisare de către 

, I.C.R.A.L. Cotroceni a creat 
mari greutăți in reorganizarea 
cabinetului. Un semna! pe care 
unitatea vizată trebuie să-1 ia 
in considerare cu atît mai mult 
cu cit nici pină la data de 15 
noiembrie a.c. lucrarea n-a pu
tut fi recepționată din aceleași

ror exigențelor. Vă poftim cu 
căldură în liceul nostru, expri- 
mîndu-ne totodată părerea că 
ne veți mai sugera idei privind 
structura și funcționalitatea 
cabinetului și de asemenea că o 
să ne dați o mină de ajutor". O 
invitație la care redacția ziaru
lui nostru va răspunde tot 
plăcere.

CRONICA ȘCOLARĂ

cu

Evident, fluxul mare de cum
părători de la librăria din car
tierul Drumul Taberei se vă a- 
tenua pe măsură ce se vor da in 
folosință noi spații. Dar, lipsu-

• •••••••

In ziarul nr. 7284 din 
tombrie fotoreporterul a __
prins un aspect puțin plăcut de 
la restaurantul „Potcoava" (fost 
Rarău). Deși sînt de acord că 
imaginea respectivă denotă ne
glijență din partea conducerii 
localului, I. A. P. L. — Rarău 
se străduiește să găsească justi
ficări. Nu știm la ce-ar folosi 
ele. Este așa de important, to
varăși, că imaginea 
zintă intrarea din 
mustărie, ci ieșirea

Și într-un caz,

nu repre- 
stradă în 
din local ? 
și-ntr-altul

lipsa spiritului gospodăresc este 
evidentă.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU
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ÎNTREBARE:
Ne-ați vorbit mult despre ceea ce trăiește jucătorul pe teren. 

Dar în vestiar ? Ce forme de expresie îmbracă temperamentul 
jucătorului în momentele cînd se află în vestiar ? In fond, la 
ce se gindesc, ce și cum gîndesc marii jucători ? Au. intr-adevăr, 
un dialog cu ei înșiși ? Mai avena încă o întrebare. Pe care o 
pune, de altfel, un cititor. Cind ați vorbit de superioritatea 
tehnică a lui Năstase i-ați acordat un punct în plus față de 
Smith. De ce ?

Moara de vînt
în numărul trecut, ați văzut și dv„ am pierdut un game ca 

și cîștigat, după ce condusesem cu 40—15. Dealtfel, ca să fiu 
sincer, am „acceptat" această înfringere pentru a vă sugera 
încă o dată că în tenis, spre deosebire de alte sporturi, poți să 
te declari cîștigător abia după ce arbitrul stabilește scorul 
final. Am dat, cred, citeva exemple de răsturnări miraculoase 
ale scorului, așa că nu insist. Cert este că un meci de tenis 
poate fi pierdut chiar și de la scorul 6-0, 6-0, 5-0 și 40-0. Re
amintesc toate acestea pentru a vă convinge, dacă mai e nece
sar. de rolul concentrării totale, pînă în ultima secundă.

Așadar, am pierdut, de Ia 40-15. Despre games-urile urmă
toare nu vom vorbi în amănunt. Ele se înscriu în „jocul" etern 
al tenisului, de fapt „jocul" etern al sportului, care opune ata
cului apărarea

Mai interesantă îmi pare a fi reacția jucătorului care a pier
dut break-ul chiar din start. Am sâ vă dau din nou trei exem
ple de reacții. La 0-1 pe serviciul său, Stan Smith gîndește 
Invariabil : „E foarte normal că am pierdut Nu m-am încălzit 
cit trebuia la servici. Trebuie să-mi fie o lecție". Ilie Năstase 
are o formă cu totul specială de reacție. El se limitează la : 
„Ghinionist am fost o viață întreagă !“ și nu se mal gîndește 
la nimic, mărginlndu-se să-și potrivească corzile rachetei. In 
sfîrșit, dacă vă interesează șl reacția mea, vi-o mărturisesc cu

sinceritate. In general gindesc cam așa : „Ce bine ar fi fost să 
fi ales altfel și să nu fi inceput eu serviciul Acest haz de 
nec^z mă mai liniștește și-mi permite să-mi aleg un plan de 
luptă fără să mă mai gindesc în mod special la fazele concrete 
ale game-ului următor.

Și acum, să continuăm jocul. Games-urile se vor succede (in 
general) potrivit aceleiași scheme. N-am să insist in direcția 
asta. Vreau sâ mă opresc asupra unui moment important

Sâ presupunem că, după trei seturi, adversarul conduce cu 
două seturi la unu. Urmează pauza. Momentul e dificil. Mă gră
besc spre vestiar. Mă schimb repede, ca să stau in liniște. In 
aceste minute, totul este foarte important. Deseori, in vestiar 
nu ești singur Mai e cineva. Poate antrenorul. Poate un con
ducător. în aceste clipe trebuie sâ ai o mare personalitate pen
tru a impune tăcerea necesară liniștii vestiarului. Totul de
pinde de această forță a personalității. In general, în vestiarele 
mele, oamenii s-au simțit obligați sâ tacă, fără să le cer acest 
lucru în mod direct. Se întîmplâ, însă, uneori si altfel. N-am 
să uit niciodată cuvintele de „îmbărbătare" ale lui X : „Chiar 
dacă pierzi, ai luptat destul !“. Nu cred că am auzit vreodată 
cuvinte mai puțin potrivite. E în această frază un amestec 
dulceag de compasiune și de vanitate, la urma urmelor, care 
te poate întoarce pe dos. îmi aduc aminte, în după - amiaza 
aceea, m-am abținut cu mare greutate.

Dar să revin la exemplele pe care vi le-am promis. La 1—3. 
Stan Smith nu vorbește. El stă liniștit, „răstignit" cu brațele 
pe perete, căutînd să realizeze destinderea maximă. Am im
presia că reușește performanța extraordinară de a nu se gîndi 
la nimic, de a șterge din memorie pînă și scorul nefavorabil. 
Ilie Năstase, în schimb, are cu totul alte reacții. El înjură de 
mama focului, blestemînd toți zeii și fariseii care l-au adus 
în situația de a fi condus. Mulți sînt de părere că Ilie ar cîștiga 
dacă ar elimina această stare de nervozitate. Cred că e o 
eroare. Ei trebuie să se descarce. El trebuie să elimine toate 
toxinele — cum se spune. Dealtfel, Năstase este în asemenea 
măsură un jucător de dispoziție, încît Viorel Marcu, care ne-a 
insoțit în destule locuri, are o vorbă : „Niciodată n-am știut, 
cu o seară înainte de meci, cura va juca Ilie. In schimb, 
în dimineața jocului, chiar de la primul contact, știu 
ce se va intîmpla. Dacă Ilie coboară în salturi treptele hotelului, 
cu mina pe balustradă, precum copiii, și dacă strigă vesel : 
„Morning !“ atunci orice senzație de teamă îmi dispare. Acest 
test nu m-a înșelat niciodată". Și Viorel Marcu are dreptate.

tn vestiarele altor jucători,: pauza arată tn fel și chip. San-

tana se lamentează, cu intenția secretă de a îmbuna mînia zei
lor. Nodes plinge literalmente, chinuit de presimțiri. Eu. înjur 
fara sa vorbesc. E, în fond, tehnica lui Ilie, Ta'care se adaugă 
cei cițiva ani în plus pe c'are-i am. In sfîrșit, reacția cea mai 
teribila este tot cea a lui Rod Laver. El are atîta Torță de stă 
pinire și de, autosugestie în el. Încît gindeste vorbind: „Dac* 
am reușit sa-i iau unul din primele trei seturi, in următoarele 
doua nici n-o sa,respire".

Așa trec minutele în vestiar. De aceste minute depinde enorm 
soarta mșciului. A-m Tost întrebat dfeseori cum de am reușit 
sa-mi rc^in in setul patrii! Mi se dă deseori exemplul meciu
lui cu Panalta. la București.- Mi se dă și exemplul setului patru 
cu Sihitli. Vreau să vă spun că ..totul, se reduce la o-foarte pre
cisa cintarire a-forțelor. șl la. Concentrarea ultimelor resurse de 
ambi.ie. Tenisul, mai mult deeît orice alt sport,, este. un „cimp 
ae luptă in care poți fi pierdut dellOO de ori, dar in care, cuta 
spunea cindva -Gogu Viziru, n-ai murit niciodată.

*
Profit de faptul că mai am cîteva rînduri, ca să răspund 

unei, scrisori. Sint întrebat în ce Constă superioritatea tehnică 
a lui -Nasta.se fața de Smith. Rindurile scrisorii se referă la fan- 
c e>U l'alH îîc,ordat un Punct în plus, lui Năstase (față de 
Smith), la capitolul tehnică. Să mă explic,.Și să iau ca-«xemolu 

r„tlCcr-^nta f‘nal^ d,e la Barcelona. In meciul de la Barcelona, 
btan Smith a atacat în majoritatea punctelor, iar Năstase s-a 
aparat. Aceasta nu este deloc o situație paradoxală' în ierarhia - 
pe care am fixat-o la capitolul tehnică. Atacurile lui Smith nu 
presupun o tehnică de finețe. Forhand-ul izbit cu toată forța, 
pentru atac, nu presupune vizarea unui anumit punct • indife
rent de locul în care ajunge mingea pe frontul liniei.de fund 
replica e la fel de dificilă. Marea artă a lui Năstase începe în 
momentul m care această adevărată „moară de vînt" care se 
numește Stan Smith a ajuns Ia fileu Acoperind întreg fileul cu 
anvergura.sa imensă, Smith e foarte greu de trecut. Aici se vede 
marea măiestrie în tenis. In cross sau în lung de linie. Năstase 
are un culoar de 20—30 cm pe dreapta si unul la fel de îngust 
pe stînga. Tn asemenea situații, jucătorul în apărare este ar
tistul, iar atacantul — doar omul de soc si de elan Aceasta 
este toată deosebirea în materie de tehnică. Jucătorul care s“ 
apari in fața unui atacant de talia lui Stan Smith trebuie «ă 
fie un tenisman fără lacune în materie de tehnică si care ne 
deasupra, manevrează procedeele cu atîta finețe, încît suroriza 
intră în firpa lnrr”rilnr .,

Nasta.se
liniei.de
anvergura.sa
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A fi în primele rîndur
Dialog utecist despre răspundere și angajare

dar

X

Valeria Ștefan

ciiena

■ *-

•ge.

xare a pro-

două milioane de lei venituri

I. MORARU

noastră 
încât ăm

JLZJCâ 
a la ora 

or ciad le 
r-aj

Beneficiile acțiunii: INIȚIATORII
LA ÎNĂLȚIME

in bătălia pentru triumful noului
Putem deveni iarăși fruntași,

de h ,-Wrâtrta" OrMta*

să punem cu toții umărul
are normă no- 
dreptul nici la

care, cel ce nu 
minală. nu are 
lot ajutător. O lege foarte bună. 
Unii tineri au pierdut așa 
mult foarte mult, in compara
te cu procentul pentru pensii, 
care, oricum, nu era nici el in 
zadar... Uite, astea-s citeva din 
problemeie noastre. Ne pare 
rău. mai ales cind ne gindim 
că pină de curind cooperativa 
noastră era fruntașă ne județ, 
in toate privințele...

— Acum nu mai e ?
— Nu mai e. Dar începe iar 

să se ridice. Eu cred că nu-i 
deloc bine să se meargă, cînd în 
sus. cind în jos...

— Și cine e de vină ?
— Oamenii. Adică noi. 

toți. Intr-o vreme, cind o 
d.ttă grozavă ne zdrobise 
rută din recoltă, unii au 
fera* să olece in alte județe, tot 
la manea cimpului. S-au ferit 
să nună amărui pentru înlătu
rarea greutăților. Au plecat la

Noi 
fcrin- 
80 la 
pre-

ușor. Și nici noi n-am știut să-i 
oprim... Părerea mea este că 
oamenii aceia nu-și iubesc des
tul satul, 
născut și 
consăteni 
vreun fel. 
să toace l 
rea.

— Nu 
stau in 
nimic, dau dovadă 
lipsă de 
ment pentru locurile astea ?

— E chiar așa. Intr-un timp, 
la o discuție despre patriotism, 
in cadrul organizației noastre 
U.T.C.. unul dintre ei a vorbit 
foarte frumos. E drept, trecuse 
și prin citeva clase de liceu. 
Dar ce fel de patriot poți să fii, 
dacă nu-ți iubești in primul 
rind locul unde trăiești, locul 
unde muncești ? Fără asta, pa
triotismul e doar o vorbă.

locul in care s-au 
au crescut și nici de 
nu se simt legați in 

. Vin in sat doar iarna, 
banii cîștigați de aiu-

crezi că și tinerii care 
sat, insă fără să facă 

de aceeași 
dragoste și de atașa-

DRAGOMIR HOROMNEA

u A.

ICtMCII
OAMENI

CA NIȘTE
MARI

Mecanizatorii uteciști de la S.M.A. Vișina, ju
dețul Olt, au inițiat acțiunea „Echipe service" 
in toate secțiile. De aproape șapte luni de zile 
se lucrează după acest principiu in toate cele 
opt secții ale stațiunii. 80 de uteciști, avindu-1 
în frunte pe inginerul Ion Florea, directorul 
unității, drămuiesc fiecare minut bun de lucru, 
fiecare gram de motorină, fiecare leu aferent 
cheltuielilor de reparații. In fiecare noapte 
echipe formate din doi-trei uteciști asigură în
treținerea tractoarelor și mașinilor agricole 
care — a doua zi — au program de lucru. In 
felul acesta mecanizatorii cîștigă pină la două 
ore bune de lucru în fiecare zi. Așa se și ex
plică faptul că cele 17.500 de hectare lucrate 
mecanizat au produs anul acesta, în medie, cu 
o treime mai mult decît se prevăzuse prin olan. 
Stațiunea a raportat depășirea cu peste două 
milioane de lei a veniturilor planificate iar 
cota beneficiilor prevăzute a fost atinsa in ă 
de pe data de 23 noiembrie a.c. Intre eviden- 
țiați : mecanizatorii Ion Smarandache. Ion T n = . 
Stăvărache Cioară, Marin Emcean, Petre Cis- 
maru, Spiridon Geambalia, Ion Gune. De re
marcat faptul că in aceste zile tinerii me - 
nizatori de la S.M.A. Vișina execută arături.? 
adînci de toamnă în perimetrul altor coopera
tive agricole din județ. Circa o mie de hectare 
au si fost arate. De prisos să amintim că în 
raza’ sa de activitate S.M.A. Vișina a încheiat 
executarea acestei lucrări.

I
fruntașul 

secției
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

Cu fiecare zi numărul 
unităților economice ce 
raportează îndeplinirea 
planului anual e în cre
ștere. Unitățile industria
le ale sectorului 7 din 
București, spre exemplu, 
amplificind întrecerea so
cialistă care se desfășoa
ră în cinstea celei de a 
25-a aniversări a Repu
blicii, au putut raporta 
sîmbătă îndeplinirea pla
nului la producția marfă 
pe întregul an. Urmărin- 
du-se în continuare fructi
ficarea la maximum a re
surselor interne se preli- 
mină obținerea pînă la fi
nele lunii decembrie a 
unei producții marfă su
plimentară în valoare de 
cinci sute zece milioane 
lei. între altele se vor rea
liza motoare electrice cu 
o putere totală de 50 kw. 
transformatoare însumînd 
o putere de 15.000 kva.

Obținerea acestor suc
cese — precum și a alto
ra neevidențiate aici — 
este nemijlocit legată și 
de activitatea tinerilor 
muncitori, ingineri și teh
nicieni. intre aceștia tînă- 
rul lăcătuș Daniel Petcu

Ieri de dimineață telefonai ne-a 
dacție vestea ră tinerii zootebnua de la 
perativa agricolă din Ce rwat jndețaf Cos 
și-au îndeplinit planul ani al J-r ana 
acesta, ne spunea medicul FȘerăo Creta, 
fermei zootehnice — ni am angajai să dei 
prevederile planului pe acest an. Imgxacria 
stră utecistă • săoteti 
litri laote 6e Ia faevari 
țin 90 de viței U !•» d 
gul efectiv de ingriptori s-a aflai 
Uteciștii Andrei Dets*. lesăf lîarsa*-. IxJ 
sis. Andrei Marmi. Invit Fake. Fr 
Ioan Mad au resisit aproape să-< 
cinile ce le aveau de indipf• 
respectivă. Ieri de diminead 12 d-e 
am realizat si ultimul fitro de 
producția medie de 2 25P fitri < 
mentul suplimentar' pe anal ii 
atrage după sine abținerea mu 
mentare de peste n sfert de m 
aceia că producția de iaple a Fust 
o economie de circa K m kg 
faptul că in hrana vitei Mc am 
tori, ne-a permis îalcrificarea 
contract a peste 15 i aguane iam 
tul anului cifra va fi rparită h X t 
numărul vițeilor obținuți peste pees eden 
la 145.

Foto : AL. PRUNDEANU

Uzina „Electro- 
aparataj se evidențiază 
pentru responsabilitatea 
profesională, disciplină si 
pasiunea cu care a parti
cipat la materializarea 
acțiunilor inițiate de către 
organizația U.T.C. De mai 
multe luni este fruntașul 
secției. In fotografie este 
surprins intr-un moment 
de activitate Ia montarea 
unui contactor pentru lo
comotivele Diesel-elec- 
trice.

>»

Consfătuirea parucspanulor ba lua fișată a celei de a 
patra ediții a rtmeursufui .Mim ■iae-rtre*. impresionantă 
prin numărul mare ai ctfae intens U cuvmt. ne-a reținut 
atenția prin profan n mea ca care tmerele fete an abordat 
problemele de peodurțn. m de aaci. ca na «nbstaațiai sprijin, 
utilitatea imcinanm profiri—lie. Faptul ră acestora li 
se acordă mal tipie vaăeațe. cam ar fi continua perfecțio
nare profesionala. o formă adecvați integrării in procesul 
de producție și una de creștere a responsabilității politice 
de edocatie morali st cetățenească ne-a determinat să re
luăm dialogul irlr-m cadra mai restrias. Opiniile aparțin 
„campioanelor* din acest aa :

ENE ECATERINA, lecu țesătoare. Fobnco .Suveca' Bucu
rești : EPURE ELENA-G'URiCA. locul I - filatură, ae la In
dustria bumbac, ui Bocu'ești și CÎRMACI MARIA, locul I — 
confecții îmbrăcămnte, de a Fconco de confecții „Flacăra" 
Cluj.

etiv îztre-— Privind re' 
cerea. In ce măsură considerau 
că dv. sinteți Intr-adevăr cele 
mai bune dintre cele 3»1—W>000 
de tinere cite lucrează în Între
prinderile industriei textile ? 
In ce măsură organizațiile 
U.T.C. pe baza experienței do
bîndite în organizarea acestor 
concursuri își pot adăuga noi 
experiențe capabile să le spo
rească contribuția ?

— Este dificil, și-a început 
Ecaterina Ene răspunsul. In 
ceea ce mă privește aș porni

— Vreau m le cresc tot 
«at cum t-am crescut pe co
rn mei. ne declară reglorul 

r-s Ion. Datoria 
m> etfe doar să-i 
meserie. să asigurăm funcțio- 

ireprosainlă a grupului. 
Ciuțim să le facem ți edu
cates muncitorească. să-le le
găm de întreprindere.

ț 
I

ț

ț

ț

speciale 
cînd 
acordată 
i schim- 

econo- 
este che

lească sjbstar.ți- 
trtb-txa In acest domeniu. 

renErmare. este e- 
*ul câ uzina își va 
în 1975. capacitatea: 

oerabil deci, și 
citori, va spo- 
■ilor integrați 
momentul de 

a estia reprezintă aproxi- 
.umătate din salariații 
noastre. Dar. paralel cu- 

a capacităților de pro- 
modemizarea vizează in 

med deosebit creșterea calității 
si. implicit a competitivității 
produselor noastre, aspectul lor 
estetic : în același timp ne a- 
flăm în fața asimilării de noi 
repere, acțiune ce reclamă 
creșterea gradului de calificare 
a tinerilor. Modernizarea, mai 
înseamnă de asemenea, la noi, 
: a de altfel pretutindeni în in
dustria noastră, reducerea con
sumului de metal, mărirea pro
ductivității muncii prin simpli
ficarea comenzilor și operații
lor. atenuarea zgomotului acți
une cu implicații dintre cele 
mai importante în planul pro
ductivității.

— Care este aportul organi
zației de tineret la impulsiona
rea procesului de modernizare 
a producției ? Cu ce acțiuni 
specifice se înscrie tineretul u- 
zinei pentru îndeplinirea acestui 
major deziderat ?

— Nu s-ar putea vorbi de un 
plan de acțiune separat, ini
țiat de organizația noastră de

■jordeaatele

tineret ; noi ne integrăm acți
unii generale inițiată de condu
cerea uzinei. Dar, fără îndoia
lă, o analiză mai detaliată a 
problemei supusă discuției duce 
la concluzia câ participarea ti
nerilor este mai mult decît 
meritorie. Numărul tipurilor de 
mașini concepute de inginerii 
tineri este de ordinul zecilor. 
Atmosfera emulative de efort 
creator este sesizabilă și la 
nivelul sectoarelor direct pro
ductive. Lăcătușul. Pavel Arde- 
leanu a adus, pînă în prezent, 
numeroase îmbunătățiri repe
relor asimilate. Asemenea preo
cupări manifestă si lăcătușul 
Ferdin Ursu, sudorul Payel 
Mascaș, strungarii Vasile Mi- 
clăuș, Gheorghe Malița. De alt
fel, datorită atmosferei de fer
tilă întrecere declanșată printre 
tineri de modernizarea produc
ției efectele se observă deja i 
Este suficient cred șă amintesc 
că de la începutul anului și

Â/ZW LA MĂIESTRIE
V 
ț 
ț 
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ț 
ț 
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ț 
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J
de Ia faptul că eu personal am 
fost stăpînită tn permanență de 
o anume nesiguranță, lucru ce 
m-a îndemna: tot timpul să 
mă pregătesc. La noi în fabri
că au fost urmărite toate cele 
peste 200 de tinere. Cursurile 
de ridicare a calificării au su
ferit dintr-o dată schimbări e- 
sențiale. Veneau la ele și cei 
care pină atunci erau conside
rați cei mai buni. Schimbul de 
informații de specialitate între 
noi și specialiștii fabricii și-a 
găsit un drum foarte scurt. De

aceea, vedeți, deși credeam cu 
îndărătnicie că trebuie să cîș 
tig aveam tot dreptul să mă 

' îndoiesc. Dacă eu sînt într-a-
devăr cea mai bună țesătoare 
o să mă conving la următoarea 
ediție cî-nd voi ataca al doilea 
titlu. In ceea ce privește cea 
de-a doua întrebare, deși nu 
am o experiență de viață prea 
îndelungată, consider că singu
rul teren sigur de afirmare a 
organizației U.T.C. este cel al 
acțiunilor concrete. Am amin
tit de cursurile de calificare, 
de dialogul muncitor-specialist 
care s-a instaurat la noi în e- 
tapele premergătoare acestei 
faze finale. Prezența organiza
ției U.T.C. nu trebuie să se re
zume la simpla mobilizare ' ci 
și la permanente si continui 
sublinieri a roadelor acestor 
manifestări, a conținutului lor 
politic, concret și nu unul ge
neral. rupt de realitatea între
prinderii

— Eu cred că acum nu mai 
are atît de mare importanță 
dacă noi sîntem cele mai bune 
sau nu, ne-a răspuns Epure E- 
lena-Giurică. Important mi se 
pare altceva : cum vom ști să 
împărtășim colegilor noștri ex
periența și responsabilitatea ce

decurg din cîștigarea acestor 
titluri. Este adevărat că în fa
zele pe întreprindere au fost 
înregistrate sporuri de produc
ție atît cantitative cit și de ca
litate. Important este ca și de 
acum încolo rezultatele să fie 
cel puțin aceleași. In acest sens 
mă gîndesc că organizația 
U.T.C. în primul rînd, trebuie 
să-și multiplice formele de ac
țiune în toate compartimentele 
activității sale. Pe baza expe
rienței deja dobîndite, atmos
fera de întrecere se va între
ține pe tot parcursul anului 
viitor pentru că numai așa 
cot eu, cîștigul individual 
poate transforma într-unul 
lectiv.

— Pentru mine, cîștigarea
cului I a coincis cu împlinirea 
vîrstei de 18 ani, și-a început 
răspunsul Maria Cîrmaci. îmi 
vine foarte greu să cred că eu 
as fi cea mai bună croitoreasă 
din țară. La noi concursul a 
antrenat pe toți tinerii. Ceea ce 
aș vrea să spun insă se adre
sează organizației U.T.C. nu 
numai de la noi. Un asemenea 
concurs s-a dovedit o manifes
tare a unei activități care ex
clude din capul locului forma
lismul, tocmai prin aceea că

so- 
se 

co-

lo-

beneficiază de toate atributele 
cointeresării. Este o formă spe
cifică tinereții. De aceea mă 
gîndesc că pornind de la aceas
tă experiență pot fi găsite for
me variate de instituire a unor 
concursuri pentru toate dome
niile de activitate, concursuri 
inițiate de organizația U.T.C. 
chiar dacă ele nu vor depăși 
nivelul întreprinderilor. Și a- 
cestea nu numai în domeniul 
profesional ci în toate dome
niile.

La consfătuirea care a avut 
loc cu prilejui acestei finale, 
mulți dint're cei care au luat 
cuvîntul încercau să-și explice 
cauzele rămînerii sub normă a 
unor tineri, a fluctuației ori a 
slabului interes pentru ridica
rea calificării. Mie mi se pare 
că în esență ea este una sin
gură ! toți acești tineri acuzați 
de asemenea neajunsuri nu se 
simt suficient de integrați în 
colectivul în care lucrează. Este 
mult mai greu să pleci dintr-un 
loc de unde sentimentul perso
nalității tale își găsește deplina 
formă de afirmare. In acest 
punct trebuie să intervină mai 
mult organizația U.T.C.

ION DANCEA

pînă-n prezent au fost econo
misite 47 de tone de metal, an
gajamentele au fost 
și depășite, iar 
decurge munca 
toate motivele 
vom realiza și 
250 de mașini 
plan.

— Modernizarea producției 
presupune, indiscutabil, un 
permanent proces de ridicare 
a calificării cadrelor ; în cazul 
tinerilor o asemenea cerință 
este cu atît mai imperioasă. 
Prin ce modalități acționează 
comitetul U.T.C. pentru rezol
varea acestui deziderat ?

— Trebuie să spun că printre 
tinerii noștri se află foarte 
mulți care urmează liceul se
ral, remarcabil îmi pare fap
tul că un procent covîrșitor din 
cadrul absolvenților ’ acestor 
cursuri rămîn în continuare să 
lucreze în uzina noastră. Este 
paremi-se, primul semn al u- 
nei pregătiri serioase și comi
tetul U.T.C. face totul pentru a 
facilita tinerilor urmarea cursu
rilor serale. Aș mai aminti că 
toate cele 30 de posturi decla
rate libere cu puțin timp în 
urmă au fost ocupate numai de 
proaspeți absolvenți de liceu. 
In cadrul uzinei, funcționează 
o foarte bună bibliotecă tehni
că, dotată cu peste 30 000 de 
volume. La un moment dat ob
servam că tinerii nu prea frec
ventează sălile bibliotecii, deși 
cărțile existente aici i-ar fi a- 
jutaț mult în lărgirea orizon
tului lor profesional. La înce
putul anului comitetul U.T.C. a 
luat o interesantă hotgrire : de 
ziua onomastică fiecare tînăr 
muncitor _ primea din partea 
organizației un cadou, care cu
prindea de fapt cărți tehnice. 
Pe neașteptate, odată cu ma
turizarea inițiativei am consta
tat o mărire a cererii la bibli
otecă, o preocupare sporită , din 
partea tinerilor pentru dome
nii care vizează în mod direct 
pregătirea lor.

— Modernizarea uzinei se va 
solda din cîte am înțeles cu 
mutații esențiale în toate sec
toarele de activitate. Bineînțe
les un asemenea ’proces are 
efecte dintre cele mai intere
sante și în planul conștiinței 
tinerilor. Puteți nuanța aceas
ta idee prin citeva exemple 
semnificative ?

Foarte interesantă mi se pa
re în acest sens inițiativa or
ganizației nr. 4 de la sectorul 
roți dințate. Tinerii de aici au 
hotărît să amenajeze o 
nă“ v—-•-* ;_r__
purtînd semnătura celor 
le-a produs. Fără.îndoia! 
semenea ’„critică" pe viu’ 
soldat cu efecte pozitive 
modul de muncă al tinerilor, 
în reducerea rebuturilor, a în
târzierilor și absențelor nemoti
vate. Tineri precum Alexandru 
Balogh, Gavril Clipe, Ion Sala, 
Mircea Bar care constituiau 
înainte obiectul unor repetate 
dezbateri pentru organizațiile 
lor, au devenit în ultimul timp 
oameni de bază în cadrul co
lectivelor respective, avînd o 
comportare demnă, muncind cu 
conștiinciozitate. Organizația 
noastră se mîndrește însă cu 
numeroși tineri care nu numai 
că îndeplinesc și depășesc pla
nul, dar oferă, adesea, exemplul 
unei autentice activități crea
toare, fiind prezenți nu de pu
ține ori, pe agenda inovatori
lor. Strungarul Ion Bodea, lă
cătușul Petru Vancu, frezorii 
Gheorghe Dugheru și Iosif Sza
bo sînt doar cîțiva dintre ei. 
Prin felul cum muncesc și se 
pregătesc susțin certitudinea că 
sarcinile asumate în lumina 
documentelor Conferinței Națio
nale vor fi îndeplinite cu suc
ces.

realizate 
după felul cum 

acum, avem 
să credem că 

angajamentul : 
de găurit peste

... ...uvusjtzc o „vitri- 
unde sînt așezate rebuturi 

”— . care 
■e-a produs. Fără.îndoială, o a- . s_a 

în

ROMULUS DIACONESCU
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O MANIFESTARE DE AMPLOARE
CONCURSUL - 

CINEMATOGRAFIC

ZORII 
ROMÂNIEI 
SOCIALISTE

Una dintre cele mai intere
sante manifestări culturale 
bucureștene inițiate în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii este con
cursul cinematografic „ZORII 
ROMÂNIEI SOCIALISTE" or
ganizat de Comitetul municipal 
București al U.T.C. și întreprin
derea cinematografică a Muni
cipiului București.

Adresat tuturor tinerilor iu
bitori ai filmului această acțiu
ne începută la 20 noiembrie in
tră în această săptămînă în cea 
de-a doua și ultima sa parte, 
concursul pe sectoare, urmînd 
ca la 20 decembrie să fie înche
iat într-o fază finală care se va 
desfășura la clubul T-4, Casa de 
cultură a tineretului din secto
rul IV.

închinat marii aniversări a 
sfertului de veac republican, 
concursul are o filmografie ce 
cuprinde titluri de filme româ
nești al căror subiect este in
spirat din evenimentele istorice 
care au avut loc între 23 Au
gust 1944 și 30 Decembrie 1947, 
adică în perioada cuceririi pu
terii politice sub conducerea 
Partidului Comunist și a trece
rii la amplul program de con
struire â socialismului. Este 
vorba de filmele artistice „Se
tea" (regizor Mircea Drăgan), 
„Facerea lumii" (regizor G. Vi- 
tanidis), „Cu mîinile curate" 
(regizor Sergiu Nicolaescu) și 
documentarul de lung metraj 
„Evocări" (regia Virgil Calotes- 
cu). De asemenea, au fost pre
zentate și patru filme docu
mentare i „Amintiri despre 
U.T.C.", „Și iar răsună valea", 
„în Țara Severinului" și „Noi,

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ
(Urmare din pag. I)

țămîntului cu cercetarea și pro
ducția a reprezentat un util 
schimb de experiență ce a rea
firmat faptul că producția re
prezintă principalul cadru din 
care trebuie să se inspire și să 
se desfășoare întreaga activita
te de cercetare

în viitorul apropiat acesta va 
fi cadrul optim în antrenarea 
studenților la soluționarea unor 
teme și de aceea va trebui să 
se cuprindă această forță deose
bit de importantă în programe
le naționale de cercetare. Mun
ca științifică a studenților își 
poate spori astfel contribuția 
nu numai la rezolvarea sarci
nilor agriculturii, ci și la for
marea unor specialiști cu un 
larg profil de pregătire".

„Nivelul înalt al dezbaterilor 
indică eforturile ce se fac pen
tru a se răspunde orientării 
conducerii de partid privind 
transpunerea în fapt a legării 
învățămîntului de producție 
menționa și tovarășul Constan
tin Boștină, secretar al Comite
tului executiv al U.A.S.R. Con
lucrarea cu producția este ideea 
esențială care va trebui să o- 
rienteze eforturile și la viitoa
rele sesiuni. Cercetarea științi
fică trebuie să ofere și satis
facții sporite prin aplicarea în 
practică a lucrărilor. Împreună 
cu birourile secțiilor se vor a- 
naliza și reține o serie de lu
crări cu eficiență economică și 
aplicabilitate ; în termen, scurt 
ele vor fi înaintate unităților 
la care se referă pentru a fi 
aplicate. Se impune, de aseme
nea, in viitor o conlucrare mai 
strînsă între asociațiile studen
țești și organizațiile U.T.C. din 
unitățile agricole pentru o în
trepătrundere a preocupărilor 
pe linia activității științifice de 
cercetare".

Din opiniile participanților la 
seminar a reieșit încă o dată va
loarea atît științifică, cît și for
mativă a acestei ample mani
festări pe plan național. Marius 
Tiberiu Pop, președinte C.U.A.S. 
— Institutul agronomic „dr. 
Petru Groza" — Cluj : „Un cîș- 
tlg important cu care plecăm 
toți de la acest seminar este a- 
firmarea ideii de Interdiscipli- 
naritate în cercetare. De ase
menea, schimburile de expe
riență cu colegii au confirmat 
valabilitatea creării fermelor 
pe lingă institute, cu caracter 
experimental, pedagogic șl eco
nomic. Trebuie în viitor să 
știm mai bine cum să îmbinăm 
cercetarea formativă cu cea a- 
plicativă. Se pot ceda institu
telor agronomice zone de pro
ducție, părți de plan și atunci 

tinerii", scurt metraje înfățișînd 
atît istoria organizației revolu
ționare a tineretului comunist 
din România cît și șantierele 
naționale și ampla desfășurare 
a muncii creatoare a poporului 
nostru.

Concursul urmărește prin in
termediul filmelor să reliefeze 
tinerilor participanți atit eyo- 
carea momentelor ce au prece
dat proclamarea Republicii cit 
și îmbogățirea cunoștințelor lor 
cinematografice. Acestui dublu 
scop i-a fost subordonată filmo- 
grafia concursului chiar dacă 
prin forța împrejurărilor iniția
torii au fost nevoiți să constate 
că nu au avut la dispoziție de- 
cît puține producții cinemato
grafice inspirate din evenimen
tele unei epoci de mare însem
nătate în viața poporului ro
mân. S-ar mai putea adăuga 
doar un singur film, „Cînd pri
măvara e fierbinte" (regia Mir
cea Săucan) al cărui subiect, 
reforma agrară din 1945, era în
scris în cadrul tematic amintit.

Cele două ecranizări, prevă
zute și de bibliografia școlară 
„Setea" de Titus Popovici și 
„Facerea lumii" de Eugen 
Barbu, deși realizate la o dife
rență de 10 ani unul de altul, 
1961 primul și 1971 al doilea, pot 
oferi spectatorului tînăr atît 
evocarea artistică a unor însem
nate evenimente istorice cit si 
date despre ceea ce înseamnă 
adaptare cinematografică a 
unui text literar. în cazul de 
față a două din cărțile cele mai 
bune ale literaturii contem
porane.

De fapt acest concurs are un 
precedent i în primăvară, in 

șl practica va fi mal eficientă*. 
Ion Banu, Facultatea de econo
mia agriculturii I.A-N.B. — 
București : „A fost cea mai u- 
tilă confruntare științifică din

LAUR
SECȚIA AGRONOMIE Șl ÎMBUNĂTĂȚIRI FUN

CIARE : Premiul I - Popescu Fl.. Popescu G, 
Manea P„ Macri V., Cristodor L. onul V — In
stitutul agronomic „Nicolae Bălcescu* — Bucu
rești pentru lucrarea Stabilirea sort mentelor de 
erbicide fără remanentă și a dozelor folosite ia 
cultura cartofului timpuriu ; Premiul II : Neblea 
F„ Ene I., Radulescu A., Ișfan L. Mocriș I.. 
anul III — Institutul pedagogic Pitești ; Premiul 
III : Dumitru M., Marinca E., Tudoroche I.. emul 
V - Institutul agronomic București : Stonciu V., 
Călin G, Sabău S., anul IV - Universitatea 
Brașov ; Ciobanu Gh„ Pavel G, Tiparu M.. — 
Universitatea Craiova.

SECȚIA HORTICULTURA : Premiul I - Ne- 
delcu Gh., anul V — Institutul agronomic Bucu
rești pentru lucrarea înrădăcinarea pe nod și 
internod in școala de viță a butacilor de viță 
in condițiile C.A.P.—Timboiești ; Premiul II : 
Rîuleț R., anul IV — Institutul agronomic lași și 
Pipirigă N., anul IV și Marinescu-Poenaru E.. 
absolventă Universitatea Craiova ; Premiul III : 
Hie D., absolventă — Institutul agronomic Bucu
rești, Beceanu D., anul V — Institutul agrono
mic lași și Stroe lonescu A., absolventa și Lu
cia Burnea, anul V - Universitatea Craiova.

SECȚIA MEDICINĂ VETERINARA : Premiul I 
- Drugă Elena, anul V — Institutul agronomic
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București pentru lucrarea Comportarea stofilo- 
cocilor față de laterosoporinâ ; Premiul II : O- 
Icos St. anul V - Institutul agronomic Cluj ; 
Premiul III : Gafton Z.. anul V și Gafton A., 
□ nul IV - Institutul agronomic lași, Grădinaru 
A., absolvent - Institutul agronomic București.

SECȚIA ZOOTEHNIE : Premiul I - Cinteză
Al„ anul V, Sprincenatu D., anul IV și Andre- 
eseu L, absolventă — Institutul agronomic 
București pentru lucrarea Influența unor factori 
asupra gradului de descompunere a ureei ad
ministrată la tineretul taurin ; Premiul II : To- 
cuț V., anul V — Institutul agronomic Timișoara 
și Trifu Al., anul V — Institutul agronomic Cluj ; 
Premiul III : Lefter V. și Sava M., anul V — In
stitutul agronomic lași, Hurezeonu Veronica, a- 
nul V — Institutul agronomic București și Bălan 
I., Burlacu I-, anul V — Institutul agronomic 
lași.

SECȚIA ECONOMIA AGRARA : Premiul I - 
Caraman G., Dascălu G., anul IV - Institutul 
agronomic București pentru lucrarea Perfecțio
narea căilor de preluare a rentei diferențiale 
in C.A.P.-Buzău și Ulmu ; Premiul II : Alexe l„ 
onul IV — Institutul agronomic București, Cris- 
tea G., Bucur V., Stroiu G, anul IV — Institu
tul agronomic lași ; Premiul III : Sigmirean G., 
absolvent — Institutul agronomic Cluj și Olaru 
I., anul IV — Institutul agronomic București.

cinstea aniversării celor 50 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Corilunist. întreprin
derea cinematografică a muni
cipiului București, în colabo
rare cu Comitetul U. T. C. al 
sectorului 6. a inițiat o ma
nifestare cinema tograf i că-con
curs care s-a bucurat de 
participarea citorva mii de 
tineri soectatort De această 
dată, concursul ..ZORII ROMÂ
NIEI SOCIALISTE” cunoaște o 
participare mai largă, aproape 
50 000 de buletine de concurs 
au fost distribuite și în toate 
casele de cultură ale tineretu
lui din București au fost ore- 
zentate filmele amintite. Spre 
deosebire de alte concursuri 
similare trebuie amintit că s-a 
avut Ir. vedere, la formularea 
întrebărilor, atît verificarea cu
noștințelor politice ale partici- 
panților cit și îmbogățirea cul
turii lor cinematografice, toc
mai pentru o tr.a: subliniată în
scriere a istoriei filmului ro
mânesc intr-un larg context 
politico-social.

Acțiune cultnral-educativă de 
masă de mare audiență publică 
ca ar putea fi repetată, pe di
verse teme, de la cele istorice 
pînă la cele privind eroul tlr.ff 
din filmul mmâr.esn, ir. toate 
județele țării, pentru a veni 
astfel in întimntr.area tinerilor 
iubitori ai filmului. „ZORII 
ROMÂNIEI SOCIALISTE* șe în
scrie astfel ca o acțiune a că
rui continuitate ar re-orezer.ta 
ura dintre teie mal adecvate 
ferme de eoiaborar" Intre —ga- 

TUDOR ST.KNESCU

tre cele Ia care «m asistat pîr.ă 
acum. Totuși, se impunea o mai 
largă participare a reprezen- 

producției la aceste lu
crări pentru a se prelua mai

GENERATOR 
PORTABIL

M-am gîndit la- construirea 
unui aparat portabil care să fie 
capabil să debiteze o. tensiune 
de 220 V și o putere necesară 
unui aparat de radio sau tele
vizor. Pentru construcție este 
necesară mai întîi realizarea 
unui generator de oscilații pe 
frecvența de 50 Hz. Generato
rul se construiește cu tranzis- 
tori oscilatori de joasă frecvență 
— OJF — care să funcționeze 
la tensiunea de 9V. Inductanța 
și capacitatea etajului oscilator 
ie calculăm pentru frecvența 
dorită cu ajutorul legii lui 
Thomson. Bobina de oscilație va 
fi totodată și bobinajul unui 
transformator ridicător de ten
siune, care va avea o secțiune 
destul de mare pentru a asigu- 
ra puterea dorită. Secundarul 
transformatorului se va calcula 
pentru tensiunea de 200 V iar 
numărul de spire și secțiunea, 
în raport de frecvența pe care 
o debitează generatorul și de 
secțiunea pachetului de tole. Ge
neratorul intrînd în funcțiune 
la tensiunea de 9V, bobina eta
jului oscilant va induce în ce
lălalt bobinaj aceeași frecvență 
dar de tensiune diferită.

MARIAN CORNEL
Cimpulung Muscel

La intilmrea toamnei cu

rapid în practică cele mai bune 
teme. Beneficiile sînt reciproce, 
atît pentru unitățile agricole, 
cît și pentru membrii cercuri
lor științifice". Vasile Avram —

Construcția unui oscilator 
cu tranzistoare cu ajutorul 
căruia să se obțină curent 
electric alternativ de 220V, 
50 Hz, prin intermediul unui 
transformator ridicător de 
tensiune este intr-adevăr po
sibilă. Dar, trebuie avut in 
vedere faptul că aici se ur

mărește alimentarea în cu
rent alternativ a unor con
sumatori cu puteri de ordi
nul zecilor de ivatti sau chiar 
mai mari. Aparatul intră 
deci în categoria așa-numite- 
lor inversoare de putere care 
necesită și o sursă de ali
mentare în curent contintiu 
corespunzător. De menționat 
că în acest caz, bateriile fo
losite la alimentarea apara
telor de radio portabile nu 
pot fi utilizate din cauza ca
pacității lor insuficiente.

ELECTRO- 
MOBIL

Propun o posibilitate de a 
furniza energia necesară unul

iama.
Foto: EM. TÎNJALĂ 

elev, anul V, Liceul agricol — 
Curtea de Argeș : „Am fost deo
sebit de bucupos alături de co
legii rhei, să particip la simpo
zionul studențesc. Poate peste 
un an sau doi vom fi capabili 
să începem munca de cercetare 
și, de aceea, vom căuta să a- 
plicăm unele experiențe șl re
zolvări comunicate aici, in ca
drul liceului nostru". Ing. Radu 
Munteanu, asistent la Institutul 
politehnic — Cluj ; „Participa
rea politehniștilor Ia rezolvarea 
temelor tiin agricultură nu este 
nouă. Dar acum ne-am îndrep
tat atenția spre rezolvarea unor 
teme înscrise în planurile pro
ducției. Lucrarea realizată de 
sțudenții anului III : Radu Bota, 
Sergiu Nedevschi și Vasile 
Neamțu — Contribuții privind 
influența pe cale electromagne
tică a proceselor biologice ve
getale a fost aplicată cu bune 
rezultate la Stațiunea agricolă 
experimentală din Turda. Stu
denții eleetrotehniști au în a- 
cest an un program mai bogat 
de cercetări aplicative în do
meniul agricol confirmind nece
sitatea colaborărilor ițiterdisci- 
plinare". Maxim Mihai, Insti
tutul agronomic Iași : „Mulțu
mim gazdelor pentru organiza
rea perfectă a seminariilor. Pot 
spune că toate comunicările 
ne-au interesat în mod deose
bit, întilnirea fiind un util pri- 

' lej de experiență, și pe planul 
vieții de asociație, a activită
ților profesionale". Călin Cornel, 
Universitatea Brașov : „Semina
rul a demonstrat că studenții 
pot participa cu lucrări de rea
lă valoare la rezolvarea proble
melor producției. Noi am îm
părtășit colegilor din alte cen
tre experiența noastră ca parti
cipanți la contractele catedre
lor ce oferă o bună școală de 
cercetare. Ucenicia în cercetare 
o începem chiar din primul an 
de studii pentru închegarea u- 
nor colective unite ce depind 
însă și de calitatea muncii în
drumătorilor științifici". Ing. 
Georgeta Stanciu, absolventă, 
Universitatea Craiova i „Sînt 
de o lună în producție la C.A.P. 
— Piscu Vechi șl pot afirma că 
și munca de cercetare, care a 
determinat prezența mea la a- 
cest seminar, a contribuit la o 
familiarizare mai rapidă cu 
profesiunea, cu noile ei solici
tări. O deosebită satisfacție 
mi-a prilejuit-o schimbul de o- 
pinii privind aplicarea neîntîr- 
ziată în practică a celor mai 
bune lucrări. Eu in orice caz, 
voi căuta să aplic unde lucrez, 
cîteva din cele mai utile expe
rimente expuse la acest semi
nar 1 

electromobil. Ea mi-a fost su
gerată de o experiență de auto- 
generare de energie dintr-o 
carte de fizică. Blocul motor al 
electromobilului ar urma să fie 
alcătuit din trei părți : o ba
terie de acumulatoare, un elec
tromotor și un generator trifa
zat. Bateria ar folosi pentru 

punerea In mișcare a electro
motorului și pentru sistemul de 
iluminare. Electromotorul poa
te avea o turație mai mică de- 
cît a generatorului. Pentru a 
ajunge la regimul normal al 
generatorului, electromotorul 
trebuie cuplat cu un sistem de 
multiplicare prin roți dințate. 
Tot de la acest sistem se pot 
pune în funcțiune instalațiile de 
frînare. Un circuit al generato
rului trebuie să încarce bateria 
și să asigure sistemul de ilumi
nare. Al doilea, după punerea 
în funcțiune a electromotorului 
care antrenează generatorul, 
trebuie să asigure energia ne
cesară funcționării electromoto
rului, bateria fiind deconectată. 
Al treilea circuit este folosit 
exclusiv pentru a furniza ener

FORMAȚIILE 
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tițil. Am văzut că tinerii par
ticipă cu regularitate la acestea 
și se fac eforturi pentru pro
gramarea lor pe zile și ore rin 
funcție de programul de activi
tate al membrilor formațiilor 
la locurile lor de muncă. Roa
dele insă nu se prea arată. O 
seamă de spectacole se află și 
ele în' stadiul de proiect, pro
iectul reorganizării formației 
de teatru, proiectul înființării 
unui ansamblu folcloric, al „- 
nei formații de estradă și al 
unui cor. Spectacole date de la 
înființarea casei de cultură și 
pînă în momentul de față — 
doar vreo zece. Deci după șap
te, opt luni de activitate ver
bele „a face", „a organiza", a 
„prezenta" continuă să se con
juge la timpul viitor. Această 
suită de planuri de viitor este 
rezultatul unei mentalități 
funcționărești ascunse, pînă 
una alta, sub vălul unor repe
tiții de tot felul ce se țin dimi
neața si după amiaza, de luni 
pînă vineri, in toate sălile clu
bului. Tot aici iși desfășoară 
activitatea și casa de cultură 
orășenească mutată în acest lo
cal pare-se pentru totdeauna, 
întrucit imobilul ce a găzduit-o 
pînă nu demult se dovedea 
impropriu. Cei doi directori și 
doi metodiști existenți în pre
zent aici nu reușesc însă să-și 
coreleze activitatea și să-și îm
partă judicios sarcinile. S-a 
stabilit ca fiecare să răspundă 
de activitatea anumitor cercuri 
și formații, fiecare să se ocu
pe de organizarea unor activi
tăți bine precizate, dar nu în
țelegem după ce criterii s-a 
făcut această delimitare a răs
punderilor incit s-a ajuns ca 
unii să aibă prea multe iar al
ții prea puține. Această „du
blare a forțelor" este, după cite 
se vede, departe de a avea o 
influență favorabilă asupra ca
lității muncii desfășurate.

încă o realitate pe care nu o 
putem eluda — tinerii vin în 
număr mic aici atît în cursul 
săptămînii (pentru șah, biliard, 
televizor). Pînă și serile de 
dans de sîmbătă și duminica 
nu se pot ține din lipsă de par
ticipanți. Cei ce răspund de 
activitatea clubujui se împacă 
foarte bine cu această situație. 
Sînt mulți navetiști. îți explică 
aceștia Populația orașului Slo
bozia este alcătuită in propor
ție de 60 la sută din tineri. E 
cu putință să fie toți aceștia 
navetiști ? Adevărul este însă 
altul : activitățile clubului sint 
puțin popularizate iar clubul 
este deschis (ca un magazin) 
între orele 8—13 și 17—20, a- 
cest program fiind valabil chiar 
și duminica. Fie și așa, dar de 
unde s-o știe tinerii care poate 
ar dori cîteodată să vină aici 
și între orele 13—17 dacă ne- 
știind despre ce este vorba, 
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psihologic. Un om care stă zi și noapte in instituția lui, divor
țează de soție din cauza fixației, are coșmaruri in aceeași 
privință, se întimplă uneori să fie nedreptățit de natură și să 
nu poată face nimic bun. Pe ce pune mina, cu fervoarea lui 
ieșită^ din comun, strică. Are insă un ascendent, nimeni nu 
se dăruie atit, și este foarte greu să-i spui că nu face 
treaba bine. Cine mai muncește ca el I Trebuie să te întrebi 
insă și dacă muncește bine, cu un anume rost, sau dacă 
nu cumva totul vine dintr-o carență mascată abia vizibil 
Este o formă aberantă a autorității, ușor discernabilă în 
multe cazuri

Concentrarea eforturilor și sarcinile multiple ridicate de 
progresul social, izvorite din programul de acțiune al parti
dului, presupun o acțiune coerentă și folosirea rațională a 
tuturor resurselor disponibile, umane și materiale. Se cade 
pentru aceasta să apelăm la soluțiile cele mai riguroase de 
organizare, la măsurile care asigură dinamismul și eficiența 
deplină. Multe din ele se află în principiul autorității celui 
bun, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, al omului 
potrivit la locul potrivit. Ar trebui odată mai mult să transfor
măm cuvintele luminatului bărbat de stat în călăuze ale con
duitei noastre in viața publică. Nimeni nu va alege pentru 
noi pe cei mai buni, nimeni nu ne va arăta cu degetul pe 
omul potrivit. Este în putința noastră să-l numim, în toate 
împrejurările, și să-i dăm ce se cuvine. De asemenea, să nu 
așteptăm să vină altcineva să ne arate pe acela ce-și dra
pează neputința sub haina autorității. Binele și răul se află 
in întregime sub controlul opiniei publice. De maturitatea și 
hotărîrea ei depinde soarta eforturilor, a succesului nostru 
de azi și de mîine.

gie electromotorului care antre
nează roțile vehicolului.

OVIDIU FECIORU 
Năvodari

Una din marile probleme 
pe care o au de rezolvat 
constructorii de electromobi- 
le rămîne autonomia de de
plasare. Sursele de alimen
tare utilizate pînă acum per
mit — în cel mai fericit caz 
— ca o singură încărcare a 
bateriei să asigure o de
plasare de circa 150 km. Din 
păcate nici sugestia colabo
ratorului nostru nu poate fi 
luată în seamă. Și iată de ce. 
O dată cu scoaterea din cir
cuit a bateriilor de acumula
toare, sistemul format de 
electromotor și generator nu 
poate furniza excedentul de 
energie necesară deplasării. 
Dacă tehnica și legile după 
care se conduce aceasta ar 
fi permis așa ceva, electro- 
naobilul ar fi fost astăzi cel 
mai răspindit mijloc de tran
sport. Fără îndoială că nu 
este departe ziua cînd elec- 
mobilul va pătrunde în via
ța noastră cotidiană. Și a- 
ceasta fără a trăi cu speran
ța că vom ajunge să obținem 
energie pe baza unui perpe- 
tuum mobile.

Comentatorul rubricii 
ing. TRAIAN FLOREA 
Institutul de proiectări 

telecomunicații

stau pe la uși nedumeriți ? în
tr-o astfel ae sîmbătă, bună
oară, văzusem prin oraș citeva 
afișe ce anunțau începerea se
rii de dans la orele 19 dar ac
cesul tinerilor in sală a fost 
permis abia Cu o oră mai tîr- 
ziu, iar cîțiva mi-au mărturisit 
că pe la 19,20 metodistul casei 
de cultură a tineretului stătea 
la ușă lămurindu-i pe cei ce 
vroiau să intre : „nu-mi dă 
voie șeful să vă las în sală". 
Lăsînd la o parte faptul că 
seara nu avea să cuprindă nici 
un fel de program artistic sau 
distractiv.

în aceeași zi mai fusese in
clusă in program la cabinetul 
de științe sociale (de altfel bine 
dotat) o consultație pentru pro
pagandiștii U.T.C. pe tema 
„Concepția materialist științifi
că despre lume și viață rezultat 
al cuceririlor științifice și teh
nice". Dar n-â avut loc di
mineața, așa cum fusese pre
văzut ; am fost informați că 
se ținuse sub formă de expu
nere făcută de tovarășul direc
tor după amiaza la orele 16 
pentru tinerii aflați în momen
tul acela în club. Ne punem 
însă o firească întrebare : cum 
și cu care tineri cînd, după cum 
bine știm, clubul este închis în
tre orele 13^17.

în ziua următoare (duminica) 
a domnit o totală amorțeală la 
club, dimineața erau în sală 
Vreo zece tineri- și pe lîngă ei 
o femeie de serviciu, după a- 
miază un grup de băieți au 
stat zgribuliți pe la uși pînă la 
orele 17 în timp ce înăuntru se 
afla tovarășul director Radu 
Aurel împreună cu un prietpn, 
profesor și un cumnat al său și 
jucau biliard ; mai tîrziu s-au 
adunat vreo douăzeci de tineri 
la televizor, iar tovarășul di
rector ne-a spus clar :' „Astă 
seară nu organizăm dans că 
și așa nu vine nimeni. Asta e 
situația în fiecare duminică". 
Prin urmare duminica este de
clarată zi de repaos și se cu
vine să adăugăm că lunea clu
bul este închis — se țin însă 
repetiții, ceea ce nu e deloc 
rău. Dar în lunea aceea am 
găsit acolo dimineața vreo do
uăzeci de elevi ai școlii gene
rale nr. 3 care, „suprave- 
gheați" de o femeie de serviciu 

^așteptau de vreun ceas profe- 
~soara ce urma să conducă o 
repetiție. Dintre cei doi direc
tori și doi metodiști sîmbătă di
mineața erau prezenți trei, 
după amiază num;» directorul 
și metodistul casei de cultură a 
tineretului, duminică dimineața 
— nimeni, după masă numai a- 
cesta din urmă, iar luni nici 
unul din ei. Considerăm că nu 
este deloc normal ca tocmai în 
zilele de sîmbătă și duminică 
să domnească aici o lîncezeală 
(ce se prelungește și luni), în- 
trucît starea aceasta de lucru 
contrazice însuși scopul exis
tenței unui club al tineretului 
și anihilează aproape total acti
vitățile desfășurate în restul 
timpului.

LA TEATRUL DE STAT
DIN ORADEA

VLAD

ȚEPEȘ

ÎN

IANUA

RIE
de MIRCEA BRADU

Actuala stagiune orădeană a 
fost inaugurată de o premieră cu 
o piesă originală, de un autatf 
local: Vlad Țepeș în ianuarieAe 
Mircea Bradu. Adoptînd formula 
modernă — de altfel foarte des 
întîlnită în dramaturgia noastră 
din ultimii ani — a teatrului is
toric înțeles ca interpretare a 
faptelor, a evenimentelor trecutu
lui fi nu ca fixare de tip frescă 
a unei anumite perioade, piesa 
lui Mircea Bradu se constituie ca 
un insolit dialog al lui Vlad Țe- 
pef cu posteritatea. Asistăm la 
interviul imaginar acordat de 
domn cronicarilor din dorința de 
a face înțelese rațiunile politice, 
motivarea adîncă a fiecăreia din
tre celebrele lui „atrocități". Au
torul alege exact acele episoade 
care la prima vedere par neex
plicabile, greu de acceptat: uci
derea solilor de pace (îndoielnica 
pace otomană), baterea în cuie a 
turbanelor din capetele turcilor, 
tragerea în țeapă a ambasadori
lor lipsiți de calitățile intelectuale 
cerute de misiunea lor sau de o 
ținută vestimentară corespunză
toare. Atitudinea lui Vlad nu este 
nici violență arbitrară, nici ca
priciu născut din vanitate ci ex
primarea puternică, dură chiar, a 
demnității unui domnitor ți a ți
nui popor care nu mai pot tolera 
lipsa de considerație, un cumplit 
avertisment dat înrobitorilor. Ar
gumentele susținute în piesă nu 
sînt interpretări subiective, spe
culații pe marginea unei idei, ele 
se sprijină pe fapte istorice exac
te, pe relatări păstrate de croni
cile timpului.

Mircea Bradu optează pentru o 
modalitate de construcție drama
tică interesantă: episoadele din 
domnia lui Vlad pe care acesta 
le povestețte, explicîndu-le, nu 
sînt introduse în text ca flash- 
back-uri, ca. momente de sine 
statoare, ci sînt reconstituite de 
oștenii domnitorului într-un mod 
asemănător procedului de „teatru 
în teatru". Se subliniază astfel 
convenția în jurul căreia e con
struită piesa, caracterul de dezba
tere în planul ideilor, al semnifi
cațiilor fi nu de narațiune. A- 
ceastă idee inițială — repetăm, 
foarte interesantă, proprie -conți
nutului — nu determină însă de- 
cît parțial o reufită dramaturgies, 
textul este neîmplinit, fiind, cre
dem, mai adecvat lecturii decît 
reprezentării. Lipsefte piesei ști
ința de a fixa accente, de a crea 
ritmul specific teatrului, replici
le sînt uneori prea discursive ne- 
reufind să mențină interesul pu
blicului.

Spectacolul creat de Magda 
Bordeianu se înscrie in categoria 
acelor montări care, slujind cu 
onestitate textul, nu ajung să-l 
îmbogățească, să atenueze defec
tele, fructificîndu-i calitățile. 
Există scene frumos gindite, bune 
realizări parțiale, dar lipsefte o 
idee regizorală principală exprt- 
mînd concepția asupra piesei, 
idee' căreia să i se subsumeze re
zolvările scenice ale tuturor mo
mentelor. Absența' acestei „coloa
ne vertebrale" determină un stil 
puțin confuz, intenții nefinaliza- 

l te, insuficientă fermitate in crea
rea ritmului de desfăfurare. In
tuind exact una dintre caracteris
ticile construcției dramatice, re
gizoarea a gîndit jocul actorilor 
ca pe un permanent ansamblu, 
fără solo-uri interpretative. Vom 
nominaliza de aceea doar doi 
dintre interpreți: Ștefan Sileanu 
în rolul lui Vlad a trasat cu 
justețe liniile principale ale erou
lui său simplificîndu-l însă, vădu- 
vindu-l de nuanțe, de umbre fi 
lumini; în rolul Armafulut, Grig 
Dristaru a ftiut să fie sfetnicul 
discret, mereu retras în planul 
doi dar oricînd prezent, suflet 
apropiat de sufletul lui Țepeș, 
braț însuflețit de gîndul domni
torului. Inspirat, decorul semnat 
de Sică Rizescu, scenograful a 
indicat timpul acțiunii fără a-l 
delimita foarte strict, înțelegînd 
că Vlad Țepeș în ianuarie nu 
este o narațiune istorică ci un 
comentariu al istoriei.

CRISTINA 
CONSTANTINIU
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ELE E
NIQOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co

munist Român, Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a trimis tovarășului TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, următoarea telegramă ;

Aflînd cu tristețe despre catastrofa feroviară din gara Ven- 
cian, județul Varna, care a cauzat victime omenești și impor
tante pagube materiale, vă transmit dv., Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria și familiilor îndoliate expresia pro
fundelor noastre sentimente de condoleanțe și compasiune.

Președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare. 
HOUARI BOUMEDIENE, a trimis tovarășului. X1COLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

Exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele —.răl- 
duroase pentru amabilele felicitări și urările pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a Re ~ 
geriene și adresez, la rîndul meu, în numele poporului si z - 
vernului algerian, și al meu personal, cele mai b.r.e u-ări 
de fericire și sănătate Excelenței Voastre, de progres si pros
peritate poporului român prieten.

Sînt convins că relațiile de prietenie existente între popoarele 
șl statele noastre se vor întări șl mai mult printr-o oe-are 
fructuoasă și avantajoasă pentru cele două țări ale ry-astre în 
interesul păcii în lume.

4

fost prezent Nikola

Plecarea delegației
P. C. R la Paris
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Tristă. 
Ce-am

acestor e- 
o serie de 
vor fi 
noi în 
munci

unei agresiuni, 
Vasile Bîzicâ, trac- 

la secția Paștișiul 
(jud. Hunedoara), a

fiecare secundă era 
Dovedind un 

simț de responsabili- 
profesională, tinărul 

chirurg Gheorghe

ac -rest.

tează Liceul din 
ilui nu poate să 
privire și asupra 

ui geografic, realizat prin 
strădania noastră, a elevilor, in 
timp de doi ani. din inițiativa 
tovarășei profesoare P. Evdo- 

ri a Comitetului U.T.C.
practice. 

Colțul 
dintr-o

*art a- Ce-

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C R., a 
primit, marți, delegația de ac
tiviști ai P C. Bulgar, condusă 
de tovarășul Liuben Pironcev, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C. Bulgar, care a făcut o 
vizită în schimb de experiență 
in țara noastră.

șească, a
Ion Cîrcei,
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R. A ' ---- '
Kosturski, însărcinat cu afaceri 
a.i. al R. P. Bulgaria la Bucu
rești. ANTICIPAȚIE

- x P 
. «L P

ANOTIMPUL SPORTURILOR
DE IARNA POATE SOSI

— Avînd experiența anilor 
precedenți, cind am inițiat o se
rie de acțiuni cu rezultate pro
mițătoare — ne spune interlocu
torul — acum ne-am propus să 
lărgim sfera de activitate a ti
nerilor din județul nostru care 
doresc să practice diferite spor
turi prin organizarea unui nu
măr mai mare de competiții de 
iarnă la cele mai atractive dis
cipline. împreună cu C.J.E.F.S., 
am întocmit un plan de măsuri, 
urmărind să asigurăm maselor 
de tineri săteni și elevi, ca și 
celorlalți membri ai asociațiilor 
sportive, condiții optime de a 
petrece zilele friguroase și cu 
zăpadă ale iernii. Acțiunea a 
început cu... revizuirea echipa
mentului și materialelor sporti
ve existente, dotarea asociațiilor 
sportive și a căminelor cultura
le cu noi jocuri de șah. mese de 
tenis, mingi, saltele pentru con
cursurile de trîntă. Bunăoară, 
asociațiile sportive din comune
le Devesel și Cușmir au fost 
dotate, printre altele, cu salte
le pentru întrecerile de trinta 
și cu garnituri de șah, ținînd 
seama că aici aceste sporturi se 
bucură de o largă popularitate 
și atracție. La unele săli, cum 
sînt cele ale căminelor culturale 
din Gruia și Cușmir. s-au făcut 
diferite amenajări pentru a le 
adapta jocurilor de volei : au 
fost dotate cu mingi și plase. 
Astfel de acțiuni sint in curs 
de desfășurare și in comunele 
Pristol. Izvorul Birzei. Broșteni. 
Voloiac etc.

— în ceea ce privește practi
carea sporturilor in aer liber, 
ce surprize rezervă tinerilor 
noul sezon ?

— Am programat o serie de 
competiții locale și pe județ la 
schi, săniuțe și orientare turis
tică. Ne-am gindit. firește, că 
trebuie să avem ooncurenți. De 
aceea, organizăm cinci centre 
de inițiere la schi. Acestea vor 
funcționa, începind din a doua 
parte a lunii decembrie, la Or
șova, Baia de Aramă. Podeni, 
Balta și Bălvănești. Ele sint 
conduse de un grup de antre- 

« nori si instructori sportivi cu o 
bună calificare. în localitățile 
amintite, ca și la reședința de 
județ vom organiza, de ase
menea, centre de inițiere la pa-

Dinamo învingătoare la 
Sofia

Aseară, la Sofia, in meci retur 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet (masculin), 
echipa Akademik Sofia a întâl
nit formația Dinamo București. 
Baschetbaliștii români au jucat 
excelent, obținind victoria cu 
scorul de 69—58 (26—31).

în urma acestui succes, Di
namo București s-a calificat 
pentru turul următor al compe
tiției.

IN CINSTEA 
ANIVERSARII 

REPUBLICII
• La Centrul școlar pentru 

personal tehnic in construcții 
din Baia Mare t-a deschis 
șantier al tineretului, 
s-au angajat sâ-și aduci 
buția la Inâlțarea unei 
strucții cu 24 săli de 
laboratoare, cămin, efecu 
acest scop lucrări !n valoare de 
peste 2 milioane lei • Orgar.:- 

țiile U.T.C. din Intrepriaderi- 
: ndus triale maramureșene au 

lectat și au
cinstea ani’, ersării

I 15d tooe fier vechi 
uiamenL •

worene găzduiesc 
(eanâ a arttstOor 
inaLâ anii er^ârii

are sini evpute 2M ne

un 
Elevii 

contri-

mm» side

S S 3»
• Kxr. 

ruastea s 
tăire < 

Lnatue de i

Peste puțin timp var iaeepe traditiaaaMe eaaapev.-. fie înrafi. 
Pirtiile de «ehi si mbîss. patiaaarele. var ti fira aaa aaakaae 
de tinerii eare iadrigese snortarUe aaaciavate aJK De ase
menea. sălile de sport ale elabariJer. asatisriilar. anBar. < 
nelor culturale, var găzdui interesante reaewwrt 
de masă, lupte, jaruri de velei si haadbaL

Dar să tedem cum va arăta _ca>en<arar' «per . 
din județul Mehedinți ia sezanul rece : re măF 
pentru buna desfășurare a artmtătii jparvire fie 
locutor — GHEORGHE C AZ %.\. sefnl sec 
miletului județean Mebefiiați

tinaj. o altă discipl^ă sooruvă 
cu o frumoasa tracLtie aici, la 
noi. La complexul sportiv din 
municipiul Drobeta Turim-Ses^e- 
rin îndată ce condițiile
se vor amenaja trei paHnaare. 
pe terenurile bitumin^» de 
volei, baschet și handbal Pati
noare naturale urmează să se 
amenajeze prin acțiunile de 
muncă patriotică ale tineri Ier 
in numeroase alte localități din 
județ. N-aș scăpa din vedere să

Invitație pentru cititorii
„Scînteii tineretului"

CINE SINT
• Cei mai buni 10 sportivi ai anului 

1972

Potrivit tradiției, și la acest sr rvt d 
tineretului* să desemneze ae cei 
toate disciplinele — si pe cei mo» bwrw 
‘72 ne posturi, adică : cel toi bun pe*-! 
râtori, cei mai buni 2 mijlocaș» și ce —c ow 4

Cititorii noștri sint rvcct) so-și eic' optnam 
două clasamente ținind secma de ir’xjxc'te

— valoarea rezultatelor, a performantei
petițiile interne și internaționale

— progresul înregistrat in moestrc spo'trva ;
— promovarea spiritului de fa r-plcv in a-t 

comportarea demna in oferă eL
Clasamentele se vor c cctuî “ n.“c6e de ounâii de puncte 

acumu'-cte ce fiecc'e sport» după expr» — c'ec rot— oe către 
cititorii ^Sc>teii tineretu ui*. E e vor • aate n nu
mărul de Anul Nou al z»a rus ui nostru.

lntrucrt adevărat” suporteri și iubitori oi sporbAn ou deyo 
fixate preferințele lor pentru o osemeoec ierarhixare, u-ou urmo- 
rit, in permanentă, favorit», ior IO. de la Munchen e ndu-^e ar
gumente in plus pentru derimrea opțiunii, ■ rugom șâ ne eipe- 
dieze de uTgentâ pFcur e pentru a avea la i’ce*" nă_ tmpui 
necesar trieni corespondentelor și ir tocmim celor două clasa
mente.

3*

să se âe«a»aare
că «cape z anoccâ-t. -

Azoă eare
[£ă pe :

-nona
jofiet. Tae-

« s^afe-fi

M
ca. *~-x-

19TX Pe p>>n

M. LEBESCU

>:e'aa Urtct.

la 
U;

ioee_e 3.33; Xl.M; M; 1413; 1L33.

COLXGA MEA VRĂJITOARE A : 
Ia Ttnăpan Not <ore£« 

9—33.13 în coarnuare).
MICUL OM MARE : rulaazA la 

Sala Palatului icreie IT: 3E33). 
Festival (orele t_M. 11: 1XM: 1<: 
13-39; 31). Feroviar (anele 3; 11.45; 
14 33: 17.45: 23.33). Me’.ixta (orele 
9; 11.44: 15.13; 13. 34 45)

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Doina 
(orele 11.15; 1X45: 14; 13 15; 31.39) 
— la oca 9.45 Program de desene 
animate pentru copii.

CAZUL MATTK : rj’.earâ 
/Central (orele 19; 1X39; 13.34; 

24.34).
CU MTINILK CURATE : ruleazl 

la Dacia (orele 9; 11.13: 13.34; 15; 
14.15; 34.34), Arta (orele 15.34; 13;
30.15) .

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11.15; 
1X34; 14; 13.34; 11). Aurora (orele 

-3.45: 11; 13,15: 15.45: 13; 24,34).
FATA CARE VINDE FLORI : ru

lează la Progresul (orele 10; 15; 
17.45: 20.15).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
20 15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 13;
20.15) .

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Bucegl (orele 15.45; 13; 20.15)» 
Drumul Sării (orele 14: 18: 20).

TN TRECERE PRIN MOSCOVA î 
rulează Ia Lira
20.15).

VACANTA la 
la Volga (orele 
15.45; 18,15; 20.45), Miorița (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.30).

DRUM TN PENUMBRA : rulea
ză la Viitorul (orele 18: 18: 20).

MARTIN TN AL NOULEA CER : 
rulează la Vitan (orele 16; 18: 20).

A FOST ODATĂ UN POLTTTST: 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20), Flacăra (orele 15.30; 18; 
20.15).

DAURTA : rulează la Laromet 
(orele 15,30: 19).

O FLOARE ST DOI GRÂDTNART: 
rulează la Cotroceni (orele 10; 
15.30: 19).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Pacea (orele 15.45: 18: 20),
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

TOR A ! TOR A ! TOR A ! : rulea
ză la Crîngasi (orele 15.30: 19).

ELIBERAREA LUT L.B. JONES : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18: 20.15).

DACĂ E_ MARTI. 15 BELGIA : 
rulează la
20 15).

MANIA
la Munca .

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Cosmos (or61e 
15,30; 18; 20.15).

(orele 15,34; 18;

ROMA : rulează
9; 11.15: 13.30:

Rahova (orele 15,30; 18:

GRANDORII : rulează 
(orele 16: 18; 20). 

TREN DIN

se
■a

st

Ploiești.

MIEBCVBI, U DECEMBRIE 1972
Opem xUnLĂr.A : SEARA VIE- 

N£ZA — ori 13.»; Teatrul Națio- 
aa. „L L. Carag-ale" (Sala Come- 
dU) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
oca 24: Sa.a Studio) : DESPRE 
UNELE LIPSURI. NEAJUNSURI 
ȘI DEFICIENTE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 24; Teatrul 
..Lacra Svardxa Bulandra* (Schitu 
Mâțureanu) : NEPOTUL LUI RA- 
MEAV — ora 24; (Sala Studio) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
33; Teatrul „C. L Nottara" (Sala 
Masher^. : ADIO CHARLIE — ora 
13.33: (Sala Studio) : NOAPTEA 
NECHEMATA — ora 24; Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GENE
RAL — ora 30: Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : MEȘTERUL MA- 
NOLE — ora 19.30; Teatrul „Țăn- 
dăr că- 'Sa.a Victoria) : ARICIUL 
ALBASTRU — ora 15 și 17; (Sala 
Academiei) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17: Teatrul ..Ion Creangă* : 
ȘCOALA DIN HUMULEȘTI — ora 
14: Teatrul „Ion Vasilercu* : CRI
ZANTEME MUZICALE — ora 
19 34: Teatrul ,.C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19.30; (Sala Victoria) : 
TRASNTTUL MEU DRAG — ora 
19.30; Circul București : SPECTA
COL INTERNATIONAL 
VA. ULAN-BATOR. 
BUCUREȘTI — ora 19.30

în Țara Crișurilor, la Clinic, 
există cîteva originale turnuri 
din lemn, ce constituie o curio
zitate In materie de construcții. 
Au fost făcute de meșteri dul
gheri din partea locului, cu 
peste 250 de ani în urmă ; un 
document datînd din 1750 con
semnează, de pildă, o solicitare 
(prompt executată, după cite se 
pare ! !) de renovare a cîtorva 
dintre ele, făcute de un sătean. 
Turnurile sint executate exclu
siv’ din lemn. Același material 
a fost întrebuințat și pentru 
complicatele ornamentații ale 
construcțiilor, precum și pentru 
îmbinări.

Ideea pe care se bazează în
treaga structură a turnurilor 
corespunde principiului utilizat 
apoi în arhitectură sub denu
mirea „grinzi cu zăbrele". Cel 
mai înalt dintre turnuri are o 
înălțime de 30 m La construc
ția acestor edificii, dulgherii au 
folosit ca unelte doar securea 
și burghiul. De menționat că 
metoda de lucru a acestor a- 
nonimi dulgheri — adevărați 
artiști ai meseriei — este fo
losită și astăzi in acele părți.

stație meteorologică și o serie 
de exponate ce reprezintă di
verse forme de relief. Acestea 
din urmă constituie cadoul pe 
care noi l-am făcut colegilor 
mai mici ce fac cunoștință pen
tru prima dată cu denumirile 
de vulcan, depresiune, insulă, 
etc. în afară de importanța 
practică, acesta piezintă și un 
frumos aspect artistic, de care 
sîntem mîndri. Vă mai scriu că 
stațiunea meteorologică este do
tată cu barometru, pluviometru, 
giruetă, riglă de zăpadă, ceas 
solar și că, datorită 
lemente, putem face 
aplicații practice, ce 
folos multora dintre 
seriile în care vom 
tirziu".

VLAD GRIGORE 
clasa a VH-a

Liceul Prundul Bîrgăului

| NE-AM INFORMAT 

PENTRU DVS.

DARUL NOSTRU, 
AL ELEVILOR"

Un teanc de chei potrivite 
și de inconștiență, un dram 
de minte și cinste deloc. Ast
fel ar putea fi schițat, de 
fapt, în cîteva linii, portre- 
tul-robot al oricărui hoț or
dinar. Ca, de pildă. Nicolae 
Duță. fără ocupație. Ultima 
sa ispravă o amintim in 
treacăt : furt dintr-o locuin
ță (deschisă cu șperaclul), 
fugă, depistare si arestare 
după cîteva ceasuri, 
penibilă comportare, 
mai putea adăuga ?

ANTITEZĂ ,
P.T.T.R. I

MOSCO- 
PRAGA.

MIERCURI, 13 DECEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 9.05 
Reporterii noștri peste hotare. 9,25 
Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Curs 
de limba franceză. 10.30 Comenta
riu la 40 de steme. 10,50 Telecine- 
mateca pentru copii. 12,45 Telejur
nal. 13.00 Rezumatul filmat ai e- 
misiunii spațiale ,,Apollo 17". 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba germană. 
18.00 Pe un picior de plai. 18,15 
Semnificații : ..Momentul moral în 
acțiunea umană". 18.35 Tragerea 
Pronoexpres. 18.45 Muzica — emi
siune de actualitate muzicală. 19.00 
Timp si anotimp în agricultură. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 ..Miliardul cinci", emisiune 
de Galina Enișteanu. 20,20 Tele- 
cinemateca : ..Cineva acolo sus mă 
iubește". 22,15 Teleglob : Etiopia. 
22.35 ,.24 de ore".
PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : 
,,Umberto Nobile (I). 20,25 Româ
nia în lume. 20,55 Agenda. 21,05 
Portativ ’72 — revista muzicii u- 
șoare. 21,45 Cărți și idei. 22,05 Ro
man foileton : Elizabeth R —
Conspirația (II)

Aflam recent că un factor 
poștal din județul Arad a 
fost sărbătorit în ziua în 
care a transmis la adresa 
cerută plicul nr. 2 milioane. 
Este, desigur, o performantă 
cu atit mai mult cu cit, in 
intervalul respectiv, factorul 
s-a achitat în mod ireorosa- 
bij de toate îndatoririle de 
serviciu.

Prezentăm însă acum ca
zul unui alt factor poștal — 
tinărul Viorel Thuruczv din 
Botoșani. Tot un „laureat" 
al cinstei și corectitudinii ? 
Din păcate, nu 1

Fiindcă „ocupația" de că- 
îtenie a acestuia era falsi- ’

• O știre — sîntem r convinși 
— plăcută pentru tineri. La sta
dionul Republicii, întreprinde
rea de distribuire a materialelor 
sportive a deschis un centru de 
închiriere de obiecte necesare 
excursiilor de sezon.

Amatorii de schi sau drume
ție sînt așteptați deci, spre a 
s ilicita — după preferințe — 
schiuri, hanoracuri, pulovere, 
bocanci, patine etc. Centrul func
ționează după programul i 
8—13 ; 16—20.

O începind cu data de 15 de
cembrie. copiii vor putea primi 
cadourile de iarnă chiar din 
m'inile reputatului Moș Gerilă ! 
Bineînțeles că pentru aceasta 
esie necesar ca, în prealabil, 
părinții să solicite magazinelor 
..Favorit", „Așchiuță" și „Vul
turul de mare" comenzile res
pective. în cel mai scurt timp, 
apoi, un Moș Gerilă, echipat 
conform tradiției, va fi delegat 
să se prezinte la domiciliul dv.

ficarea de mandate poștala 
(pentru a-și însuși sumele 
de bani respective), precum 
si... filatelia „pe picior" ! Cu 
alte cuvinte : dezlipirea de 
timbre de pe plicuri, strîn- 
gerea acestora și revalorifi
carea (în interes personal) cu 
concursul unor false ștampi
le ! Original mod de a (nu) 
îndeplini sarcinile profesio
nale, care ne face să ne gîn- 
dim. cu ait mai deosebită 
luare aminte, la factorul 
poștal „milionar" din jude
țul Arad.

SECUNDELE 
DOCTORULUI 

FARCAS
în urma 

tinărul 
torist 
Mare „ __________ ,
fost grav accidentat. Trebu
ia transportat de urgență la 
spital: fi 
importantă, 
inalt 
tate 
medic ___ _____
Farcaș de la Spitalul Unifi
cat din Hunedoara l-a ope
rat imediat pe accidentat. 
De remarcat că operația — 
sutură de inimă și plămîni 
— este prima de acest gen 
efectuată în spitalul din Hu
nedoara.

ANUNȚ
FABRICA DE CALCULATOARE

ELECTRONICE
cu sediul în București, str. ing. George Con 

i instantinescu nr. 2, Sectorul 2, platforma 
dustrială Pipera

RECRUTEAZĂ URGENT
TINERI SI TINERE ÎNTRE 15—18 ANI, CU 

DOMICILIUL STABIL ÎN BUCUREȘTI Șl CO
MUNELE SUBORDONATE, PENTRU CALIFI
CARE LA LOCUL DE MUNCĂ, CU DURATA 
DE 2 ANI PENTRU MESERIA DE :

ELECTRONIST
Pe timpul școlarizării, ucenicii vor fi sala 

rizafi cu
600 lei/lună în anul I
700 lei/lună în semestrul I, anul II
800 lei/lună în semestrul II, anul II 

înscrierea candidaților se face zilnic, ore
le 8—14, pînă la data de 20 dec. 1972, pe 
baza următoarelor acte :
- certificat de naștere copie și orginal,
- certificat de absolvire a școlii generale,
- fișa copilului de la 0—15 ani eliberată de școala gene

rală, sau certificat medical eliberat de circumscripția medico- 
sanitară in care candidatul este in evidență,
- buletin de analiza singelui și examen radiologic-pulmonar. 
Informații suplimentare la telefon 33.67.60, int. 120. Mijloace

de transport :
- autobuzele 101 și 106 ; 

tramvaiul 16 la capăt. l

A



Lucrările sesiunii O.N.U
Cuvîntul delegatului român în Comitetul pentru 

problemele economice și financiare
Comitetul pentru problemele economice și financiare al Adu

nării Generale a O.N.U. și-a încheiat lucrările prin adoptarea 
celui mai important proiect de rezoluție al sesiunii sale. 
Este vorba de documentul vizînd transpunerea în viață a re
comandărilor și hotărîrilor 
rinței Națiunilor Unite 
(U.N.C.T.A.D.).

celei de-a treia sesiuni a Confe- 
pentru Comerț și Dezvoltare

de peste hotare
Manifestări în cinstea Kamaz = Kamaz..

Luînd cuvîntul înaintea votu
lui, delegatul român, Constan
tin Niță, a declarat că acest do
cument răspunde cererilor le
gitime ale țărilor în curs de 
dezvoltare, cereri care vizează 
îmbunătățirea poziției lor în 
cadrul sistemului comercial și 
financiar mondial. Pronunțîn- 
du-se pentru punerea în apli
care a unei diviziuni interna
ționale a muncii mult mai ra
țională și echitabilă, a spus 
vorbitorul, documentul subli
niază necesitatea asigurării u- 
nor posibilități nelimitate pen
tru țările în curs de dezvoltare 
de a utiliza resursele lor mate
riale, de a-și diversifica econo
mia și a asigura accesul produ
selor lor pe piețele țărilor in
dustrializate. De asemenea, de
legatul român a arătat că do
cumentul menționat trasează, 
de o manieră clară și dinamică, 
sarcinile care revin Adunării 
Generale, U.N.C.T.A.D., consi
liului său și altor organisme 
ale O.N.U., în vederea asigu
rării unor măsuri internaționa
le concertate privind creșterea 
rolului țărilor în curs de dez
voltare in relațiile comerciale 
internaționale. Propunîndu-și 
promovarea unei largi coope
rări internaționale, lipsită de 
bariere și obstacole, a subliniat 
el, rezoluția răspunde aspira
țiilor de progres economic șl 
social al țărilor în curs de dez
voltare.

Proiectul de rezoluție a fost 
apoi supus Ia vot de cele 53 de 
state coautoare, printre care și 
România. Documentul afirmă

• AFLAT IN VIZITA OFI
CIALA ÎN FRANȚA, ministrul 
sănătății din Republica Socia
listă România, Theodor Bur- 
ghele. a avut, luni la amiază, o 
întrevedere cu ministrul sănă
tății publice din Franța, Jean 
Foyer. In cadrul discuțiilor s-a 
relevat dorința comună de a 
îmbogăți in continuare relațiile 
de colaborare dintre medicii și 
instituțiile medicale ale celor 
două țări, de a se dezvolta co
operarea în domeniul industriei 
medicamentelor și al aparaturii 
medicale.

dreptul suveran al statelor in 
curs de dezvoltare de a partici
pa, în mod efectiv și continuu, 
la toate etapele negocierilor 
comerciale multilaterale și la 
procesul luării hotărîrilor pri
vind sistemul monetar interna
țional și revizuirea sa. „Unul 
dintre scopurile fundamentale 
ale negocierilor, se subliniază în 
rezoluție, trebuie să fie extin
derea și diversificarea exportu
rilor țărilor în curs de dezvol
tare, în conformitate cu nevoi
le lor comerciale și de dezvol
tare economică. Simultan, în 
cadrul acestor negocieri, trebuie 
să se depună toate eforturile 
pentru a se asigura încheierea 
lor cu rezultate semnificative în 
avantajul statelor în curs de 
dezvoltare". Adunarea Generală, 
se subliniază în continuarea re
zoluției, își însușește recomandă
rile U.N.C.T.A.D., potrivit căro
ra problemele din domeniul 
monetar, comercial și financiar 
trebuie rezolvate de o manieră 
coordonată, avîndu-se in vedere 
interdependența dintre ele, cu 
deplina participare a statelor 
industrializate și în curs de 
dezvoltare. Băncii internaționale 
pentru reconstrucție și dezvol
tare i se cere să asigure, în li
mita competenței sale, stabili
tatea prețurilor la materiile 
prime pe piața mondială, întru- 
cît fluctuația acestora se tradu
ce în pierderi mari pentru sta
tele in curs de dezvoltare.

Documentul citat cheamă toa
te statele, și în special cele in
dustrializate, să întreprindă 
măsurile necesare și să trans
pună în mod efectiv în practi
că, prin acțiuni la nivel național 
și interguvernamental, rezoluți
ile si hotărîrile U.N.C.T.A.D., 
adoptate la cea de-a treia se
siune. în încheierea rezoluției, 
se cere Consiliului U.N.C.T.A.D. 
să-și continuie activitatea „în 
scopul transpunerii în practică, 
cît mai efectiv și deplin posibil, 
a principiilor ce trebuie să gu
verneze comerțul internațional 
și relațiile economice dintre 
state", „pentru continua întări
re a instrumentului instituțio
nal al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare".

aniversării Republicii
Cu prilejul manifestărilor 

consacrate împlinirii a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii în 
România, in capitala R.S.S. 
Azerbaidjene, Baku, a avut loc 
deschiderea expoziției „Româ
nia. țară a turismului", organi
zată de Ministerul Turismului 
din țara noastră și Direcția ge
nerală pentru turism de 
lingă Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S.

și opera lui Brâncuși au fost 
evocate de Herbert Gaisbauer. 
conducătorul Centrului austriac 
de cultura, și de criticul Kris
tian Sotriffer.

pe 
al

or-La Stary Smokowec a fost 
ganizată, în cinstea aniversării 
a 25 de ani de la proclamarea 
Republicii, o întîlnire priete
nească. Consulul general al 
României la Bratislava, Caro! 
Cozraa, a vorbit, cu acest prilej, 
despre semnificația istorică a 
sărbătorii și despre succesele do- 
bîndite de poporul român în cei 
25 de ani care <au trecut de la 
proclamarea Republicii.

în aceeași localitate, a fost 
prezentată o expoziție de foto
grafii „România turistică".

Cu prilejul aniversării Repu
blicii, la Centrul de studii bal
canice și slavice de la Univer
sitatea din Chjcago a avut loc o 
seară românească.

După o prezentare a semnifi
cației evenimentului, precum și 
a realităților contemporane din 
țara noastră, a urmat un pro
gram de. filme documentare ro
mânești.

Au participat membri ai con
ducerii centrului, profesori și 
studenți. Au fost de față 
membri ai ambasadei Republicii 
Socialiste România la Washing
ton.

Convorbirile
La Ambasada română din 

Berlin a avut loc, la 12 decem
brie, o conferință de presă, con
sacrată celei de-a 25-a aniver
sări a instaurării Republicii în 
România. Ambasadorul țării 
noastre în R. D. Germană, Va- 
sile Vlad, a vorbit, cu acest 
prilej, despre semnificația aces
tui eveniment și succesele do- 
bindite în anii .puterii populare 
în România.

în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 25-a aniver
sări a Republicii Socialiste Ro
mânia, la Palatul Palffy din 
Viena a avut loc, luni seara, 
vernisajul expoziției „Constan
tin Brâncuși", organizată sub 
auspiciile „Centrului austriac 
de cultură".

La festivitate au luat parte 
prof. univ. Hans Sittner, pre
ședintele „Asociației Austria-, 
România", critici de artă, cadre 
didactice și studenți ai Acade
miei de arte frumoase din ca
pitala austriacă. Personalitatea

Le Duc Tho
H. Kissinger

• MARȚI, în capitala france
ză a avut loc o nouă întîlnire 
între Le Duc Tho, consilierul 
special al delegației R.D. Viet
nam la Conferința de la Paris 
cu privire la Vietnam, și Henry 
Kissinger, consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

Tot marți s-a desfășurat la Pa
ris o întrevedere între Xuan 
Thuy, conducătorul delegației 
R.D. Vietnam la Conferința cu 
privire la Vietnam, și William 
Porter, conducătorul delegației a- 
mericane la conferință. In același 
timp, a început o întîlnire a ex- 
Îierților tehnici ai celor două de- 
egații.

Cind Alexei Maresiev, unul din miile de 
ctitori ai orașului Komsomolsk pe Amur, 
eroul romanului ..Povestea unui om adevă
rat". a fost întrebat care 
tineretului l-ar atrage cel 
răspuns : „Naberejniie Celnî,

Naberejniie Celui — adică 
nei de automobile de pe Kama. Sau, cu un 
termen intrat de-acum în uzul curent. Ka
maz... Cu trei ani in urmă, pe malul riu- 
lui Kama, afluent nordic al Volgăi, exca
vatorul disloca intiia cupă de pămint ; azi, 
șantierul giganticei uzine se întinde pe o 
suprafață de o sută de kilometri patrați. 
Investițiile realizate aici in răstimp de 
douăzeci și patru de ore reprezintă in me
die un milion și jumătate de ruble. Acum 
cițiva ani, la cel mai mare șantier de a- 
tunci — ăl Uzinei de automobile din To
gliatti, pe Volga, care produce în prezent 
autoturismul „Jignii", se montau lunar 
opt mii de tone de construcții metalice, 
ceea ce constituia un record. La Nabere
jniie Celni se montează curent 15—20 de 
mii de tone. Iar consumul de beton a atins 
asemenea proporții, incit producția fabricii 
de ciment e repartizată beneficiarilor de 
mașina electronică de calcul „Minsk-32“. 
Sint ritmuri fără precedent pe vreun șan
tier din U.R.S.S™

Circa o sută de mii de tineri și tinere, 
posesori de foi de drum comsomoliste, au 
și sosit să înalțe Kamazul. Se pare că 
șantierele fruntașe „întineresc". Vîrsta me
die a constructorilor puternicei hidrocen
trale de la Bratsk, din Siberia, era de 26 
de ani, vecinii lor, cuceritorii „puterii pe
troliere" de la Tiumen — șantier deschis 
cițiva ani mai tirziu — aveau in medie 
24—25 de ani. iar la Naberejnii Celnî vîr
sta e și mai redusă : 23 de ani.

Uzina va produce anual 150 000 de auto
camioane de mare tonaj; primul dintre ele 
va cobori de pe banda rulantă in 1974... 
Pină atunci în orașul ce se înalță in ime
diata ei vecinătate se vor muta in casă 
nouă un sfert de milion de oameni. La Ka
maz vor lucra 78 000 de muncitori și mulți 
dintre actualii montori, zidari, betoniști se 
pregătesc deja să construiască automobile : 
urmează cursuri de strungari, reglori, lă- 
cătuși-montori și turnători

din șantierele 
mai mult a 

firește...", 
șantierul uzi-

Adresa șantierului .național
— Deșertul Kîzîlcum

ANGLIA. — Aspect de la o 
demonstrație a muncitorilor 
de Io Hemel Hempstead pen
tru recunoașterea organizației 

lor sindicale

Lingă Cimkent, centru regional din su
dul Kazahstanului, se zăresc prin hublou
rile avionului, chiar de la peste opt mii de 
metn, dreptunghiurile de smarald ale o- 
goarelor. nervurile albastre ale canalelor. 
O uriașă frunză albastră apără parcă de 
soare cite'a mii de hectare din deșertul 
Kizilcum.

Kizilcum înseamnă arșiță și nisip. Pus
tiul prinde viată doar primăvara devreme 
și toamna tirziu, cind cad și aici niște ploi

SUB SEMNUL
WHISKY-ULUI

Miniștrii agri
culturii ai celor 9 
(„cei șase“ plus 
noii membri) în
truniți la Bruxe
lles anticipează 
sărbătorirea anu
lui nou, acordînd 
un spațiu deose
bit. .. băuturii — 
constata FRANCE 
PRESSE. Dar, e- 
vident, numai în 
cadrul discuțiilor. 
Timpul afectat a- 
numitor băuturi 
ar putea depinde, 
de ce nu, și de 
preferințele inter
locutorilor : whis
ky, gin etc. A- 
ceasta înseamnă a 
fi în ton cu sezo
nul și a intra fără 
griji în noul an. 
Tratatul de adera
re al celor trei țări 
noi la C.E.E. pre
vede în ultimul 
sau articol între
prinderea de mă
suri în favoarea 
fabricării whisky-

ricdni și canadieni 
care, ca furnizori 
tradiționali ai ce
realelor pentru 
distileriile britani
ce (peste 300 000 
de tone anual) sint 
foarte suscepti-

zgîrcite. Atunci iți dezmiardă privirile un 
covor pestriț de lalele delicate și maci. 
Apoi soarele pirjolește iarăși dunele. A- 
ceste ținuturi vor deveni în curind o mare 
orezărie a țării. Cuceritorii noilor pămân
turi sint tineri și tinere. Ofensiva asupra 
deșertului a început din Ciadar, așezare 
ridicată de comsomoliști pe malurile rîului 
Sîrdaria ; aici a fost construit un enorm 
lac de acumulare, ce se întinde pe o su
prafață de cițiva kilometri patrați. In ac
tualul cincinal 1971—1975, trimișii organi
zațiilor comsomoiiste din Moscova, Lenin
grad, Kiev, Rostov, Alma Ata și din alte 
orașe vor pregăti pentru plantații de orez 
și grădini mai bine de o sută de mii de

Școala
Șantierului

TINERII SOVIETICI
CONSTRUIESC NUMEROASE 
OBIECTIVE DE DEOSEBITĂ 

IMPORTANTĂ PENTRU
ECONOMIA U.R.S.S

hectare de pămint, vor construi în pustiu 
sute de kilometri de drumuri.

Au fost create deja cinci noi sovhozuri în 
regiunea Ciadar : de la canalul magistral 
desprins din lacul de acumulare apa rîului 
Sîrdaria a fost adusă prin jgheaburi de 
beton in pustiu ; drumuri moderne se stre
coară printre dune ; s-au construit așezări 
bine amenajate, s-au sădit parcuri. An^l 
acesta s-a strîns prima recoltă de orez și 
fructe.

Și cucerirea Kîzîlcumului continuă. De 
curind a apărut un nou sovhoz •- „Țo- 
linnii"...

Două întîmplări
Tntr-adevăr, în U.R.S.S. e greu să-ți în

chipui un oraș sau o regiune in plină 
dezvoltare fără șantiere ale tineretului — 
regionale, republicane sau unionale — ca 
cele din Ciadar sau Kamaz, Numai în cel

de al nouălea cincinal există asemenea 156 
de obiective de prim rang — șantiere unio
nale ale tineretului. Și cite astfel de șan
tiere n-a cunoscut istoria statului sovietic ! 
Un sinonim al entuziasmului creator al 
tineretului a devenit orașul Komsomolsk 
pe Amur. Cu patruzeci de ani în urmă, 
in taiga, pe malul unui fluviu din Extre
mul Orient, la patru sute de kilometri de 
Habarovsk, au descins din vapoare primii 
voluntari. Și-au întins corturile sau și-au 
încropit colibe și au început să taie pădu
rea, disiocînd buturugi neclintite de 
veacuri, au pregătit terenuri pentru con
strucții. Toată tehnica lor se reducea la 
topoare, tîrnăcoape și lopeți (in treacăt fie 
spus pe șantierul Kamazului numai numă
rul autocamioanelor întrece cifra de patru 
mii). A fost greu, dar încă în 1932 pe har
ta Țării Sovietelor apărea o noua denumi
re — Komsomolsk pe Amur. Intr-o singu
ră vară, in taiga au fost construite o fa
brică de prelucrare a lemnului, u uzină 
mecanică. 59 de barăci;..

Au urmat alte șantiere — al Combinatu
lui metalurgic din Magnitogorsk, Dnepro- 
gesul, Metroul din Moscova, calea ferată 
Turchestan — Siberia, Hidrocentrala de la 
Bratsk, pămînturile înțelenite... Au trecut 
anii, o altă generație a luat locul celei 
vechi, dar deviza de luptă a rămas ace
eași : „Fiecare trebuie să-și albă Komso- 
molskul lui !“

Ce-i atrage pe tineri pe meleaguri noi? 
Avantaje materiale ? Setea de glorie? Nu, 
desigur. Fiecare găsește aici posibilitatea 
de a-și dezvălui pe deplin capacitatea. Le
gile maturizării sînt ridicate aici la pu
tere, voința și caracterul se călesc. Bă
ieți și fete învață meserii interesante, ajung 
maiștri. La Kamaz, bunăoară, încă de pe 
acum fiecare al doilea om are studii su
perioare sau medii. Unul din delegații la 
cel de al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. a 
fost tinărul excavatorist din Naberejniie 
Celnî, comunistul Haris Gibazov, care și-a 
făcut școala medie și și-a dobîndit califi
carea aici, pe șantier. în prezent, Haris 
studiază Ia cursurile fără frecvență ale 
unui institut.

De curind a fost oaspetele Moscovei un 
grup de constructori ai Bratskuiui, repre
zentanți ai organizației orășenești de com- 
somol care a fost distinsă pentiu eroism 
în muncă cu Ordinul drapelul Roșu al 
Muncii. Și-au început drumul în viață ca 
simpli muncitori, iar In prezent sînt con
ducătorii unor mari șantiere și întreprin
deri : Alexei Marciuc este inginer șef la 
„Braskjelezobeton", Alexei Morozov este 
șeful șantierului uzinei de aluminiu... Ev
geni Vereșcziagin, fostul secretar de com- 
somol la Hidrocentrala de la Bratsk, este 
astăzi director adjunct la Complexul fores
tier ce se construiește pe Angara.

★
Șantierul... Pentru mulți tineri sovietici, 

el înseamnă și astăzi fericirea unor căi 
nestrăbătute.

IURI RIBKIN

ului și dinului. 
Deși există o bu
năvoință generală 
fată de asigurarea, 
viitorului acestor 
băuturi, propune
rile înaintate țări
lor membre încă 
din martie au par- bili la fluctuațiile 
curs un drum si
nuos datorită pă
rerilor divergente 
privind piața co
mună a alcoolului. 
Divergențele sint 
iscate de statutul 
specific al parte
nerilor : unii sînt 
producători și deci 
exportatori 
doresc 
mentare 
ceilalți sînt 
portatori și în ca
litate de consuma
tori nu par decît 
vag preocupați de 
o astfel de regle
mentare. Propu
nerile comisiei 
C.E.E. au întîmpi- 
nat rezistența ex
portatorilor ame-

care 
o regle- 

precisă, 
im-

de pe piața comu
nă a alcoolului. Ei 
pretind că măsuri
le respective con
travin prevederi
lor G.A.T.T. și a- 
menință că, în 
cazul în care pro
ducătorii de cere
ale 
vor 
în 
lor, 
suri 
creînd 
exporturilor 
whisky englezesc 
și coniac francez 
pe piețele nord-a- 
mericane. 
cum se vede, 
e întotdeauna 
șor și plăcut 
discutat sub sem
nul whisky-ului.

vest-europeni 
fi favorizați 

detrimentul 
vor lua mă- 
protecționiste, 

greutăți 
de

După 
nu 
■ti
de

COCTAIL PENTRU PEȘTI
Bancurile de pești în trecere pe lingă coastele kuweitiene 

au avut surpriza de a face o baie puțin obișnuită... in al
cool. Reziduurile de petrol erau destul de neplăcute pentru 
viețuitoarele marine dar cel puțin nu prezentau riscurile 
de a le îmbăta cu un coctail concentrat. Ce se intîmplase ? 
12 000 de sticle de alcool de contrabandă de toate proveni
ențele, îmbarcate în portul Couweikh, au fost confiscate de 
vameși și golite în mare. Operația de distrugere a durat 
trei ore. Pentru amatori, stratul submersibil de alcool nu 
poate fi prins cu năvoadele ...

Parașutiștii, se știe, au 
meserie foarte grea, c 
tentația de a escalada înăl
țimile în mod paradoxal de 
sus în ios îi antrenează 
mulți. Un batalion de 
rașutiști britanici are 
mai multe griji decît cea de 
a ajunge teafăr la locul de 
aterizare. Grijile izvorăsc 
din nemulțumirea de a ve
dea transferat locul. de ate
rizare în martie viitor, în ... 
Irlanda de Nord. Antidotul 
găsit a fost demisia. Cei 30 
de. parașutiști demisionari, 
tineri pină la 25 de ani care 
se angajează în armată, re
prezintă 5 la sută din efec
tivul celui de-al doilea ba
talion al regimentului de 
parașutiști care staționează
actualmente la Aidershot,
principalul centru de antre
nament militar al Angliei. 
Cum contractele lor pe trei 
ani nu au expirat încă, pa- 
rașutiștii în cauză urmează 
să plătească armatei sume 
variind între 50 si 250 de li
re, — informează FRANCE 
PRESSE. Batalionul mai fu
sese solicitat de patru ori 
sâ restabilească „ordinea" în 
Ulster, răstimp în care pre
zentarea oricărei demisii era 
un act interzis. Intervalul 
dintre ultima misiune și cea 
viitoare •— de a ateriza chiar 
în focarul nestins al ciocni
rilor dintre protestanții și 
catolicii nord-irlandezi — 
este, după cum se vede, folo
sit de parașutiștii care vor 
sâ părăsească armata și să 
se dedice unei misiuni mai 
pașnice : recordurile de spe
cialitate.

demisionează
Parașutiști care

După alegerile din Japonia

„APOLLO-17“

Prima zi pe Lună
Prima ieșire pe Lună a Iui Cernan și Schmitt a durat 7 ore 

și 12 minute. Ea a început Juni seara Ia ora 23,55 G.M.T. și s-a 
încheiat marți dimineața la ora 7,07 G.M.T.

Așa cum s-a mai anunțat, în 
cursul acestei perioade de acti
vitate pe solul selenar, cei doi 
astronauți au instalat cel de-al 
cincilea laborator științific ame
rican. din cadrul programului 
„Apollo", care a și început să 
transmită datele înregistrate. Se 
precizează că operațiunea de 
instalare a laboratorului, în fun
dul văii cuprinse între munți cu 
forme rotunjite, vulcani erodați 
și coline mai joase, a cărei su
prafață este presărată cu cratere 
de dimensiuni diferite și cu mari 
blocuri de stîncă, amintind pe 
alocuri de peisajul saharian, a 
fost relativ dificilă.

In cele 7 ore petrecute pe so
lul lunar, Cernan și Schmitt și-au 
desfășurat cu bine misiunile din 
program. Totuși, datorită activi
tăților pe care le-au avut de în
deplinit și a dificultăților întîm- 
pinate, în special 
rea;
probe), ei. au simțit oboseala. 
Datorită acestui fapt, ei au con
sumat mai mult oxigen din re
zervele individuale decît se pre
văzuse anterior.

„Jeep“-ul lunar i-a ajutat ne 
cei doi astronauți să-și desfă
șoare prima „excursie" în împre
jurimile bazei Taurus-Littrow,

Primul ministru japo
nez, Kakuei Tanaka, a 
admis, într-o conferință 
de presă, că totalul de 
mandate cucerite de 
Partidul Liberal-Demo
crat la alegerile desfășu
rate duminică se situea
ză sub așteptările parti
dului de guvernămint.

formațiunile opoziției,
lartidelor de centru. „Mai-

_ .........i" apreciază că — 
votul pe care l-au dat —

• PILOTUL DIN DESERT : 32 DE 
ZILE DE CALVAR.'

Pilotul avionului care s-a 
prăbușit la 8 noiembrie in nor
dul Canadei a fost găsit de e- 
chipele de salvare după 32 de 
zile de la producerea catastro
fei. Starea sănătății sale este 
satisfăcătoare.

Avionul decolase de pe aero
portul din Cambridge Bay, a- 
vînd la bord doi bolnavi, în
soțiți de o infirmieră, ce tre
buiau transportați de urgență 
la spitalul din Yellowknife, din 
nord-vestul Canadei. După cir
ca 800 km de zbor, avionul s-a 
prăbușit în plin deșert. Imedi
at au început cercetările de gă
sire a avionului, acțiune orga
nizată de armata canadiană, cu 
aiutorul a 15 avioane. Regiunea 
în care s-a produs accidentul a 
fost cercetată în fiecare zi. 
După o lună de căutări a fost 
receptat, în sfîrșit, un semnal 
radio de slabă intensitate emis 
de aparatul avionului prăbușit. 
Din cei patru oameni aflați în 
avion, numai pilotul a fost 
sit în viață.
• PROTESTUL INDIENILOR

Șl ESCHIMOȘILOR
Indienii din regiunea canadi

ană Quebec au dezgropat să-

a- 
o- 
de 
la

geata de război și s-au alăturat 
eschimoșilor din nord-estul 
celeiași regiuni pentru a se 
pune împreună proiectului 
amenajare hidro-electric de
Baia James. Ei au prezentat 
în fața tribunalului un memo
riu pentru a-și revendica drep
turile ancestrale asupra acestei 
regiuni, cerînd încetarea lucră
rilor. Pe de altă parte. Aduna
rea legislativă a provinciei 
Quebec afirmă că cererea indie
nilor și eschimoșilor este neîn
temeiată. Se așteaptă ca tribu
nalul să ia o decizie zilele a- 
cestea. Proiectul de amenajare 
de Ia Baia James reprezintă o 
investiție de peste 
de dolari.

• JANE FONDA SE

ga

6 miliarde

MĂRITĂ

Cunoscuta actriță 
Jane Fonda (34 de ani) a 
țat că se va 
putui anului 
președinte al 
denții pentru 
cratică". Tom 
stă de 28 de
cei doi se află într-o localitate 
din apropierea capitalei norve-

căsători la 
viitor cu 
asociației 

o societate
Hayden (în vir

ani). în prezent.

americană 
anun- 
înce- 

fostul 
„Stu- 

demo-

giene, unde regizorul Joseph 
Losey toarnă filmul „Casa pă
pușilor". după Ibsen, film in 
care Jane Fonda deține rolul 
principal.

• STATISTICA ITALIANA

Institutul de statistică dm Ita
lia a tăcut, pe baza rezultatelor 
unui recent recensămint. un bi
lanț demografic pe care ni-I re
latează o știre FRANCE PRF- 
SSE. Astfel. s-a stabilit că la 
fiecare cinci minute se naște 
un copil iar la fiecare zece mi
nute moare cineva. In perioa
da 1861—1971. numărul locuito
rilor din Italia a crescut de la 
50 671 000 la 54 867 OM de locui
tori, această creștere fiind re
zultatul următoarei situații : 
9 657 000 născuți. 5 127 OM morți 
și 1134 000 emigranți. In ceea 
ce privește proporția intre sexe, 
procentajul rămine constant : 
bărbații sint in minoritate, re- 
prezentind 48.9 la sută din 
populație.

Rubrică realizată de 
DOINA TOPOR și 
RODICA ȚEPEȘ

Acest rezultat, a spus el. arată 
că poporul nipon a dorit ca 
P.L.D. să reflecteze asupra acti
vității sale. Comentind progresul 
— „remarcabil*, după cum apre
ciază agenția Kyodo — realizat 
de Partidul ComunisL Tanaxa a 
declarat că el constituie rezulta
tul ecoului trezit în rindul mase
lor de activitatea 
acestuia.

Primul ministru 
cursul conferinței 
noul guvern va fi 
26 decembrie. Potrivit procedurii 
constituționale, actualul cabinet 
urmează sâ demisioneze în bloc, 
după convocarea unei sesiuni «pe
dale a Dietei, la 22 decembrie, 

rezultatele 
presa japoneză este 

subbnia succesul 
înregistrat de par- 

Comunist (care și-a 
cum se știe.

14 la 38 numărul

între
locul partidelo: 
nichi Shimbun' 
prin 
alegătorii au dorit cu putere o 
schimbare în actuala situație po
litică.

..Yomiuri Shimbun* relevă, la 
rindul său. că principalele carac
teristici ale alegerilor au fost 
„progresul masiv* realizat de Par
tidul Comunist și revenirea Par
tidului Socialist.

• ÎN CAPITALA REPU
BLICII ZAIR s-au deschis 
lucrările Conferinței minis
teriale africane pentru uni
ficarea mișcărilor de elibe
rare din Angola. La această 
reuniune participă Agostin- 
h® Neto, președintele Mișcă
rii pentru Eliberarea Ango- 
le- M.P.L.A.), Roberto Hol- 
den„ președintele guvernului 
revoluționar al Angolei, 
precum si secretarul gene
ral adjunct al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), 
Gerar Kamanda.

te, în special pentru carota- 
solului lunar (extragerea de

unde modulul „Challenger" a a- 
selenizat luni, la ora 19,55 
G.M.T. A intervenit însă un mic 
incident și anume spargerea u- 
nei „apărători de praf" de la ro
țile reverului care, reparată cu 
panglică adezivă de către Cer
nan, a fost apoi pierdută pe 
drumul de întoarcere spre modu
lul lunar. Din această cauză, ro
țile vehiculului lunar au ridicat 
un praf dens. In rest însă, jeep
ul se află în perfectă stare de 
funcționare pentru celelalte două 
„ieșiri".

Potrivit primelor indicații fur
nizate de Jack Schmitt (geologul 
misiunii) și comentate de savan- 
ții de la Centrul de control din 
Houston, o parte a rocilor cu
lese în timpul primei „ieșiri" pe 
Lună prezintă striații care per
mit aprecierea că ele s-ar fi ră
cit lent. De altfel, regiunea Tau- 
ruș-Littrow a fost aleasă ca loc de 
aselenizare tocmai în speranța 
că aici vor fi recoltate „cele mai 
tinere" și „cele mai bătrîne" Toci 
ale satelitului natural al Pămîn- 
tului.
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• LUCRĂRILE DE RESTAU
RARE a celebrei, sculpturi a lui 
Michelangelo, „Pieta", vor fi 
complet terminate în circa 10 
zile. Restaurarea, impusă 
mutilarea statuii
dezechilibrat mintal, a 
muncă atentă, delicată 
țioasă, de cîteva luni, 
căreia sculptura a fost complet 
refăcută.

de
de 
un

de zi cu zi a

a informat. în 
de presă, că 
format pină la

Comentind pe Iar 
scrutinului, 
unanimă in a 
deosebit 
tidete 
sporit. după 
de la -- 
mandatelor in Camera 
si Socialist care a recuperat in
tr-o foarte mare măsură terenul 
pierdut la alegerile din Re
levând că rezultatul general ilus
trează anumite „tendințe de 
schimbare a situației politice*, 
ziarul ,-Asahi Shimbun* aprecia
ză că ..marele progres realizat de 
Partidul Comunist în zonele ur
bane principale și revenirea Par
tidului Socialist constituie subiec
te de interes maxim. Aceste re
zultate arată că nu poate fi vorba 
de un viitor liniștit și senin pen
tru guvernul pe care îl va prezida 
Kakuei Tanaka" — menționează 
ziarul.

Subliniind avansarea Partidu
lui Comunist pe locul al doilea

Colocviul „Teatrul și 
tineretul' la Budapesta

brie a.c. — menționează agen
ția M.E.N.

au
ALA 

auspii 
zonal c

%RA

Întîlnire Kohl — Bahr
• MICHAEL KOHL, secretar 

de stat la Coasiliul de Miniștri 
al R. D. Germane, și Fgon 
Bahr. secretar de stat la Can
celaria federală a R.F. a Germa
niei. s-au intilnit la Bonn pen
tru o nouă rundă de convorbiri. 
După cum relatează agenția 
A.D.N„ cu acest prilej au fost 
abordate o serie de probleme in 
legătură cu semnarea, la Berlin, 
la 21 decembrie, a tratatului 
privind bazele relațiilor dintre 
cele două state germane.

• ADUNAREA POPORULUI 
a Republicii Arabe Egipt a a- 
probaL marți, declarația privind 
politica guvernului. In cadrul 
dezbaterilor, primul ministru 
Aziz Sedki a răspuns întrebări
lor formulate de deputați in le
gătură cu unele probleme de po
litică internă și externă cuprin
se în declarația prezentată A- 
dunării Poporului la 27 noiem-

• AGENȚIA TANIUG anunță 
că. Ia Liubliana, a avut loc o 
întîlnire intre președintele 
Iosip Broz Tito. aflat intr-o. vi
zită în Slovenia, și activul poli
tic din această republică. Cu 
acest prilej, președintele losip 
Broz Tito a rostit o cuvlntare.

fost luate urgente măsuri pen
tru acordarea de ajutor pasage
rilor care au avut de suferit și 
pentru reluarea circulației tre
nurilor.

A fost instituită o comisie gu
vernamentală pentru elucidarea 
cauzelor accidentului.

către
impus o 
și minu- 
în urma

Accident de cale 
ferată în R. P. Bulgaria

• AGENȚIA B.T.A. infor
mează că in stația de cale fe
rată Veneean. din județul Var
na. un tren de pasageri, care 
circula pe ruta Sofia-Tolbuhin, 
s-a ciocnit cu un tren de marfă, 
care staționa in dreptul unui 
semnalizator. în accident și-au 
pierdut viața 26 de persoane, 
iar alte 10 au fost rănite. Au

• JOSEPH DE SAEGER, ne
gociatorul desemnat de regele 
Baudouin să găsească o soluție 
acceptabilă pentru 
crizei politice belgiene, a 
țat, marți, că a renunțat 
siunea sa.

rezolvarea 
anim- 
la mi-

Salvador Allende 
în Cuba

• ÎN CONTINUAREA 
TEI pe care o întreprinde 
Cuba, Salvador Allende, . 
dintele Republicii Chile, însoțit 
de premierul Fidel Castro, a 
fost oaspetele orașelor Varadero 
și Matanzas. Cu acest prilej, 
șeful statului chilian a vizitat 
o serie de obiective economice 
din cele două orașe și din capi
tală.

VIZI- 
în 

preșe-

• PENN NOUTH, președinte
le Biroului Politic , al Comitetu
lui Central al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, premie
rul guvernului regal de Uniune 
Națională, a primit, la 12 de
cembrie, pe Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în R.P. Chineză, 
la cererea acestuia.

• MINISTRUL FINANȚE
LOR AL S.U.A., George 
Schultz, a anunțat, luni, ho- 
tărîrea președintelui Nixon, 
de a se acționa cu și mai 
multă vigoare împotriva in
flației, prelungind controlul 
asupra salariilor și prețuri
lor în perioada anului 1973, 
precum și decizia de a se 
proceda la noi economii în 
bugetul federal și în func
ționarea unor departamente 
administrative. Ministrul a 
arătat că guvernul va solici
ta Congresului o extindere a 
puterilor de control asupra 
prețurilor și salariilor, care 
expiră Ia 30 aprilie anul vii
tor. După această dată, Ad
ministrația americană va tre
ce în revistă principalele mo
dificări care pot fi aduse ac
tualelor mecanisme financia
re pentru a deveni mai efi
ciente, mai ales ân ceea ce 
privește prețurile produselor 
alimentare. Pe de altă par
te, s-a hotărît ca bugetul pe 
anul fiscal 1973 să fie men
ținut în limitele a 250 mi
liarde dolari. De asemenea, 
președintele Nixon a făcut 
cunoscut că nu va avea loc 
in anul 1973, nici o creștere 
a salariilor funcționarilor 
guvernului federal.
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