
t

/Biblioteca Municipiului Dsv»

||ALA de lecwrâ

ÎN CINSTEA 
ANIVERSĂRII

Țț.' •*

REPUBLICII

NOI SUCCESE 
în întrecerea Socialistă

• LUPENI : încă o brigadă realizea
ză două cicluri în plus pe lună

Prețuind inițiativa eroului muncii socialiste 
Petre Constantin, șef de brigadă la Exploatarea 
Lupeni, „de a realiza in plus două cicluri de lucru 
în abatajele frontale", minerii din brigada condusă 
de Vasile Caila au înregistrat un randament me
diu de peste 10 tone cărbune extras pe zi și post, 
depășind cu peste 25 la sută prevederile planului.

Rezultate remarcabile au obținut și celelalte bri
găzi de la Lupeni, ceea ce a făcut ca randamentul 
în subteran, pe ansamblul exploatării, să crească 
zilnic cu 184 tone cărbune peste sarcinile de plan. 
Ca urmare, de la începutul lunii noiembrie, minerii 
de la Lupeni au dat suplimentar peste 6 500 tone 
cărbune cocsificabil.

Județe care și-au îndeplinit 
planul anual

Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale 
județelor Alba. Botoșani, Brasov. Neomț, Suceava. 
Vosiui și din cele ale municipiului București lucrează 
in contul anului viitor. Reohzind prevederile pe 
1972 cu 19—30 zile înainte de termen, ei și-au creat 
D'emise ca pină la sfirșitul Iu" cecembrie să reali
zeze o orcductie industriaă suplimentară estimate 
la circa 5,9 miliarde lei.

Succese inse'—ote s-ou în-ecistrat și in celelalte 
județe. Pină Ic 13 decembrie peste 360 de între
prinderi industriale cu reoKzot sare " e celui de-al 
doilea an al clncinc ului.

© CRAIOVA : Nou produs în serie 
la „Electroputere"

Marca uzinei -Electroputere" din Craiova este 
imprimată pe un nou produs — motorul pentru 
echiparea locomotivei Diesel electrice de 1 23» C.P_ 
a cărei fabricație de serie a inceput zilele acestea. 
Conceput de Centrul de cercetări și proiectări din 
cadrul Grupului de uzine pentru aparataj și ma
șini electrice Craiova, motorul, o construcție sim
plă. realizează un consum redus de material pe 
unitatea de putere iar parametrii funcționali se 
situează la nivelul performantelor realizate de 
produsele similare fabricate in țări industriale dez
voltate.

Primind cu satisfacție măsurile 
adoptate pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

cu prilejul vizitei in Valea Jiului 

MINERII ÎȘI REAFIRMĂ 
ANGAJAREA LOR FERMĂ 

DE A ÎNDEPLINI SARCINILE 
CINCINALULUI ÎNAINTE 

DE TERMEN
în pagina a lll-a o relatare despre 

adunarea activului lărgit al comitetului 
municipal de partid Petroșani

La Uzina „independența" - Sibiu Pro'eteri din toste țările, uniti-vă !

Cum s-au materializat
ideile tinerilor în

PRODUSE
.SUPLIMENTARE

La Uzinele Independența din 
Sibiu domnește în aceste zile 
— premergătoare sărbătoririi 
celei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii — o vie 
animație, în întrecerea socia
listă ce se desfășoară aici co
lectivul întreprinderii înscrie 
în cronica ei noi fapte, care, 
zj de zi converg spre realizarea 
cincinalului — așa cum s-au 
angajat. muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestei uzine — în 
patru ani și jumătate.

Cifrele furnizate constituie 
dovezi grăitoare. Astfel anga
jamentele asumate au fost sub
stanțial depășite dindu-se ' în 
plus peste acest angajament o 

. producție marfă vîndută și în
casată în valoare de 3 milioane 
lei. Totodată. -ptenUb ia export 
a fost realizat în 11 luni, colec
tivul fiind" Tiofarît sa mai ob
țină pină la sfirșitul • anului a- 
cesta oj 
de 200 000 
pentru economii reaji:»:.. '
de asemenea, peste ântțajamen- 
tul asumat 500 tone combustibil 
convențional/ Z

\ CORNELIU BOTA

(Continuare in pag. a 11-a)
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Montarea vlrole- I 
lor in secția ca- 
zangerie a între
prinderii , 
peudența“ 

Sibiu.

„Inde- 
din

I
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alte orașe 
municipiul 

___  _ avantajul 
.Tehnic-Clubului" —

Spre deosebire de 
din țară tinerii din 
Pitești se bucură de 
existenței .. .. 1
instituție creată în urmă cu a- 
proape zece luni. Intr-un articol 
apărut în ziarul nostru Ia pu
ține zile după inaugurarea fru
mosului edificiu, ii informam 
pe cititori despre planurile in
teresante ale acestui posibil 
centru de creație, de inovare și 
de lansare a tinerilor taientați.

O statistică a ultimelor cinci 
luni indică o medie zilnică de 
ceste J20 de participant la ac
tivitățile Tehnic-Ciubului. Dar 

oferă acestora programul de 
are zi? Mai intîi. activitatea 
'urilor tehnico-aplicative 
filate pe radio și televiziune, 

electroacustică, auto-mot'o. foto- 
cinematografie și modelism. O 
tună informare teoretică cu 
r outățile apărute in literatura 
de specialitate din țară și străi
nătate se Împletește cu activita
tea practică. Frecventate de 225 
membri, cercurile reprezintă 
insă o mică parte a acțiunilor 
menite să ofere tinerilor de cele 
mai diferite profesii și nivele 
de pregătire. posibilitatea spe
cializării sau perfecționării. 
Săptămîna! manifestări cu ca
racter ciclic vin să răspundă 
unor preferințe. Această ultimă 
precizare are In ședere faptu1 
că întregul program de activi
tate este întocmit pe baza son
dajelor și discuțiilor cu tinerii, 
organizațiile U.T.C. și conduce
rile întreprinderilor. Așa se face 
că în ultimul timp o serie de 
noi acțiuni au debutat cu rezul
tate promițătoare. Amintim în 
acest sens clubul „ECOS" desti
nat dezbaterii problemelor de 
ecologie și „Agenda tehnică ar- 
geseană". Această din urmă ma
nifestare se înscrie nu numai ca 
un util schimb de experiență 
pentru tinerii muncitori din în
treprinderile municipiului ci și 
ca un prilei de orientare nrofe- 
sională a elevilor avind în ve
dere prezența acestora in sala 
de dezbateri. O manifestare care

'SC

zii acroapi 
-eale ca 
ntru apa 
rșitul i 
ste două

Pe șantierul de irigalii Olt—Călmățui. zilnic „Rahco", complexa mașină de finisat și betonat canalul 
magistral, avansează cu 15—20 de metri mai mult decît tehnologic era prevăzut 

Foto: GH. CVCV

OAMENII
fluviilor artificiale

aîcătuii
Iceț se suprapune < 
’'țării-Dunărea șt rîurile
oare sînt izvoare. In Bărăgan și 
în Dobrogea, in sudul Olteniei 
și în Cîmpia Burnazului. în Iun 
cile Prutului, Șiretului și Bis 
triței, în bazinul Mureșului ș 
in Cimpia Crișanei pe un mi
lion și ceva de hectare oam

CONSFATU IREA ACTIVULUI
U.T.C. DIN ARMATĂ

5
După cum s-a mai anunțat timp de două 

zile s-a desfășurat in aula Academiei militare 
din Capitală, consfătuirea activului U.T.C. din 
armată.

La consfătuire au participat tovarășii gene
ral de armată Ion Ioniță. membru supleant al 
Comitetului Executiv a) C.C. al P.C.R.. minis
trul apărării naționale, Ion Traian. Ștefan ■ 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, general-colonel I n C - 
man, adjunct al ministrului apărării naționale 
si secretar ai Consiliului politic superior. Au 
fost prezenți, de asemenea, adjuncți ai minis
trului apărării naționale, comandanți de ar
mate si arme, activiști de partid, activiști 
ai organizației U.Ț.C. Consfătuirea și-a propus 
și a realizat un amplu schimb “
iargă împărtășire a experienței

Numeroși vorbitori au subli
niat -în luările lor de cuvînt — 
atît în discuțiile purtate în pri
ma zi pe secțiuni, cit și în cele 
din ședința plenară — faptul că 
la obținerea de către unitățile 
militare a rezultatelor bune și 
foarte bune în pregătirea de 
luptă și politice, în realizarea 
sarcinilor economice sau de în- 
vățămînt, o contribuție substan
țială și-au adus-o uteciștii, 
ganizația revoluționară 
neret. ,

Organizațiile, activuj 
au desfășurat o multiplă , 
cientă activitate politico-educa-

> de opinii, o 
pozitive a or-

-Iii

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a ll-a)

| ganizațiilor L. T C- a aoăaPtăuiar si fer
melor de intervenție ale organizațiilae V- T. C. 
in direcția sprijinirii pregil.m 4e i-ixă și po
litice "ă militarilor, a fcrsnârii c a«științei revo
luționare la tinerii purtători ai hainei oslă*e»ti. 
înscrisă in suita preocupăm constante pentru 
întărirea rolului organizației V.T.C. pentrn im- 
hunătățirea si perfecționarea contiană a actess- 
tății de educație a tineretului patriei noastre, 
consfătuirea a subliniat in mod pregnant con 
tribuția pe care Uniunea Tineretului Comunist 
și-o aduce in obținerea unor rezultate deose
bite in activitatea de pregătire de luptă a tine
rilor militari, in rezolvarea tuturor sarcinilor 
puse in fața armatei de conducerea de partid 
și de stat, de comandantul suprem al forțelor 
armate, tovarășul Nicolae Ceausescu.

IZBINDA ECOUL ȘCOLII

, or- 
de ti-

U.T.C. 
și efi-

tivă pentru sădirea în inima și 
conștiința militarilor armate: 
noastre populare a cel r mai 
profunde și trainice sentimer.*.? 
de iubire și dăruire față de pa
tria noastră socialistă ; au mili
tat cu consecvență pentru for
marea profilului moral ir.âir.- 
tat al ostașului, apărător ai c u- 
ceririlor revoluționare ale po
porului, al 
dependenței 
întreprinse, 
țiuni cu

suveranității și in- 
patrieL Au fost 

în același timp, ac- 
eficiențâ imediată, 

pentru cultivarea la tinerii mi
litari a dragostei

pentru cultivarea spiritului de 
dăruire și sacrificiu In nobila 
misiune ce le-a fost încredin
ța :ă de partid și de popor, pen
tru apărarea patriei, pentru în
florirea ei continuă. -Este o 
realitate de necontestat faptul, 
spunea unul dintre vorbitori, 
că organizația U.T.C. se mani
festă ca un factor activ, dina
mic în mobilizarea membrilor 
săi la rezolvarea competentă și 
responsabilă a sarcinilor prefe-

AL. DOBRE

de muncă, (Continuare in pag. a Ill-a)

PERSEVERENȚEI
Am avut ia urmă cu cltva 

timp o discuție dintre cele mai 
interesante cu tinarul inginer 
Matei Kiraly. aibsolvent al Fa
tuității de mecanică, secția de 
nave, a Institutului politehnic 
din Galați. înainte de a ma 
opri asupra unei recente vizite 
la ICEFRONAV. locul actual de 
muncă al acestei vechi cunoștin
țe. mă văd obligat să transcriu 

banda de magnetofon 
fragmente din prima 
convorbire.
— E adevărat, drumul 
inginerie a fost greu

cites a 
noastră

M.K. : 
pină la _ 
pentru mine, dar poate tocmai 
datorită acestor greutăți am în- 
vățat să -apreciez oamenii la 
justa lor valoare și, in același 
timp, să-mi cunosc propriile po
sibilități. De asemenea, găsesc

de PETRU POPESCU

Detalii din 
biografia unui 
tînăr pasionat 

de vapoare
că lupta cu dificultățile care, 
să fim realiști, nu-1 ocolesc pe . 
omul ce ține cu tot . dinadinsul 
să lase o urmă frumoasă prin 
viață, m-a călit, mi-a dat încre
dere în propriile forțe, dar și 
în cei din jur, dovedindu-mi că 
perioadele dificile-pot și trebuie 
să fie depășite. Totul e să fii 
dîrz ; să te ții tare ; să nu dai 
înanoi.

DE

I
I
I

MATIAiI
Xoul cartier de locuințe Gura Cîmpului, în plină extindere și-modernizare

Noi și organizația 
noastră: CEEA CE
MAI AVEM 
FĂCUT.
Ora de audiență 
a Scînteii 
retului :
DACĂ El
RETRAGE REGLA-1
hă ATI*

tine-
CHIAR
ȘI-AR | * *■

ARTA NAIVĂ DIN i
IUGOSLAVIA

Rep. : — Ai pornit de la mun
citei , nu ?

— Așa e. Mai întîi, am urmat 
cursurile unei școli profesiona
le, apoi am lucrat ca lăcătuș 
mecanic într-o uzină din Timi
șoara. Acum, de la distanța cî- 
torva ani, sînt convins că încre
derea în . forțele mele, ca și 
seriozitatea și perseverența cu 
care am reușit să-mi urmez 
drumul se datoresc în mare 
parte spiritului muncitoresc în 
care am fost educat din fragedă 
tinerețe ; acelui spirit genera
tor de forțe, de resurse pe care 
nu mi le bănuiam, de optimism, 
atît de necesare oricui și ori- 
cînd.

— Dacă ai avut nevoie atît de 
mare de toate acestea, înseam
nă că drumul pină aici a fost 
intr-adevăr greu.

— Nu-i vorba de asta. De a- 
ceste atribute proprii omului, 
dar mai ales omului contem
poran, ai nevoie și atunci cînd 
parcurgi un drum relativ ne
ted. Pentru că, să fim drepți, 
unii au 
ușurele, 
astfel, fie 
alții, fie, 
că așa se

— Să facem o 
zic așa, aici, la acest punct al 
discuției. Te consideri nedreptă
țit de cei din jur sau poate de 
întîmplare, pentru că drumul 
tău a fost atît de abrupt și de 
întortocheat ?

— Nu. Hotărît că nu. Dimpo
trivă, cred că dind piept bărbă- 
tește cu viața, n-am avut decît 
de cîștigat. Susțin cu tărie că 
viața poate fi gustată numai în 
acțiune, într-o permanentă ac
țiune pentru reușită, pentru a 
te realiza și a realiza, în ciuda 
oricăror impedimente...

DRAGOMIR HOROMNEA

parte și de drumuri 
fie că și le caută ei 
că le sînt pregătite de 
pur și simplu, pentru 
nimerește.

„haltă", ca să-i

* (Continuare în pag. a Il-a)

. „Viața Românească", care are aproape șaptezeci de ani, 

. e scrisă azi aproape integral de oameni relativ tineri, și aceș- 

. tia vor deveni tot mai tineri, în raport cu vîrsta revistei, pe
> măsură ce se adună timpul. In fond, e problema tuturor pu- 
( blicatiilor literare de tradiție: să se păstreze, să-și continue 
j liniile valoroase, cu alte generații, cu oameni noi, cu menta- 
( lități deosebite.
> însă nu despre asta vroiam să scriu. Din zece materiale de 
( debut pe care le primește secția de critică, nu exagerez afir- 
( mind că opt suferă nu prin erori ideologice, nici prin prea 
( mari carențe de gust, cit prin confuzia expresei. Prolixități, 
( goluri de logică, lapsusuri gramaticale elementare, ruperea 
( candidă a sensului cuvintelor, lipsa totală de simetrie a rațio- 
, namentului, se combină cu un stil pompos, curios la oameni 
( tineri, cu formule auzite, adăugate doar ca să încheie o frază
i ori o pagină. Sumedenie de recenzii încep, de pildă cu afîr- 
, mația că o carte „face dovada unei sensibilități certe, tra- 
i versate de neliniști", care a devenit o deschidere tradițională, 
i ca la șah. Și după ea urmează o analiză atît de limbută incit 
( ceea ce dispare e tocmai spiritul analitic, și judecata de va- 
, loare nici nu se mai știe care e. Asta se întîmplă cu sumede- 
i nie de publiciști tineri, în toată presa literară. Dar, la urma 
, urmei, relatarea analitică e tema întregii prese, și din acest 
, punctde vedere criticul literar e și el un fel de reporter, al 
, realității estetice. Gazetar și publicist înseamnă observator al 
, realității, din literatură pină în economie, și .claritatea unei pre

se e garanția efectului ei, a forței ei de îndrumare, o aseme
nea claritate participă la însăși sănătatea ideologică de care 
ne preocupăm atît de mult. în fond, continuarea a ce e bun în 
tradiția presei românești, și perfecționarea acestui fond bun, o 
vor face tot mai mult doar oamenii de presă tineri. Și atunci 
te întrebi ce le lipsește ca să facă în termeni clari o analiză 
clară, c unei cărți, a unei situații, a unei specii umane, a 
unei frînturi de societate, simplu dar adine, pe înțeles dar 
nobil, cu elocvență dar fără retorică, cu ambiție dar fără 
vanitate, pentruca analiza să râmină și concluzia ei să ajute.

Raționînd de la critica literară, am ajuns la concluzia că 
mulți tineri critici nu știu să facă o analiză literară ca lumea 
pentru că principiile acestei analize nu le-au fost predate cum 
trebuie în liceu. Judecind după cum se scrie azi literatură 
și critică, e lesne de observat că școala nu acționează sufi
cient în formația scriitorului. Mari generații de scriitori români 
ou fost formate pe băncile școlii, lucru pentru care au și slăvit 
școala toată viața lor. in amintiri ei vorbesc de o școală 
energică și cultivatoare de disciplină, o școală aspră chiar, 
dar formatoare, o școală cu volum de cunoștințe mare, cu

(Continuare în pag. a Ill-a)
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NOI Șl ORGANIZAȚIA NOASTRĂ CHIAR DACA El
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„IAICA", pe numele complet întreprinderea de aparataj și 
accesorii pentru instalații de construcții Alexandria, este o în
treprindere a cărei „virstă" nu depășește trei ani de zile. Ine- 

. rent, preponderența în cadrul colectivelor de muncă de aici o 
dețin tinerii, majoritatea aflați la prima generație industrială, 
îi regăsim acum, după trei ani, siguri pe ei, minuind utilaje și 
tehnologii ultramoderne, vorbind despre „ei, muncitorii", cu 

.siguranța oamenilor trecuți

Printre convorbirile avute, 
semnificative pentru modul în 
care tinerii de aici ințeieg as- 
t4«i viața și munca lor, pentru 
modul în care abordează pro
blemei» specifice vîrstei, două 
mai ales mi-au reținut atenția. 
Unul dintra interlocutori, Alu
nei Barbu, secretar al organiza
ției U.T.C. nr. 2 „sculărie", face 
parte dintre strungarii „cei 
vechi" : în vîrstă de numai 26 
de ani are deja lo ani vechi
me în profesie. A revenit pe 
meleagurile natale, după ce lu- 

* crase cîțiva ani la „Rulmen- 
tul“-Brașov, imediat ce-a aflat 
de nașterea acestei noi între
prinderi. Celălalt, Dumitru 
Alboi, frezor de profesie, este 
unu| dintre cei deveniți munci
tori aici, după un curs de califi
care la locul de muncă.

„La început, majoritatea tine
rilor veniți în organizația noas
tră U.T.C. erau muncitori noi — 
își amintește Alunei Barbu. 
Mulți veneau în uzină din me
diul rural. Trebuiau învățați ce 
înseamnă disciplina muncito
rească... Majoritatea făcuseră 
cursuri de scurtă durată și era 
nevoie să-și desăvîrșească in
struirea chiar aici. în uzină, în- 
vâțind continuu. Acum, putem 
spline că am realizat multe. Sîn- 
tem o secție cheie a uzinei, de 
noi depinde asigurarea cu seu
le și matrițe a tuturor celorlalte

\ secții.

IZBÎNDA
PERSE

VERENȚEI
(Urmare din pag. I)

— Să revenim la drumul tău.
— Să revenim. După q pe

rioadă de muncă in uzină, ca 
lăcătuș, m-am hotărît să intru 
iu marina fluvială. Am colinda: 
Dunărea în sus și-n jos 11 ani, 
parcurgînd o bună parte din 
ierarhia branșei, de la motorist 
pînă la secund de vas. Intre 
timp sufletul mi s-a lipit de 
sufletul navei într-atîta, îneît 
am dorit cu toată setea să i-1 
cunosc cît mai bine. Dar pen
tru asta, trebuia să fac liceul. 
Să gîndesc matematic. Să pot 
studia. Ca atare, m-am transfe- 
tat pe un vas de pasageri de pe 
Bega și m-am apucat să urmez 
seralul. Așadar, din nou la Ti
mișoara. A fost greu, dar l-am 
absolvit frumos...

—• Din cite am auzit, încă de 
pe atunci te preocupai de pro
iectarea și construcția unor noi 
tiouri de nave.

— Da. Am făcut cite ceva...
— Mai departe ?
— M-am căsătorit, apoi 

mi-am luat inima în dinți și am 
dat admiterea la Institutul poli
tehnic din Galați. Am reușit.

Aici se oprește relatarea dis
cuției de pe bandă, discuție 
care a avut loc după ce Matei 
Kiraly a absolvit cu brio facul
tatea și... încă nu lucra în do
meniul pentru care se pregătise 
nu 5 ard, ci de trei ori pe-atîta. 
Era nici mai mult, nici mai pu
țin decît instructor de cerc 
aplicativ la Casa pionierilor.

Aflasem apoi din alte surse 
că, în urma unui complex de 
împrejurări, de mișcări de culi
se generate de invidia unor 
persoane cu situație, care-și ve
deau minimalizate platformele 
personale de eventuala evoluție 
a tînărului absolvent, Kiraly 
n-a putut intra cîțiva ani in 
adevăratele sale drepturi. N-a 
putut, deși era deținătorul cîtor- 
va distincții și medalii naționa
le și internațional» pentru acti
vitatea sa, de asemenea autor 
al unor inovații și proiecte deo
sebit de .interesante în dome
niul construcției de nave și al 
transportului rapid pe mare și 
pe apele interioare. Tînărul in
giner mai constrh.se de cîțiva 
ani și primele vehicule româ
nești pe pernă de aer, cu „uce
nicii" săi de la Casa pionierilor 
din Galați, iuptîndu-se din greu 
pentru a-i convinge pe cei în 
drept să aprobe construcția pe 
seară mai largă a acestor vehi
cule.

Așadar, e lesne de ima
ginat satisfacția cu care am luat 
cunoștință de faptul că, în pre
zent. inginerul Matei Kiraly 
este angajat la ICEPRONAV- 
Galați. Mi-am amintit firesc 
încă o replică moi veche a tî
nărului constructor de nave : 
„Acum încă mă mai lupt să in
tru pe adevăratul meu făgaș, 
pentru care simt că am chema
re, unde știu că pot să creez, să 
muncesc cu maximum de ran
dament. Nu mă las pînă nu voi 
izbîndi. Trebuie să izbîndesc".

Intr-adevăr, s-au găsit oameni 
are l-au sprijinit, care l-au 

înțeles pe;,Matei Kiraly. Ii adre
sez în acest sens o întrebare 
lovarăsului inginer Gelu Kahu, 
director al ICEFRCNAV.

— Tovarășe director, cu ce se 
icupă acum Matei Kiraly ?

— Exact cu ceea ce și-a vi
sat : muncă de cercetare și de 
.roiectare a unor tipuri de nave 
jltramoderne, ulliarapide, co- 
•espunzător avîntului pe care 
-a luat dezvoltarea flotei noas- 
re maritime și fluviale...

— îi recomandați ceva, în ca- 
itate de prieten și de șef ?

— I-am recomandat eu mai de 
nuite ori... tn esență, să aibă 
i pe viitor încredere în sine și 
n tovarășii săi. E o calitate 
ndispensabilâ pentru orice co- 
r.unist, pentru orice tînăr. Toc- 
nai de aceea, îndemnurile astea 
îu-i sînt adresate doar lui...

»»'
prin multe—

Există, adesea, tendința, de a 
considera viața unei organiza., 
ții U.T.C. numai prin prisma 
rezultatelor obținute in produc
ție de membrii săi. Tentația es.e 
cu atit mai mare, cu cît rezul
tatele sînt mai spectaculoase, ul- 
tîndu-se uneori că tineretul ră- 
mîne tineret și după terminarea 
celor 8 ore de program. Nu ’: t 
astfel gindește secretarul Alu
nei Barbu...

„S-au făcut multe, deși r.u tot 
ce se putea face — mărturisește 
el. Dacă sintem mulțumiți de 
aportul nostru în producție, mai 
sînt totuși alte probleme care 
ne dau de gindit. De exemplu, 
organizarea timpului liber a! ti
nerilor, atragerea lor la activi
tăți cultural-educative. Am pus. 
cum era și normal, accent pe 
integrarea profesională a tine
rilor, neglijînd însă acest al doi
lea aspect... Tinerii simt nevoia 
să fie împreună, să discute. Nu le 
creăm însă întotdeauna posibi
lități adecvate, și ajung în res
taurante. La noi s-au făcut ac
țiuni culturale interesante, a- 
vem instrumentele noastre mu
zicale, achiziționate din fondu
rile ce ne reveneau pentru 
munca patriotică (organizația 
U.T.C. a întreprinderii e frun
tașă pe oraș la activități volun- 
tar-patriotice): dar acestea au 
avut loc în preajmă unor eve
nimente sau aniversări deosebi
te, deci „în campanie", pregătite 
în pripă, cu oameni siguri în ce 
privește prezența, „serioși", cel 
mai adesea căsătoriți. Or. toc
mai nefamiliștii, cei care nu au 
un cadru organizat pentru pe
trecerea timpului liber, ar tre
bui atrași la asemenea activi
tăți. Pentru ei este necesară o 
activitate cu caracter perma
nent. E ceea ce abia ne propu
nem să facem".

înainte de a se califica fre
zor, Dumitru Alboi a fost con
tabil. „Am lucrat puțin in acest 
domeniu — spune el. Mi s-au 
părut lucrurile prea abstracte 
și am hotărît să-mi schimb me
seria. M-am pregătit ca frezor 
prin cursurile de calificare la 
locul de muncă; după 8 luni, îm
preună cu alți 35 de colegi tri
miși de întreprinderea noastră, 
am venit in uzină. Am fost însă 
angajat ca lăcătuș pentru con
strucții metalice. Nu era mese
ria mea. nu corespundea r :i 
pregătirii mele. Eram ; ■ m ; - 
mit. N-am renunțat insă a 
munca în fabrică. După vreun 
an și jumătate, mi s-a dat o 
mașină în primire... ca să lucrez 
ca frezor. Am fost și eu. Ia rir.- 
dul meu, ajutat de colegii de 
muncă, de ntecîștii din organi
zație. Le-am muițurr.;: . 
fapte. Acum sînt in stare să a- 
jut si pe alți tineri, mai r. : de
cît mine. Nu mă dau niciodată 
în lături. Totul este să-ți gă
sești locul tău in viață șj acum 
eu pot spune că mi l-am găsit" 
— a încheiat Dumitru A'bri

Am reținut mărturiile acestor 
doi tineri pentru întrepătrun
derea permanentă pe .-are ei o 
vedeau intre destinele lor și e- 
xistența organizației de tinere 
din care fac parte — cadru 
pice 
tății 
cute 
spre 
spunea la un moment dat Du
mitru Alboi. „Mai avem —. 
de făcut" — adăuga Alune 
Barbu, animat de conștiința ue 
cesității de a întregi cee 
faze ca muncitor si ca se 
al organizației U.T.C. Cu 
siunea realizărilor, acți 
perseverent, ei si tovarășii 
de muncă, uteciștii vor da i 
tuturor proiectelor pri 
ror realizare dorința loi 
îmbunătăți și diversific 
tatea. după exigențele 
tinereții, se va împlini.

i

de afirmare a person aii 
fiecăruia, „prin opțiuni fă 

conștient, realizindu-:e 
binele societății*, eum fcm
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Soluția ideala pentru

petrecerea revelionului

REȚINEREA UNEI MESE

LA RESTAURANTUL

Meniu bogat,

serviciu elegant și

Astfel 
naivă 
poate 
apare

PREFERAT.

MARIAN GRIGORE

în numărul 7 323 al ziarului 
nostru, la rubrica „De la om la 
om", a fost inserat un pasaj din 
scrisoarea 'anonimă a unui grup 
de elevi de la Școala profesio
nală specială nr. 9 din Bucu
rești, care ne semnala — invâ- 
tîndu-ne la fața locului — unele 
nereguli. Apelind la curajul, mai 
bine zis. obligația, de a recunoaș
te deschis nemulțumirile, pro
miteam că vom da curs invi
tației. Ceea ce am ri făcut- La 
fata locului aveam să constatăm 
însă că cei care ni se adresaseră 
păreau aproape gata, na vrem să 
explicăm și din ce motive, să-șa 
retragă piingmu. Oricum cu 
ace! prâie* am constatat că. 
intr-adevăr, așa cum se scria, ia 
sala de clasă parchetul era de
teriorat. hnoieumol perisat în 
cea mai mare proporție. La dor
mitoare — o situație rimilară. 
Lipsa de ordine, agravată și de 
supraaglomerarea încăperilor <-90 
de elevi dorm citc 2 in pati.

cientă muncă educativă în acest 
sens. .Asternutunie devin ascun
zișuri pentru cele mai diverse 
obiecte. începind ca piese vesti
mentare pînă la peria de ghete. 
Noptierele de asemenea. Unele 
saltele sint in așa grad de uzr- 
ră. incit te întrebi cum pot fi 
utilizate. Ca atit mai de netole
rat ni s-au pirat aceste lucruri 
aflând că la unitatea școlară res
pectivă funcționează. pe lingă 
cadrele didactice, opt pedagogi 
și un supraveghetor. Deci un 
educator la 30 de elevii. Tovară
șul director coordonator. Iosif 
Papp, a invocat ș> condiții o- 
biective. Fără a le ignora, an 
putem trece cu vederea că este 
inadmisibil intr-o școală pnde-

(Urmare din pag. f)

se bucură de nauitâ popularitate 
este AMiel apos,
cadrul in care partieioarvi afla 
de noutățile ti liarn țtftogiffce. 
Omul in spațiu. eaJttilaxsarKe 
în serviciul produrțsei. teiroal»- 
gii noi în construcțiile m,-tal:.e 
— sînt teme care ae tzaaft in
teresul tinerilor. Materiala] vi
zual prezentat in cacrol „Tefe- 
noramei" beneficiază de euenen- 
tarii competente, bine dors- 
mentate. ale aecr ti.

vvwr ale cMbacx. „TIIHuu i- 
ma* trdarir a* ocag* aa lac *a 
ce în ce maț imscrrirct. Wi «e 
• erbea la aa rnmnent dac de 
imposal Ia care aa tacrat 
sultațiile tehafce" la care »pe-

-teaocă — aaeari fled 
reaoitat — să riad eeî laanatafl 
de tema ar zațacă ai eend te - 

aBaaed taeaaaa

te sa m
*x:scă <

sională, care dispune de maiștri, 
unelte, meseriași etc., să nu-ți 
faci ordine ca... la tine acasă. 
Ca atit mai mult cu cit la ate
liere se înregistrează beneficii, 
ceea ce permite executarea re
parațiilor curente. Organizația 
U.T.C. poate face mai mult mo- 
bilizindu-i la aseroeoes acțiuni 
pe tineri. Ar fi nunul in folosul 
lor. Dar—

De la Ministerul Muncii am 
primit informația ci în anul vii
tor va fi dat in foJosînță. la Iași, 
un complex modern, ca txata- 

medical corespunzător.

ase

de

TEHNICO

pe toată pe- 
coneursului 

brigă

R 
E 
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va lua măsuri corespunzătoare 
gravității faptei.

Așteptăm și în acest sens con
firmarea.

Ni se pare nimerit să ridi
căm, tot în cadrul acestei ore de 
audiență, și problema protezării 
elevilor. Mare parte din prote
zele funcționale sînt necorespun- 
zatoare și inestetice. Din cauza 
confecționării, uneori cu intir- 
ziere și a creșterii rapide la a- 
ceastă vârstă a elevilor, nu se 
mai potrivesc. De mai • multă 
vreme se poartă discuții în le
gătură cu îmbunătățirea calita

^Scinteii 
tineretului

ta acestora. întreprinderea de 
produse ortopedice, subordonată 
M misterului Sănătății, caută pe 
.it posibil să țină pas cu ulti
mele realizări. Dar această stră- 
dnsnță se lovește de lipsa spa- 
tădui corespunzător de produc
te. a cadrelor specializate, a u- 
xliiukri necesar, șt nefiind uni
tate bugetară. Amintind că ac- 
tr.itatea acestei unități se află 
satz-o sferă apropiată artei (pro
teza diferă de la om la om, în 
Ereutate. mod de funcționare 
—. credem de comnetența mi- 

'Mwkt Muncii și Sănătății să 
cu toată grija această*C.

V. RAVESCU

•-ă a 
â a

«țeoâsirea
.ui de pro 
: pe cea d

x\

fa

V T C- — ca pini la fixele >- 
ce-sxat aa să stabibw» rerpan 
wăiMț t—creli pentru orga- 
■r rațiile V.TX. din senii si in- 
ti iprinduj ia vederea unei sbs- 
MMe educații tetaueu-șttiațifi- 
ce de masă. Sintem convinși eâ 
se paule tace mult mai mult de
vii s-a făcut, că există posibili
tăți iacă nevalorificate. Educa
ția tebnico-țtiințifică făcută cu 
rr spat abili ta te. pe baza expe
rienței cKtigate. constituie o 
pirghie esențială in munca de 
trezire a dragostei pentru mese
ria aleasă, pentru cunoașterea 
și aprecierea eforturilor de mo
dernizare a 
In acest an 
preună cu 
al județului 
rimental la 
de atestare 
liceu. V re.vi
celelalte forme 
telinico-stiințifică, 
tribună 
reșli".

industriei noastre, 
de invățămint îm- 
inspectoratul școlar 
vom extinde expe- 
trei licee sistemul 
a absolvenților de 
ca cercurile, toate 

de pregătire 
să devină o

a educației muncito-

un program antrenant

IOSIP GENERALICI:

ARTA NAIVA
DIN IUGOSLA VIA
Termenul de artă naivă este 

relativ recent și. prin însăși 
natura lui, oarecum ambiguă, 
este capabil a stirni controver
să. Naivitatea este o caracteris
tică proprie. In măsură mai 
mare sau mai mică, unei multi
tudini de opere de artă. Pare 
deci un truism sa considerăm 
ceea ce de drept auarține artei, 
drept un compartiment separat 
ai acesteia. Noțiunea de artă 
naivă este ea capabilă să se 
constituie intr-o categorie isto- 
rico-stilfetică ? Răspunsul este 
hotărît nu căci, simplificind lu
crurile. pe de o parte, nu se 
poate discerne în istoria artei 
o epocă determinată in care să 
predomine trăsăturile unei artei 
ce are atributele propuse azi ca 
definitorii pentru arta naivă 
iar. pe de altă parte, aceste 
atribute pot apare constant, in 
diferite epoci isterice, in forme 
diferite, în funcție, evident, de 
specificul creației artistice res
pective, de gradul ei de evoluție 
si de ambianța oferită de civi
lizația in cadrul căreia se naște. 
Pentru a determina deci mai 
exact înțelesul termenului de 
artă naivă trebuie să procedăm 
prin excludere. Din capul locu
lui nu trebuie să o asimilăm cu 
arta populară al cărui reperto
riu de forme și imagini, deose
bit si totuși asemănător uneori 
la numeroase popoare, poate Ji 
comparat și adeseori pus în 
paralel cu repertoriu] artiștilor 
naivi. Căzind de acord, deci, 
asupra faptului că arta naivă 
nu e artă pepuțară dar că to
tuși înglobează unele trăsături 

aresveia. trebuie să cocsta- 
ră -.a ecte njcl arta cultă

—• jțl w if» r. auesceta din v- 
afl sa • fec-znăeae intr-o
anume faza si rnsar să ii de
termine evoluția.

Aterie afirmații le verifică, 
sacotim. oe ce-a-ntregul lucrări
le prezente in ampla expoziție 
iuștslavă si. pentru că. ea ofe
ră vizitatorului posibilitatea 
formării unei reprezentări mai 
exacte desore noțiunea expri- 
mată în ’itlul de pe afiș consi
derăm util să orezentăm citito
rului si celelalte delimitări, fată 
de alte modalități sau sfere de 
manifestare ale art i pe care 
pir.zele sau lucrările de la sub
solul Ateneului le sugerează. 
Arta naivă în perspectiva ce ni 
s“ impune nu a-e nimic d°-a 
face cu oirtura țâ-âneasc.ă. N'i 
are nimic comun nici cu pictu
ra copiilor a cărei naivitate 
decurge din incapacitatea re
prezentării exacte și mai puțin 
din experiența reprezentării 
fabula terii. Nu arc nimic co
mun nici cu pictura arieraților, 
rod al unei imaginații furibunde 
aie cărei rezultante, materiali
zate în imagini, se situează din
colo de ordinea realu'tfi. 
stînd lucrurile pictura 
iugoslavă și sfera noțiunii 
căpăta extensie — poate 
drept produsul artistic al unor 
„neprofesioniști" care, cu ima
ginația nealterată inițial de vi
ziunile artei „culte", recreează

propriul univers intr-o realitate 
re devine fabulatorie (nu fabu- 
ioasă), aflată foarte aproape de 
hotarele miticului și ale simbo- 
lurii >r ontologice. Că lucrurile 
:-tau chiar așa o dovedesc lucră- 
rile pictorilor ce au inițiat „cu
rentul" artei naive contemporane 
iugoslave, curent care actual
mente are mulți aderenți ce — 
paradoxul noutății ! — au ajuns 
' eritabile vedete ale galeriilor 
m muzeelor din străinătate. 
I'an Generalici și Franjo Mraz 
din Hlebine nu aveau cum să 
bănuiască efectele extraordinare 
ale aoariției lor în public în 
1931. Dacă cel de al doilea pare 
pe undeva chiar un acuarelist 
în sens
esențiale ale 
te mai sus, 
rite, la Ivan 
ția este mai
transpare, o 
cretețe poate fi deformată de 
tocul năstrușnic a! culorilor și 
proporțiilor iși face loc într-o 
manieră care — ce hazard ! — 
este proprie chiar unor pictori 
reoutați ca profesioniști. Para
lela între „Cocoșul pe acoperiș" 
tulei pe sticlă) al lui Generalici

tradițional, atributele 
artei naive, numi- 
fiind abia întreză- 
Generalici fabula- 
evidentă ; misterul 
lume a cărei con-

«FM PRODUSE *
SUPLIMENTARE
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Discutlnd despre tbate aces
tea, tovarășii din comitetul de 
partid al uzinei au ținut să ne 
informeze că tinerii de aici 
s-au integrat organic în proce
sul de producție dîndu-și din 
plin contribuția la succesele 
dobîndite de întregul colectiv.

Cornel Roman, secretarul co
mitetului U. T. C. al Uzinelor, 
ne-a pus la îndemină date în 
plus reljefîndu-ne direcțiile în 
.are se acționează în această 
perioadă.

— întrebarea care ne 
mintă în permanență — 
relatat secretarul — este 
mătoarea ; ce trebuie să 
organizația U.T.C. din 
pentru ca tinerii de aici să aibe 
contribuția majoră, alături de 
cei vîrstnici, la realizarea și de
pășirea sarcinilor de • produc
ție ? După un studiu amănun
țit făcut în toate, sectoarele am 
ajuns la concluzia că mai sînt 
încă destui tineri care se situ
ează sub normă, dau rebuturi, 
nu folosesc din plin cele 480 
de minute, nu-și îngrijesc ma
șinile cum se cuvine. Pentru 
a avea oricînd în față o oglin- 
jx _ , ... feeetoa-

organi- 
desem- 
care Să 

biroul

frâ
ne-a 

ur- 
facă 

uzină

specificul
o

mecanice 
lui că se 
le, mulți 
ză norma 
U.T.C. de 
analizeze
decursul unei 
acestor tineri 
ca să asigure 
lui lunar.

dă a neajunsurilor din 
rele productive fiecare 
zație de bază U.T.C. a 
nat cite un responsabil 
informeze săptămînal ____
respectiv. în plus de aceasta, 
fiecare utecist a primit o sar
cină concretă. Nu după multă 
vreme această inițiativă și-a a- 
rătat roadele. La atelierul de 
unelte pneumatice din secția 
mecanică 3, unde numărul ti
nerilor rămași sub normă era 
destul de mare în urma infor
mării făcute de responsabilul 
desemnat, Ia o întîlnire la care 
a fost invitat și directorul ge
neral al uzinei, membrii birou
lui U.T.C. au discutat cu fie
care tînăr în parte. Din discu
ția respectivă a.tit conducerea 
uzinei cît și comitetul U.T.C. 
au tras învățăminte prețioase, 
constatîndu-se că sînt în între
prindere tineri care nu-și cu
nosc meseria iar unii dintre ei 
nu s-au profilat pe 
uzinei, existînd totodată și 
categorie de delăsători.

Secretarul ne-a vorbit, apoi, 
despre măsurile luate. Ele se 
referă la acordarea unui aju
tor mai substanțial tinerilor ab
solvenți, o supraveghere și a- 
jutorare celor ce nu-și reali
zează planul. In scurt timp în 
atelierul respectiv și nu numai 
acolo, s-a observat că numărul 
tinerilor care nu și-au realizat 
norma a scăzut simțitor.

O situație similară a existat 
și în atelierul de prelucrări 

unde, datorită faptu- 
produc numai unica- 
tineri nu-și realizea- 
zilnică. Organizația 
aici și-a propus să 

de mai multe ori în 
luni activitatea 
luîndu-se măsuri 
realizarea planu-

Iarna cu păsări

și o pînză a lui Chagall, cu 
același subiect, bate la ochi deși 
se pare că primul nu a cunos
cut de fel opera celuilalt. Vrînd 
nevrînd orice privitor este ten
tat să facă apropieri între ar
tiștii naivi iugoslavi și pictorii 
mari ai epocii noastre. Autoru
lui acestor rinduri i-a venit in
stantaneu în mihte, trecînd, de 
pildă, p» lingă o lucrare a Iui 
Filipovici Franjo („Hlebine sub 
zăpadă") numele, deja pomenit 
al lui Chagall. Aceeași amintire 
i-au trezit-o și tablourile Albinei 
Kudeljnjak. Iosip Generalici 
mi-a adus aminte de atmosfera 
lui Breughel. Vangel Naumov- 
ski m-a trimis cu gîndul la uni
versul floral din panourile late
rale ale „gradinei deliciilor" a 
lui Bosch. Ne oprim aici căci 
aceste apropieri pot fi mai mult 
sau mai puțin fortuite. Mai im
portantă este constatarea că 
asemenea observații pot fi făcu
te mai ales în fața pînzelor 
aoarținînd unor artiști din ge
nerațiile „naivilor" afirmați în 
ultimele două decenii. Adică 
exact în perioada în care 
succesul internațional al naivi
lor este fulminant, el culminînd 
cu manifestări în toate marile 
orașe europene și ale lumii. Ne 
aflăm, cu acești artiști, a căror 
opere au o aparte strălucire, 
(Ivan Vecenaj, Martin Heghedu- 
șici, extraordinarul Ivan Leckc- 
vici, Rasici Milan) în fața unei 
noi etape pe care o traversează 
arta naivă din Iugoslavia? Pro
babil da, căci altoirea ei pe 
fondul creației culte pare evi- j 
dentă. Mai mult decît un cuvin. ' 
ar trebui spus despre excepțio
nalul efect al sculpturilor lui 
Milan Stanisavljevicl. un bestia- 
rium, țîșnit parcă din fantezia 
pietrarilor romanici altoită cu 
halucinanta lume a „porții in
fernului" a lui Rodin („Nuntă 
tristă", „Mica dificultate"). 
Multe din exponatele de pictu
ră și sculptură sînt, în genul 
lcr, mici capodopere. Ele închid 
un univers cuprins parcă de o 
foame de puritate care îl auto- 
devoră. 
bură tor, 
nu doar 
artei, ci 
lui profund, uman, al existen
ței, ce se deschide privitorului 
sub rotonda Ateneului.

Un univers uman tul- 
incitator la reflecții, 

pe marginea destinului 
și pe marginea sensu-

GRIGORE ARBORE

4;

Am poposit In atelierul de 
strungărie ușoară a secției me
canică 2. Aici 90 la sută din sa- 
lariați sînt tineri. Este unul 
din locurile de muncă impor
tante, aici pregătindu-se piese
le prelucrate pentru hala de 
montaj. Cornel Roman, secreta
rul comitetului U.T.C.. ne infor
mează că în acest atelier, da
torită elanului tineresc cu 
care se muncește, se realizea- 
ză cea mai mare valoare a pro
ducției în comparație cu 
locuri de muncă similare, 
tr-adevăr, formația de muncă 
de la acest atelier obține reali
zarea de pînă la 105 la sută 
a planului lunar.

Tineri inimoși ca Vasile Idti, 
1 asile David și Ion Cosma nu 
Știu ce-i oboseala cînd este . 
vorba de „onoarea colectivul " 
lui". Fac această remarcă ba-' 
zat pe o relatare a lui Ion Ha- 
șcgan, secretarul organizației 
de bază U. T. C. de aici, care 
ne-a demonstrat că atunci cînd 
li s-au repartizat 30 de absol
venți ai cursurilor de califica
re de scurtă durată, acești ti
neri șj alții si-au depășit 
substanțial sarcinile de plan în 
timu ce alții se ocupau de ti
nerii nou calificați pentru a-i 
ridica la nivelul sarcinilor ce 
le reveneau.

Despre inițiativele tinerilor 
de la Independența luate în sco
pul sprljinirif producției se 
poate serie mult. într-o anumi
tă perioadă mașinile și utilaje
le de la secția unelte pneuma
tice trebuiau montate intr-o 
hală nouă. Pentru a nu se crea 
goluri de producție peste 109 
de tineri din uzină au rămas 
zile în șir în uzină după termi
narea programului ajutînd la 
transportul și montarea mașini
lor.

în ultimul timp Ia secția scu
lări? a fost organizată o acți
une distractivă unde au parti
cipat și conducători ai uzinei. 
Cu acest prilej au fost sărbăto
riți fruntașii sectorului respec
tiv, întîlnirea constituind un 
fructuos schimb de experiență 
între tineri. în urma rezulta
telor obțifiuțe comitetul U.T.C. 
a hotărît organizarea unor ac
țiuni similare în toate sectoare
le uzinei.

— V-ați propus și alte iniția
tive care să vină în sprijinul 
producției ? l-am întrebat pe 
Cornel Roman la despărțire.

— Firește ! Una pe care o 
considerăm deosebit de impor
tantă se referă la cunoașterea 
temeinică a tînărului muncitor 
de către maiștri. în acest 
scop vom organiza expuneri 
care să reliefeze i-olul maistru
lui nu numai strict profesional 
c> și ca organizator și conducă
tor în producție,

Iată cîteva din numeroasele 
inițiative ale tinerilor de la 
uzinele Independența din Sibiu, 
inițiative cărora, hu ne îndo
im, le vor urma altele tot a- 
tît de valoroase care se vor 
materializa în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan.

constrh.se
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Primind cu satisfacție măsurile adoptate pe baza

TELEGRAMĂ
al Republicii Socialiste 

a adresai domnului 
următoarea

Președintele Consiliului de Miniștri 
România, ION GHEORGHE MAURER, 
NORMAN KIRK, print ministru al Noii Zeelande, 
telegramă :

Am deosebita plăcere să \ ă transmit cele mai"'cordiale feli
citări cu ocazia învestirii dv. în funcția de prim-ministru ai 
Noii Zeelande.

îmi exprim speranța că relațiile dintre, țările noastre vor 
cunoaște o nouă dezvoltare în interesul celor două popoare) 
al păcii și cooperării interna ționale.

CRONICA

indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu prilejul vizitei în Valea Jiului

MINERII iȘI REAFIRMA ANGAJAREA LOR FERMĂ DE A

0 MATURĂ SI RESPONSABILĂ 
ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII

(Urmare drx pc^. I.

ibîl

Ceausescu personal, o acordă 
organizației noastre, tineretu
lui din România.

Dîr.d o inaită apreciere acti
vității organizației U.T.C. din 
armato, uavarășul general de 
. Ion loniță, membru su-

al Comitetului Executiv 
ai C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale — care a luat 

_■ intui in încheierea lucrărilor 
consfătuirii — a subliniat nece- 
sitavea ca toate hotarîriie aces
tui forum al activului U.T.C. 
dir. armata să fie operativ trans
puse in practică pentru ca ti- 
r.e.-ii militari să-și aducă din 
plin contribuția lă rezolvarea 
cu succes a multiplelor sarcini 
truse in fața armatei, in fața 
1 '.regulai popor de conducerea 

art-.dului. de comandantul su- 
rem al forțelor armate, tovară

șul Nicolae Ceaușescu.
Având un pronunțat caracter 

□e lucru, desfășurată în atmos
fera de efervescență creatoare 
generată de lucrările Conferin
ței Naționale a P.C.R. și apro
bata aniversare a Republicii, 

consfătuirea activului U. T. C. 
□in armată vine să con
firme Încă o dată deplină 
adeziune a tineretului pa
triei noastre, a întregului 
vostru popor la politica mar- 
xist-ier.inistă a Partidului Co- 
munis. Român, hotărirea fermă 
a noastră, a tuturor de a da 
viață importantelor documente 
ale partidului nostru.

sfatuirii, tovarășul Ion Troian 
Ștefănescu. prim - secretar al 
C.C al L T.C.. ministru pentru 
przbjemeie tineretului, a trans
mis activului U.T.C. dir. ar
mară. vxtîrar tinerilor militar:

ÎNDEPLINI sarcinile cincinalului înainte de termen 17. C.C. al V.T.C-, subliniind apre

tul Central a! Uniunii noastre 
o dă activității desfășurate de 
organizațiile U.T.C. din armată 
pentru educarea și formarea 
multi laterala a generațiile.’ de 
tr.eri. pentru ducerea la inde- 
p.mire a sarcini tor pe care con
ducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu. le-a 
trasat Uniunii Tineretului Co
munist. In continuare, vorbi to- 
rui a făcui o ampla 
asupra preocupărilor actuale 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist și Comitetului său Cen
tral, pentru Întărirea rolului 
organizațiilor sale, pentru mo
bilizarea membrilor săi, a în
tregului tineret al patriei la 
efortul poporului român pentru 
înfăptuirea neabătută a politi
co partidului, pentru propășirea 
țării, pentru construirea socia
lismului și comunismului in pa
tria ncastră. Acest deziderat 
este pe deplin realizabil — 
sublinia tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu — datorită grijii 
permanente cu care sintem în
conjurați, datorită atenției deo
sebite pe care conducerea 
partidului, tovarășul Nicolae

In cadrul sesiunii, au fost a- 
bordate probleme privind con- • 
dițiile istorice și rolul maselor 
populare conduse de P.C.R.. în 
înfăptuirea actului istoric de la 
30 Decembrie 1947 : ecoul inter
național al proclamării Repu
blicii ; activitatea organelor mi
nisterului pentru depistarea și 
zădărnicirea acțiunilor elemen
telor reacționare îndreptate îm
potriva puterii populare, pen
tru apărarea* proprietății socia
liste.
CflKKiSB

Jci după-amiază,-’ președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Vcitec, a primit, la Palatul 
M.A.N., delegația Adunării de ’ 
Stat a Republicii Populare Un
gare, condusă de Papp Janos, 
președintele Comisiei pentru 
apărarea națională a Adunării 
de Stat.

Seara, membrii delegației 
Adunării de Stat a R. P. Ungare 
au asistat la un spectacol pre
zentat pe scena Operei Române.

tă

comit?’
x

cuprins : Gheorghe
— Perfecționarea 

a activității de par-

trans pase rea 
rilor stabili

A apărut :
MUNCA DE PARTID

Nr. 16

CLASAMENT
REZULTATE

FOTBAL

CU MINUSLU

Au marcat : Pantea (min. 
j2) și Iordănescu (min. 85). 
Pescaru a ratat un penalty 
(min. 87).

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Octavian Groza 
a fost eliberat din funcția de 
ministru al energiei electrice, 
fiind numit în funcția de mi
nistru secretar de stat și prim- 
vieepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie.

Prin același decret au fost 
numiți : tovarășul Constan-.in 
Băbălău în funcția de ministru 
al energiei electrice : tovarășul 
Nicolae Mihai în funcția de mi
nistru secretar de stat și prirn- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării ; tovarășul 
Traian Dudaș în funcția de Mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Construcți
ilor de Mașini Grele ; tovarășul 
Ilie Cîșu în funcția de ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Industriei Chimice ; tovarășul 
Aldea Militaru în funcția . de 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor.

Miniștrii secretari de stat, 
rXmiți prin prezentul decret, 
vuri membri ai Consiliului de 
Miniștri.

Sesiune de comunicări 
și referate

In cinstea celei de-a 25-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii, joi dimineața, a avut 
loc, în Capitală, o sesiune de 
comunicări și referate cu 
tema : „Te apărăm, Republi
că organizată de conducerea 
Ministerului de Interne și co
mitetul de partid din aparatul 
central al acestui minister.

Au participat membri ai cole
giului, generali și ofițeri din 
Ministerul de Interne, numeroși 
invitați din instituții științifice 
și de învățămînt superior din 
București.

1. Steaua 15 8 4 3 27—12» 20
2. Dinamo 15 8 3 4 23—15 19
3. Jiul 15 8 2 5 22—19 18
4. Petrolul 15 7 4 4 14—11 18
5. tJniv, Craiova la 5 7 3 23—19 17
6. C.F.R. Cluj 15 6 5 4 16—14 17
7. S.C. Bacău 15 7 3 5 19—19 17
8. Rapid 15 5 5 5 15—11 15
9. U.T.A. 15 4 6 5 17—17 14

io. Steagul roșu 15 5 3 7 16—11 13
11. F.C. Argeș 15 5 3 7 21—17 13
12. A.S. Armata 15 6 1 8 21—26 13
13. Faruj 15 5 3 7 9—16 13
14. „U“ Cluj 15 5 3 7 15—27 13
15. C.S.M- Reșița 15 3 6 6 13—20 12
16 Sportul stud. 15 2 4 9 14—31 8

A.F.P.
PE LOCUL 2

DUPĂ 
ILIE NĂSTASE

Redacția sportivă a agenției 
internaționale France Presse a 
alcătuit clasamentele celor mai 
buni jucători ș, jucătoare de 
tenis din lume pe anul 1972. 
Ca si anul trecut, la masculin, 
pe primul loc a fost clasat a- 
mericanul Stan Smith, iar pe 
lcțcul doi românul Ilie Năstase, 
cârfâ face un salt important în 
ierarhia așilor rachetei. Co
mentatorul'agenției franceze a- 
rată că alegerea intre Smith și 
Năstase a fost destul de difi
cilă. primul loc fiind atribuit 
în cele din urmă americanului 
datorită victoriei ohțihute. 
acesta în 
bledon și 
a adus-o 
S.U.A. în 
disputată 
lectionala .....

Clasamentul celor mai buni 
10 jucători din lume : 1. Stan 
Smith (S U.A;» : 2 Ilie_Năstase 
(România) ; 3.
(Australia) : 
(Australia) : 
tes (Spania) 
(S.U.A ) ; “
(Spania) : 
landa) ;
lia) ; 10 Jan Kodeș (Cehoslo
vacia).

de 
turneul d: la Wim- 
contrjbuției pe care 
la succesul echipei 
finala ..Cupei Davis", 
la București cq se- 
României.

Ken Rosewall 
John Newcombe 
Manuel Oran- 

6 Arthur Ashe 
7. Andres Gimeno 
8 Tom Okker (O- 

:> R d Laver (Austra-

4,
,5

• Cu două runde înainte de 
terminarea turneului internațio
nal de șah de Ia Palma de 
Mallorca,' în clasament condu
ce marele țnaestru sovietic Vik
tor Korcinoi cu 8,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de 
Andersson, Smejkal, Averbach 
— 8,5 puncte, Panno și Polu- 

“ puncte, Florin 
7,5 puncte.

gaevski — 8 
Gheorghiu —

• Aseară in meciul retur con-
tind pentru optimile de finală 
«le , Cupei Cupelor" la baschet 
ma■ etilln. Steaua București a în
vins pe Racing Ford Advers cu 
scorul de 76—70 (40—28), califi- 
cînda-se pentru sferturile de 
finală ale competiției.

CONCURSUL 
PRONOSPORT

NR, 51
(din 17 decembrie 1972)

13. Mantova — Keggiana 1

1 Bologna — Napoii 1» x
2. Cagliari - Samptloria 1
3 Lanerossi — Juventus X, 2
4 Milan — Lazio 1

Palermo — Fiorentina x. 2
6 Roma, — Internazionale 1, X, 2
7. Temina — Atalanta 1
8 Torino. — Verrna 1

9. Catania — Cesena 1» X
10. Como — Varese 1
11 Foggia Bari 1
12. Genoa — Catanzaro 1

Din 
Năstase 
continuă 
tid și de stat pe plan local : 
Viorel Bădilă — O măsură 
importantă pentru dezvolta
rea democrației muncitorești: 
Constantin Mocanu — Coba- 
din, destinul socialist al unui 
sat din Dobrogea ; Cornel 
Almășan — Semicentenarul 
constituirii Cniunii Republici
lor Sovietice Socialiste : Pe
tru Ignat. Iulian Cîrtînă — A 
25-a aniversare a Republicii ; 
I. Erhan — Planul de stat pe 
1973, expresie a noii concepții 
de planificare ; Angela Do- 
diș — Munca, datorie de 
noare a fiecărui comunist.

în sala Clubului Ct 
cărbunelui Pțtroșar.i « a 
adunarea activului lirt 
mitetului municipal d 
la care au participat 
Biroului și ai Comitet 
nicipal de partid. 
Comitetelor și ai 
lor de partid din 
miniere, activiști c 
sindicat și ai U.T.C. 
consiliului oamenilo 
C.C.P., ai 
lor muncii din 
niere, mineri frt 
ducție, șefi ai s 
organizare a muncii și 
zare.

La adunarea activului de 
tid au luat parte tovarăși 
tre Lupu. membru al C; 
tului Executiv ai Comitet 
Central al P.C.R.. 
muncii, Bujor Almăs 
bru al C C. al P.C.R.. 
minelor, petrolului și ge.. 
Paul Nagy, membru su 
al C.C. al P.C.R.. secret 
Consiliului Centrai al U.

In cadrul adunării 
prezentate noile mas 
te de conducerea d= 
de stat, în urma 
date de secretarul 
partidului, tovarășa 
Ceaușescu, cu prile 
de lucru efectuate in Va 
lui. Aplicarea 
va duce 1a imb 
continuare a c 
muncă și de via 
lor, la ridicarea 
nic al producție: 
rea și permanen 
de munca in indi 
vă, în final, la sporirea 
țiel de cărbune și a 
stanțe minerale

În cadrul ad' 
cuvântul numeroși 
mineri, șefi de briga 
zentanți ai Cei 
lor muncii.

in rezolvarea prvp^Beruvr rerc- 
șite din dialogul rin pe care 
l-ați pini; ra nairu Și ca
drele de condncere. ca pniejal 
vizitei de lucra ia Valea Jiului.

Avem ceaviacerea fermă cd 
s’-i

Uaau

com-

Steagul rosu-Steaua 
0—2 '(0—1)

C.S.M. Reșița
F.C. Argeș :
1—0 (0—0)

A marcat : Pușcaș (min.
85).

U.T.A.- 
„U" Cluj : 
i-l (1-0)

Au marcat : Bro.șovschi 
(min. 44) și Șoo (min. 57).

C.F.R. Cluj--
Univ. Craiova

1-1 (1-1)
Au marcat ; Țegean (min.

33) și Bădin (min. 36).

Jiul-
Sportul studențesc

3—0 (1—0)

Au marcat : Tonca (min.
35), Cojocaru (autogol — 
min. 64) și Naghi (min. 78).

II

S.C. Bacău :
3—1 (2—0)

Au marcat : Dumitriu 
(min. 3), Dumitriu III (min.
24), Velicu (min. 58) și Du
mitriu III (min. 72). La 2—0 
pentru Rapid, Boc a ratat un 
penalty (min. 35).

Petrolul-
A.S.A. Tg. Mureș :

2—1 (2—1)

Au marcat : Ion Constan 
tin (min, 
(min. 26) 
31).

Steaua obține o mare victor e si ir-cb-‘-:e se- ■
zonul in mod strălucit, cucerit:d tiîluL
de campioană de toamnă, perf ?maz^a ce sj-ar
fi dorit-o. cel puțin tot atit de mu.: si
aflată pe locul doi în clasamer - ce a îdsz '
lider, mi se pare, de do-a ori De da
ta victoria n-a mai venit deioc inx
jucătorii militari au dominat ți 
creție partida.

4L c, . nintfe- |

Reșițenii au obținut o victorie car 
canța mai plăcută, un rezultat ca 
speranțele pentru retur. Ei confirm 
rile revelatorii din ultimele etape 
victorie, ei au făcut și un ja 
compania campionilor. De la n 
nărui atacant Pușcaș evoluează 
se anunță ca un marcator ce-ș 
profesia. Să sperăm că nu ne v:

ar. im 
pcrrâ-

ia

lnswțte b:

15), Nae lonescu 
și Fazeka.ș (min.

Dinamo-Farul
2-0 (1—0)
marcat : Dumitrache
37) Radu Nunweîller 
53). Din min. 38 Di- 
a jucat in 10 oameni,

Au 
(min 
(min. 
naino
Dumitrache fiind eliminat.

Studenții clujeni, după o suită 
și întimplări nefericite — au pier 
numai din vina lor ci și a artoiti 
că refac ceva dir. handicap, pe se 
echipe aflată In eclipsă de fom
si-a putut impiini dorința de a încheia «r 
cu. o victorie pentru care a luptat din riș> 
Fotbalul, așa e el. joacă multe far>

T — S3 
unei al

Craiovenii nu se dezmint. Ei au obțin 
nu mă înșel, in deplasare, in acesț ser 
mai multe puncte: 6! E. să r— .->:z 
performanță Și să n’J uităm :â Obl 
golgeterul, lipsește de cite’ a e: ape ' L. 
cuvin și feroviarilor clujeni care au :os 
tutabil. o revelație a noului campionat 
nind ’ prima parte a competiției pe lac 
numai 3 puncte de lider.

— J,

ia

_l* C’aj a reârac ceva d« terenul pierdut, 
dar MMdnd de poarte acaenalate — 13 — ca și 
tara* orapM ta clavanara* — 14 — nu-i poate 
da nici a SaevZe heaarw afcViiorile de iarnă. 
* re aa pasv de— 12 catari ! ? Ia schimb arăde
nii iewni • echitate la ®a*«ri aureate m pri
mite. 17—17. iaad dta eta*a a zecea n-au mai 
■averts decil doaă catari și aa acumulat, la fel,

Feriră ret«r. desigur, ar fi de făcut unele 
ta ceea ce privește spiritul ofensiv, 

eficantagen. la 15 part.de. C.F.R. Cluj a marcat 
li șelari. Na e răn, dar se poate și mai bine. 
Im ce-i privește pe aticei, se pare că prea s-au 
ebâaait ca local căMeț de pe la mijlocul cla

re hi pă cu valori și virtuți 
să aspire la mai mult.

este
care i-ar da drep

■tuli

Evoluind constant bine, fotba-iști din Valea 
Jiului au impus un team de valoare. eentgen. 
caracterizat de spirit ofensiv, a ccnsarrat doi 
tineri atacanți de perspectivă, cu reale calități 
de șutori periculoși și eficace : t-ar 
Roznaî și Mulțescu, ambii chemați 
reprezentative. Se vede mira mae 
fan Coidunt.

jrf

Un jet- frumos, dinamic. Poate « 
a contribuit la vioiciunea acțiunile 
am. așteptat un cuplu de atacanți c 
(Mi-am zis că aici nu se mai poa 
individualism și egoism). Și iată-1 . 
mitriu au semnat toate cele 3 gdur 
dului. Așa, mai bătrinește, feroviari 
in final, de la periferie la mi.locu 
tului. Felicitări lor, și antrenorului Bacii Ma 
rian.

și Irig a

Ilie Oană — prietenul tinerilor fotbaliști. A 
avut de. îndurat de pe urma curajului cu care 
a Restructurat și întinerit echipa, dar, iată, că 
a sosit timpul culegerii roadelor. Tinerii An- 
gelescu. Cozarek, Tudorie. Cringa-u s: mai 
„vârstnicii" Mlhai lonescu, Nae lor.s-.u Icn 
Constantin au adus echipa, periclitată c . retro
gradarea anul trecut, pe locul 3—4. după un 
sezon de frumoase și revelatorii succese.

Dinamoviștii au pus totul în ;oc ca să. obțir.ă 
victoria, și pină la urmă, dacă Ia Brașov nu se 
întîmpla surpriza, să termine pe locul. întîi. Ei 
au jucat hotărît, au construit inteligent 
«tacuri, după atacuri, punctul forte al .echipei 
fiind aceeași linie de mijloc alcătuită din in
ternaționalii Nunweiller și Dinu. Lăudabilă 
este și rezistența, calmul apărării conștănțene 
pină la gol...

ta.

Cu toate eiertur-Je, proaspeții promovați, stu
denții bucuresteni. n-au reușit să iasă din im
pas. Lipsa de experiență, oricum, se face sim
țită După cum sj lipsa unui număr de valori 
consacrate. Noii sosiți de la alte echipe, nu s-au 
încadrat perfect in sistemul de joc, in angre
najul echipei. Iarna este un bun prilej de re
flecție și de muncă. Mai ales de muncă. încre
derea. speranțele nu sint pierdute.

Mai că nu avem ce să consemnăm la capito- 
lul negativ. Jocul a fost curat, sportiv. Nu ani 
vrea să-i reproșăm nici lui Boc că a ratat lo
vitura de la 11 m.. mai ales că n-a influențat 
t ezuitataL Să avem in vedere că Boc a sem
nal mai multe victorii ale Rapidului în acest 
sezon. Dar 
uitat Niki 
un atacant
plasat».

in asemenea împrejurări să nu fie 
Dumitriu. un tehnician desăvîrșit, 
de profesie, cu o fentă și un șut

Față de campionatul precedent, evoluția ele
vilor lui liberiu Bone a fost inconstantă și 
echivocă. Se pare că și disciplina și comporta
rea lasă de dorit. De la o echipă cu atiția fotba
list- tineri, talentați ne-am fi așteptat la mai 
mult. A scăzut inexplicabil nivelul de joc, a 
scăzut eficacitatea echipei, a scăzut potențialul 
apărării. Toiul se poate îndrepta prin muncă și 
ambiție.

Atacul Farului, care altădată punea proble
me serioase echipelor bucureștene a fost o copie 
palidă a unor intenții și acțiuni ofensive cum, 
de altfel, s-a prezentat în ultimele etape. Go
laverajul negativ, 9—16, este concludent. Din 
nou Dumitrache devine clientul comisiei de 
disciplină. După avertismente, suspendări și 
angajamente, să ne ierte, dar trebuie să i-o 
spunem, deschis, că nu „dușmanii" sint de vină, 
cit el însuși...

....I I.IIII.M.

Prezentarea etapei VASILE CABULEA

Zadrul optim al acestor dez- 
:eri. cu profunde rezonanțe 
acâvftatea viitoare a organi- 

Uitor U.T.C. din armată, a 
r creat de insuși felul in care 
fos: concepută ’ consfătuirea, 
măsurile luate anterior pen- 

1 pregătirea ei. Remarcabilă 
L.iazix‘a secției L. .T.C. din 
rnî’-â de a difuza cu muitâ 
eme înainte și supune dezba
ri organelor și organizațiilor 
T.C. un proiect concret și cu- 
inzâtor de măsuri ce vizează 
rfecționarea continuă a acti- 
ățzi organizatorice in vederea 
.□ucă^^rii muncii de educa- 

coerjnistă in rindurile tine- 
□r ^.iLtan s-a dovedit mai 
ill dec it utilă. In toate orga- 
■fjBe dm armată, tinerii mili- 
i. iatregul activ si-a spus, por- 
sd ăe La propria lor expe- 

‘n legătură cu 
>puneri. Au fă- 
iuce și autocri- 
propriei actixi- 

t și au convenit 
ii măsuri, efi- 

desae, aaracCire, interesante, 
care ®ă doeă la imbunătă- 
țărm Mediată a propriei ac- 
tMtffL Aatăei incit cei pre- 
zeet; La canrtâCuîre au primit 

r*k-"-*za^i.or lor de 
a raporta aceste măsuri, reali- 

-r Tbținntr, r-erejșitele pe 
rare le-aa tnr^teorat, de a ex- 
. —~•* ..z.«a care adu- 
-ir.> generale. comitetele 
L . ~ «J «ivzR.-. Acăâstă lărgă 

acnâstă lacunare a 
-5X3n cotective a utecițiilor din 
- '.re-aga anaață a permis sinte- 

txnrea celor mai adecvate for- 
zae și =x«dalități de acțiune ale 

U. T. C_ a gene- 
r. .:.ărâ lor ia toate or-
i"amzatule acestui puternic și 
feaportaat dethțanenc al Uni- 
. -. T -.-e: .1 — ;s;. Cc:.-
sufavea largă, aplicarea con- 
?T-:v entâ a acestui principiu de- 
—.: -a:; general uzitat in viața 
luai naiului și statului nostru, 
es’.e ea îzsâți o garanție a 
transpunerii integrale în prac- 

cotidiană a tuturor măsu
ri., r discutate, ceea ce va da 

r.ou impuls activității și ac
tivizării organizației U. T. C. 
H.tâ.-ire expusă limpede și în 
telegrama pe care participanții 
la consfătuire au trimis-o Co
rr..tecului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Expresie a devotamentului 
și atașamentului deplin al ti
nerilor militari uteciști pentru 
partid și popor, pentru coman
dantul său suprem, telegrama 
dă expresie celor mai înalte și 
nobile sentimente de care ti
nerii in haine ostășești sint a- 
nimați, confirmă încă o dată 
hotărîrea de neclintit a tuturor 
militarilor armatei noastre de 
a nu precupeți nimic pentru a 
duce la bun sfîrșit misiunea no
bilă și de înaltă răspundere ce 
le este încredințată

Luînd cuvîntui in cadrul con-
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ECOUL ȘCOLII
(Urmare din pag. I)

profesori întîi de toate exigenți, aproape maniaci ai mese
riei lor, dar nu din micime sufletească ci dintr-un devotament 
instalat definitiv într-o viață dotă mereu altora. La urma 
urmei, un profesor indiferent, neglijent, „milos" nu formează 
pe nimeni. Adesea dascălul drastic, amintit cu ciudă, e acela 
care va fi evocat cu emoție, în viața matură. Dacă X nu 
m-ar fi pus sâ le repet de zeci de ori, n-aș fi învățat niciodată 
ordinea elementelor în tabelul lui Mendeleev, mi-a spus un 
tinăr care după aceea s-a intimplat să ajungă un chimist 
foarte promițător. Eu însumi mărturisesc că folosesc și azi, in 
judecata mea literară, principii pe care le-am invățat in 
școală, de la niște profesori bătrîni de altfel, aflați in pragul 
pensiei. Ei veneau din școala românească interbelică, institu
ție firește imperfectă, dar care ajunsese totuși ia un nivel 
de cadre remarcabil, și a cărei pedagogie, inițial primitivă, 
reușise să ajungă la sufletul elevului, să așeze în ăl valorile 
spirituale, literatura, exemplul eroic al istoriei, patriotismul. 
Azi, cu posibilități net mai mari, cu metode perfecționate, spri
jinită de un stat apărător al culturii, școaia totuși nu poate 
modela definitiv pe elevi fără o sistematică atitudine de se
riozitate și exigență din partea tinerilor profesori. Mă gindesc 
la cei de limbă română, dar știu că asta se poate recomanda 
și celorlalți. La urma urmei, nu facultatea formează, ci școala. 
Facultatea nu face decît să consolideze, și dacă n-are ce con
solida produce semidocți, ratați triști, pe care societatea îi 
respinge.

Pornisem de la critica literară, și băgasem de seamă că 
anume lucruri se potrivesc nu numai publiciștilor literori, ci 
tuturor celor ce scriu in presă. Dar, dacă procesul incepe 
intr-adevăr in clasă, atunci el se potrivește tuturor discipli
nelor, tuturor meseriilor. Poate nciodată in istoria școlii româ
nești corpul profesoral nu a fost atit de plin de tineret, nici
odată soarta atîtor tineri nu a depins de oameni foarte apro- 
piați de ei, ca virstă și nu numai ca virstă.

Și iată cum rîndurile de față sint despre școală, și adresate 
profesorilor. Ei vor înțelege cel mai ușor de ce trebuie sâ le 
cerem mai multă, tot mai multă exigență, mai mults cunoș
tințe însușite și predate, mai multă seriozitate și dedicare, 
adică mai multă iubire a acestui tineret din care fac parte. 
Pentru că tineretul vrea și trebuie sâ fie luat în serios, și el 
nu va fi defel jignit de o asemenea atitudine din partea celor 
ce-l îndrumă. El va fi onorat, și nu mai incape îndoială că va 
profita.
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(Urmare din pag. I) 

debitul Oltului va curge pe o 
albie săpată de noi Dar ce 
es;e acum acest sistem Stoe- 
nești Vișina ? Cine își mai a- 
mintește de el ? E un puișor pe 
lingă coloșii ce s-au finisat în
tre timp". Și acești coloși se 
numesc „j’egălia", „Basarabi- 
Băileșii", „Pietroiu — Ștefan 
cel Mare", „Gălățui—Călărași", 
„Valea Carasu", „Terasa Brăi
lei", „Terasa Corabia", „Olt — 
Câlmățui", „Cîmpia Aradului — 
Fîntinile-Aradul Nou", „Baibu- 
geac — Sarinasulf — Dunovăț", 
„Lunca Șiretului", fiecare de 
cîteva ori mai întins, mai com
plex în execuție, mai modern în 
tehnologie. Fiecare dintre aces
te sisteme a presupus croirea 
albiei pentru cel puțin debitul 
Oltului. în Valea Carasu, însă 
au fost strămutate debitele Ol
tului, Jiului, Argeșului și lalo- 
miței la un loc... Ce a însemnat 
acest lucru ? în graiul cifrelor : 
dislocarea unui volum de pă- 
mînt care ar fi putut alcătui un 
munte de mărimea Făgărașu
lui ; săparea de canale și mon
tarea de conducte care să în
conjoare pămîntul pe la Ecua
tor ; turnarea a tot atîtea be
toane cît în zece baraje de la 
Vidraru ; construirea de stații 
de pompare echivalente cu de 
5,8 ori puterea instalată a uzi
nelor electrice din România a- 
nului 1938. în comparație cu rit- 

' mul amenajărilor fizice cunos
cut pe plan mondial, ne plasăm 
pe locul întîi — anual intră în 
exploatare suprafețe care întrec 
suma realizărilor Franței, Ita
liei, Olandei, Belgiei, Spaniei și 
Danemarcei. Sub aspect econo
mic materializarea a circa ju
mătate din investițiile prevăzu- 

. te pentru agricultură și spori
rea cu pînă la trei ori a pro
ducțiilor medii la hectar obți
nute la porumb, legume, sfeclă 
de zahăr și culturile furajere. 
Iar din punct de vedere social 
— apariția unor profesii noi, 
distincte, ocuparea în produc
ție a cîtorva zeci de mii de 
muncitori calificați și specia
liști ; înseamnă pași serioși fă- 
cuți înainte pe linia moderniză
rii și intensificării agriculturii. 
Și, dacă in toamna anului 1960, 
inginerul Grigorescu a fost o- 
mul care, obligat de lipsa unui 
mecanic competent, a întors 
prima cupă de pămînt, astăzi 
numărul celor pe care faptele 
i-au impus ca ași ai meseriei 

.. sint cu. sutele, cu miile. Firesc, 
Pentru că fiecare dintre cei 
confirmați de realizări ca me
seriaș s-a ocupat de pregătirea 
a încă unuia.

Cei mai mulți dintre „profe
sori" și „ucenici" au îmbrăcat 
în acești ani haina de briga
dier. Ău făcut parte din Șan
tierele Naționale ale Tineretu
lui --- o vie continuare a tradi
ției, vibrației și patriotismului 
Bumbești—Livezenilor, Salvei— 
Vișeu, Luncii Prutului — con
stituite la Coveiu, în sudul Ol
teniei, la Ivănești și Perișoru, 
în Bărăgan, la Valea Carasu 
și îrWTerasa Brăilei. Aproape o 
sută de mii de tineri au lucrat 
în anii din urmă sub deviza „e- 
forturi înzecite pentru mai re
pede și mai bine". Și, sub mina 
lor, roca a cedat ; în cele mai 
improprii lacuri, dacă , a fost 
nevoie, au fost înălțate stații de 
pompare s-au montat conducte. 
S-a lucrat cu bărbații ; s-a dat 
dovadă de rezistență fizică și 
căliră nervoasă, de concentra
re, de mină și cap de meseriași. 
A fost greu, a fost dificil, dar 
peste tot oamenii au ciștigat 
marele examen. Faptele de. 
muncă au constituit cerneala 
cu care s-a scris — si se scrie

OAMENII 
FLUVIILOR 
în continuare — în. cartea de 
onoare a șantierelor Din car
nețelele de notițe acoperite în 
acești ani cu prilejul deplasări
lor pe acest șantier „întins cât 
țara" transcriu acum cîteva 
din acele fapte de muncă ce au 
emoționat :

— mai 1962 : primele hectare 
irigate în cel mai mare (pe a- 
tunci — n.a.), sistem de irigații 
al țarii — Stoeneșii — Vișina.

— octombrie 1965 : „în raio
nul Filiași, 30 de mii de oa* 
meni au pornit în căutarea a- 
pei. Cu posibilități locale : fo- 
rînd fîntini, amenajlnd lacuri 
artificiale, folosind apa Jiului, 
a Motrului și a unor piraie 
și-au propus să irige cinci mii 
de hectare.

— mai 1966 : „Traducând în 
viață prețioasele indicații aie 
Plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1965, în întreaga țară 
se desfășoară ample acțiuni de 
amenajare cu posibilități loca
le a unor sisteme de irigații. 
Peste o sută de mii de hectare 
sînt șantiere ale tinerilor".

— octombrie 1967 : „a începjjt 
construcția” celui mâi mare sis
tem de irigații al țării — „Va

lea Carasu" 174 000 de hectare 
In total" ;

— iunie 1968 : „au început lu
crările pe marile sisteme de i- 
rigații ; Jegălia, Pietroiu — 
Ștefan cel Mare, Basarabi —• 
Băilești, Gălățui — Călărași, 
care însumează aproape o ju
mătate de milion de hectare".

— mai 1969 : „La Coveiu, în, 
sistemul de irigații Basarabi— 
Băilești, s-a construit primul 
Șantier Național al Tineretu
lui. Angajamentul brigadieri
lor prevede încheierea cu șase 
luni mai devreme a lucrărilor". 
(Angajamentul a fost depășit : 
sistemul a fost recepționat cu 
9 luni mai devreme — n.a.).

— iunie 1969 • „Răspunzînd 
chemării brigadierilor de ia 
Coveiu, tinerii de pe șantierele 
Pietroiu—Ștefan cel Mare, Gă
lățui — Călărași, Valea Carasu 
și Terasa Brăilei s-au constituit 
în șantiere naționale".

— aprilie 197.0 : „Nisipurile 
din sudul Olteniei — aproape o 
sută de mii de hectare în to
tal — vor fi irigate. De cîteva 
zile au fost începute — la Sa
dova — lucrările pe cel rhai 
complex șl original șantier de 
irigații al țării. Aproape o mîe 
de tineri lucrează pe acest șan
tier".

— mai 1970 ; „Prima eupâ a 
fost excavată și pe șantierul 
Olt—Câlmățui. Vor fi amenaja
te 85 de mii de hectare din lun
cile Dunării și Oltului, din 
Cîmpia Burnazului".

— octombrie 1971 : „Brigadie
rii din Valea Carasu au reușit

’ darea în explâatare a cslei mai 
mari stații de pompare realiza
tă pînă acum în vreun sistem 
de irigații din Europa : stația 
de la Basarabi — pădure. Cele 
patru agregate ridică la 64 de 
metri altitudine un debit de 80 
metri cubi de apă pe secundă. 
Cu excepția a 12 constructori, 
toți ceilalți sînt uteciști".

— noiembrie 1972 : „Tinerii 
de pe șantierul Terasa Viziru 
au pregătit pentru recepție 
2 000 de hectare cu o jumătate 
de an mai devreme.

Iar acum. in decembrie, 
treapta 25 cîteva zeci de mii de 
constructori impulsionează' rit
mul pe un șantier al cărui o- 
biectiv înseamnă rîuri strămu
tate și, rtu în ultimul rînd, 
mai multă pîine, mai multă 
Carne, mai n>u|t lapte. Și, din 
toate'Colțurile acestui șantier 
mare ,cît 'țara parvin vești prin 
care cnostructorii raportează 
devansarea termenelor, recep- 
ționarea cu calificative bune 
a lucrărilor executate. Angaja
mentul lor de comuniști se în
făptuiește...

part.de


fNicolae Ceausescu, omul 7-lea Bundestag 
întrunit joi la 

de ora da la con- 
a real

•este
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ideile sale, înfăptuirile

Convorbirile Moscova, ca*e iș< exporta pro-

Pop

REZOLUȚII ADOPTATE SS
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pune taal 
alege 
tia d

Președintele Consiliului _ Re
voluției, Președintele CdnSilîti- 
lui de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, Houari Boumediene, l-a

si-au încheiat misiunea
Astronauții de pe ,,Apo!lo-17"

pe caiea socialismului"

'.f ' ’

în cinstea

ÎN MAREA BRITANIE A APĂRUT VOLUMUL

La 14 decembrie, cunoscuta 
editură britanică „The Rus
sel Limited" a scos de sub 
tipar volumul, în limba en
gleză, intitulat „Xicolae 
Ceaușescu, omui, ideile sale, 
înfăptuirile pe calea socia
lismului".

RăSpunzînd interesului ce
lor mai largi cercuri ale opi
niei publice din Anglia fâță 
de țara noastră, de pre
ședintele României, autorul 
cărții, Stan Newens, profesor 
de istorie, cunoscut activist 
al Partidului laburist din 
Anglia, face o prezentare a 
vieții și activității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din 
cea mai fragedă vîrstâ, de 
cind a intrat in mișcarea 
muncitorească revoluționară, 
pînă în zilele noastre. Am
pla introducere a lucrării.

cuprjnzînd patru capitole, 
este urmată de numeroase 
extrase din lucrările secreta
rului general al partidului, 
președintele Consiliului de 
Stat. Ele oferă cititorilor en
glezi posibilitatea să cunoas
că îndeaproape princÎDiiie 
politicii interne și ex 
României socialiste 
mentarea cărora 
Nicolae Ceaușescu 
uriașa sa contribuție, 
asemenea. sfat ertsfenj 
cele mai mari success ot) 
nute de poporul romăr. s; 
conducerea partidului, 
calea construirii societâ 
socialiste multilateral dezvc 
tate. ca și contribuția sa 
destinderea international^ șt 
apropierea intre popoare. Ia 
cauza păcii și socialisavdiă 
în lume.

A O.N.U
Adunării Generale » 
rezoluții ale Ctomi- ----- .s_i jn pr0_

Willy Brandt reales 
cancelar al R. F. G.

Sub auspiciile Faculț^Jii 
de utere șf filozofie a^rii- 
versității din Padova, lecto
ratul de limbă , și literatură,. 
română .• al universității . a 
organiza* o manifestare de
dicată celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Repu
blicii.

aniversării

Cel de-al 
vest-german. 
Bonn, la 24 
stitJirea sa. 
Brandt, cu o mato: 
ficativă, in funcția 
federal al R.F.G.

Președinta B 
Annemarie Reneer 
joi dim: 
a par

lies pe Willy 
iritdts semni—
! de cancelar

lundestagului.
a deschis.

in ta plenară
dînd citire

c adresată de

eridripartite 
de la Paris

ape
GALT.

a zaireză a fost 
acord de uniîi- 
două mișcări de 

n Angola : Miș- 
ară pentru Elibe- 
ei (MPLA). con-; 
ostinho Neto. și 
Eliberare Xațio- 

a Angola;, al cărui lider 
Roberto Holden.

In cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, lec
toratul român de la Univer
sitatea din Amsterdam a or
ganizat în clădirea universi
tății o „Seară românească".

Gh. Ciucu, rectorul Univer
sității din București, a ținut 
o conferință. Au fost vizio
nate filme românești, după

ele. tineri olan- 
erilat ' dansuri 

populare românești.

Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a proclamă
rii Republicii, Asociația de 
prietenie Danemarca — 
România a organizat o sea
ră româneasca Au luat 'cu
vîntul președintele asocia
ției, deputatul Kristian Al
bertsen, și ambasadorul țării 
noastre la Copenhaga, Gheor- 
ghe Ploieșteanu. In continua
re, ansamblul folcloric „Mu
gurel", care, se află intr-un 
țur.peu . în, .Danejparca, a 
prezentat un program de 
muzică populară româneas
că... -

HOUARI BOUMEDIENE L-A PRIMIT
PE MINISTRUL DE INTERNE ROMAN

primiț pe Ion "Stănescu, minis
trul de interne al Republicii 
Socialiste România, care efec
tuează o vizită oficială în Al
geria.

2
■Acad. Cristofor Simionescu, 

membru al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, . președintele . Grupului par
lamentar de prietenie România- 
R.F.G.( care se. află într-o vi
zită - oficială în Republica Fe
derală a Germaniei, la invita
ția guvernului acestei țări, a 
fost primit miercuri, de preșe
dintele .celui -de-al. 7-ișa Bun
destag, Annemarie Renger.

între 11 și 15 decembrie s-a 
desfășurat la Viena, Confe
rința directorilor cursurilor 
post-universitare de lungă 
durată ale Organizației Na-, 
țiunilor Unite pentru edu
cație, știință 
(U.N.E.S.C.O.). 
noastră a participat acșd. 
prof. Nicolae Teodorescv, 
care a fost ales președinte CA 
al reuniunii.

și cultură
Din ț'i’-a 

acșd.

Plenara 
adoptat 7 
tetului politic special, 
blema refugiaților palestinieni. 
Intr-Una din rezoluții se rea
firmă dreptul inalienabil al 
poporului palestinian la auto
determinare și independență în 
conformitate' cu principiile Car
tei Națiunilor Unite și se re
cunoaște că deplina respectare 
a drepturilor sale este una din 
condițiile indispensabile pen-.ru 
stabilirea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat. O 
altă rezoluție deplînge măsuri
le autorităților israeliene de 
alterare a hărții fizice, geogra
fice și demografice «> regiunii 
Gaza și celorlalte zone ocupa
te de Israel după războiul din 
1267 și cere abolirea lor pentru

a permise fa 
te cu forța « 
casele lor.

Plenara Ad 
adoptai apoi 
boratâ de un grup 
prin‘.re 
toare la 
ganizații 
coi 
tei

O altă re 
și România 
dop iată de 
cheamă Ia 
fierării Nai 
Organizația 
Africane pe 
ajutor mate 
tic mișcării* 
țională de r 
can.

se

3 GALT-L

-Lr.ă a mo-
aîbă loc 

iar cu- 
c omandă. 

află Ro- 
oca’ 23^9

car 
i spr 
ia 2 

văcării 
naționale

Ambasadorul

României primit

TINERETULLUMIIg TINERETUL LUMII • TNERE71

efîXiCe 
Onarx

de regina Angliei

La 14 decembrie, regina E- 
' a Angliei a primit la
Paiam! Buckingham pe amba- 
saăoral României la Londra, 
Vas:l» Pungan. in legătură cu 
încheierea misiunii sale în 
Marea Britanse: * -?'

Cu acest prilej, între regina 
E'.sabeta și ambasadorul ro- 
măn a avut loc o convorbire

ACCIDENTUL
LUI BARNARD Biruința

Citim în cotidianul milanez 
CORRIERE DELLA SERA : 
nomenul copiilor italieni 
în loc sâ meargă la școală lu
crează a luat proporții îngrijo
rătoare. Nu mai este vorba de 
cazuri izolate ci de o dramă 
care antrenează mediu! munci
toresc, mai ales în sud".

„Fe- 
care Copii care 

muncesc si

Consultările

Aflăm astfel (continuăm să cităm din co
tidianul amintit) " că „mii de familii smt 
împinse de grele nevoi materiale să arun
ce pe piața muncii copii intre 7 și 12 am" 
și că „de fapt, cea mai mare parte a fami
liilor care vin din sud in nordul industria
lizat constată că nu se pot descurca, cel 
puțin în primii ani, dacă nu trimit ia mun
că și pe cei mai tineri membri ai lor". Ci
fre semioficiale, disponibile în capitala ita
liană, arată că numărul copiilor folosiți in 
diferite munci industriale sau in rețeaua 
de deservire urbană — in pofida interdic
țiilor legale — trece de 500 000.

Și, ÎN VREME CE JUMĂTATE DE MI
LION DE COPII CARE AR TREBUI SA 
STEA PE BĂNCILE ȘCOLILOR ELEMEN
TARE MUNCESC ÎN FABRICI, ATELIERE 
SAU MAGAZINE, CIRCA 700 000 DE TI
NERI CARE AU ABSOLVIT ȘCOLI DE 
DIFERITE GRADE ȘI CARE AU VIRSTA 
LEGALA PENTRU ANGAJAREA IN CIM- 
PUL MUNCII NU GĂSESC DE LUCRU. 
Dintre aceștia numai 20 la sută au doar 
școala elementară ; restul de 80 la sută au 
studii medii și superioare, printre ei aflin- 
du-se nu mai puțin de 123 000 de posesori 
de diplome universitare. La această veri
tabilă armată de tineri fără, locuri de mun
că. trebuie adăugați 
tineri care au fost 
în ultimii cinci ani 
lucru.

Semnalînd această
de lucruri, presa italiană subliniază acui-

cei aproape 150 000 de 
nevoiți
Italia

să părăsească 
în căutare de

stare îngrijorătoare

z

VINERI, 15 DECEMBRIE 1972

la Patria (o- 
17,45; 20,30),
11; 13,30; 16;

SĂLBATIC : 
ii;

BARIERA : rulează 
rele 9,30; 12,15; 15; 
Modern (orele 8.45; 
18.30; 21).

SECERA VXNTUL
rulează la Gloria (orele 8,45; 
13,30; 16; 18,30; 20,45). Tomis (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20.45),
Flamura (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lumina iorele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30). Giulești (o- 
rele 10; 15.30; 18; 20,15).

LUPUL MARILOR
NAREA :
(orele 9; 12,30; 16; 19.30), Favorit 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MAREA EVADARE : rulează la 
Sala Palatului (ora 18,30). Bucu
rești (orele 9: 12,45: 16,30: 20). 
Scala (orele 9.30, 13; 16,45; 20,15).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Capitel 
(orele 9.30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 
20.45).

PROGRAM DE DOCUMENTARE 
SOVIETICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 în continuare).

RAZBU-
rulează la Luceafărul

absolvenți
de la Helsinki

■aza
xv

șomeri ra»«rtiitc

♦r R M

„Corriere della Sera" despre
creșterea numărului opSar

rămași in afara școlii« „Svaerii

cu diplomă" C Prognoze
descurajatoare pe anul 1973

tatea pe care a căpătat-o. mai ales ■- ai- 
timii ani, problema „s*majc!ui cw Opti
mă". Sini relevante, in acest seas. 4at* » 
cuprinse in ultimul raport al Central?! de 
cercetări C.F.N.S.IX. al Comitetalai Națio
nal al economiei și muncii dm fufia. Ia 
acest raport se subliniază că -praceatai 
tinerilor șomeri absolven|i de facultăți si 
școli medii raportat la totalul s<maeri>ăr a 
crescut constant și rapid in ultimul dece
niu". Cel mai mare procent de șomeri 
— atestă raportul citat — se recrattari

rații prcaioriei 1S73 a fa- 
e m circa 35 la sută din 
r —i ii i.xice NC 5 OR GĂSI 
rw în economie și cele* 
le riețn sociale. Cel puțin 

de marț întreprinderi 
■nrtat că din cauza slabei 

â angajeze in
ir variind intre o treime 
adreie tehnice superioare 
re din cei zece ani ante* 

institute de proiec 
construcțiilor au aver-
â ofertele de angajare 
b no «or recruta nici un 
aixst. In aceste impre- 

jari*-. csCsd-aeal milanez observă cu iro« 
z » i-^Eari că pentru nn număr deloc ne- 
gkjatal de înrri care se pregătesc să-și 
a tsU. se ontnrează un obstacol mult 
■nai grew dfeot cei nsai dificil examen al 
xaețn wnn«er»care“ E vorba, evident, de 

calea găsirii unei slujbe.
CMjtaaal dia Milano care ne furnizează 

toata aceste data nn exprimă cîtuși de pa
fta paaffi de stingă și nu abordează pro 
UfaBKta de pe poTițiilc populației munci- 
tatae. £xpfica<*a pe care o dâ acestei si- 

sa*, aaai degrabă, observația pe care 
o face pe aaarginea acestei situții; este, 
tasă. j—- „PATRONII PREFERA 
SA DE A DE LVCKV COPIILOR. RETRI- 
BLITI LA LIMITE INFERIOARE. EI PRE
FERA. DE 
TEPTARE.
PARC KRE- 
O MIXA*
CARE OFERĂ O MAI MARE POSIBILI
TATE DE MANEVRA PE PIAȚA Ml NCn‘.

■ tactica

tal aru

ASEMENEA. SA TINA IN AȘ- 
INTR-IN FEL DE ZONA DE 
SI IE DE MII DE TINERI CA 
DE LUCRU DISPONIBILA,

EM. RUCAR

11 mi R .u ■ — ■ ■ ■ -............................  . .......... ...

Ze? PENTRU TIMPUL. O V. LIBER
u —    ................... .... . ..

Joi, in cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsinki au 
continuat dezbaterile cu privi
re la organizarea lucrărilor re
uniunii pregătitoare. Totodată, 
participanții s-au referit la pro
blemele de fond ale viitoarei 
Conferințe generale pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
fâcînd unele propuneri concre
te privind ordinea de zi. pre
cum și la modul de desfășura
re a conferinței. Primul a luat 
cuvîntul șeful delegației româ
ne, ambasadorul Mircea Bălă- 
nescu, care a prezentat poziții
le țării noastre in aceste pro
bleme.

Christian Barnard 
și soția sa Barbara 
au fost victime ale 
unui accident carte 
s-â produs miercuri 
noapte la Cape
town. In timp ce 
traversau cg_strada 
din cartierul Sea- 
point. îndată după 
ce părăsiseră res
taurantul în care au 
cinat, ei au fost le- 
viți de către un 
autocamion care cir
cula în mare viteză 
și proiectați cîiiva 
metri pe caldarîm. 
Informațiile sosite 
în orele următoare 
arată că starea să
nătății celebrului 
chirurg și a tinerei 
sale soții se află î» 
afara pericolului. Uit. 
buletin medical ca
lifică evoluția drept 
..foarte satisfăcătoa
re", deși pacienții 
tor trebui să rămînă 
în continuare în spi
tal.

Circumstanțele în 
care s-a 
accidentarea 
noscutului 
al grefelor

produs 
cu- 

pionier 
de ini-

ti
întrevedere

delegației P.C.P
in franța

Miercuri 
Partidului 
condusă _________ ..._  ......
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, 
nent al 
participă 
XX-lea 
Comunist 
tilnire cu membri ai organiza
ției locale a P.C.F. din Acheres, 
departamentul Yvelines.

al Prezidiului Perma- 
C.C. al P.C.R., care 
la lucrările celui de-al 
congres al Partidului 
Francez, a avut o în-

mă și ța '.soției sale c r cent ' BaTn’âtd la 
n-au fâstr-încă-cla- anunțat intenția ia

bum a încercat sa politica aaoptma o
~^antiăpar

biltst a încercat* să’ 
ajuhgă d!îir'^vmra‘ -psw 
autocamio

• i-a accidt
• sdții Barn 

a izbutit 
noteze numărul 
lucidului înainte 
a-i pierde urma. O 
arestare efectuată 
de poliție în cursul 
zilei de joi n-a lă
murit încă dosarul. 
Dimpotrivă : . 
siunile inițiale 
corespund cu cele 
care au urmat. In- 
tr-o relatare a a- 
genției FRANCE 
PRESSE transmisă 
din Republica St:d- 
Africană nu se ex
clude și ipoteza ți
nui atentat. Această 
ipoteză — care nu 
a fost piuă în acest 
moment confirmată 
— pornește de la 
faptul că locul în 
care a fost imatri- 
culat vehiculul, 
Beaufort—West, es
te cunoscut ca 6 
fortăreață a apart
heidului

realismului

MICUL OM MARE": .rulează la 
Festival .(orele, 8,30;' 11: 13,30; 16; 
18130;' 21'); Feroviar (Orele 9; 11.45; 
14 30: 17,45; 20,30), Melodia (orele 
9; 11.45; 15,15; 18: 20,45)

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Doina 
(orele 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20.30) 
— la ora 9,45 Program de desene 
animate pentru copii.

CAZUL MATTEI : rulează la 
Central (orele 10; 12,30; 15.30; 18; 
20,30).

CU MtINILE CURATE : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Arta (orele 15,30; 18; 
20.15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Aurora (orele 
8.45; 11; 13,15; 15.45: 18: 20,30).

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: 78; 
20.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 16: 18: 20).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA :

HILL : rulează la Cosmos (orele 
15.3»; 11;

lea-

— ora 19.30; Circul București : 
SPECTACOL INTERNAȚIONAL 
MOSCOVA. ULAN-BATOR, PRA- 
GA, BUCUREȘTI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

rulează la Lira (orele 15,3®; ÎS; 
20.15).

VACANTA La ROMA : rulează 
la Volga (orele •: 1L15; 13-3t;
15.45; 18.15; 2®.45). (orele 3;
11.15: B.3t: 15.45. 11; 2t.3f]

DRUM ÎN PENUMBRA 
ză la Viitorul (orele 16: II

MARTIN ÎN AL NOULEA CER : 
rulează ia Vitan (orele 16, 18; 20).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Ferentari (orele 15,39; 
17.45; 2G), Flacăra (orele 15.30; ÎS;
20.15) .

DAURIA : rulează Ia Laromet 
(orele 15.30: 19».

O FLOARE SI DOI GRĂDINARI, 
rulează la Cotroceni (orele 10; 
15.30: 19).

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Pacea (orele 15,45: 18: 20).
Popular (orele 15.30: 18: 20.15).

TORA 1 TORA ! TORA ! : rulea
ză Ia Cringași (orele 15,30: 19).

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

DACA E_ MARȚI. E BELGIA ; 
rulează la
20.15) .

MANIA
la Munca

ULTIMUL

Rahova (orele 15,30; 18;

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

TREN DIN GUN

Opera Romană : DON CARLOS
— ora 19,30; Teatrul de Operetă :
SOARELE LONDREI — ora 19.30; 
Tearul National „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : FANNY (amînat 
c;n 24.XI) — ora 20; (Sala Stu- 
d:o) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
20; Teatrui ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Mâgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul de Come
die : PREȘUL ~ '
Mic ; BALUL
— ora 19,30; ______  _____
MĂSURA PENTRU MĂSURA — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU — ora 17; (Sala Acade
miei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 15: Teatrul „Ion 
Vasilescu" : HANUL PIRAȚILOR
— ora 19 30; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU
VÎNTUL — ora 19.30; (Sala Vic
toria) : TRĂSNITUL MEU DRAG

- ora 20: Teatrul
ABSOLVENȚILOR
Teatrul Giulești :

Guvernul cuban — relevă 
-FIvANtfe l’BtțibEaMWr-o in
formație djri Havana ..— a 
îițrheiaf cu^iguvarneie, din 

tf. Barbados 
itan rfrivind 
«BMiwomu- 

1 *umbâ8adă; 
Textul celor patru docu- 
nielife 15 ga^einel rgfesjm a 
fost tphblicqt " simultan Ia 
Havana, Bridgetown, Geor
getown, Kingston și Port of 
Spain. Fiecare din aceste 
documente specifică și sub
liniază că părțile semnatare 
„reafirmă adeziunea lor la 
principiile dreptului inter
național in ce privește rela
țiile prietenești și coopera
rea între state, care sînt 
proclamate de Carta Națiu
nilor Unite".

Așadar, la ora 
opt țări de pe cele 
continente americane 
patru state amintite 
Caraibi pius Mexic, 
Peru și Canada) au 
diplomatice cu Cuba, 
tă, desigur, relevată în 
cest context și declarația 
recentă a șcfulur guvernului 
panamez, generalul Omar 
Torrijos, care arăta că Re
publica Panama va acționa 
in direcția restabilirii legă
turilor cu Cuba 
că „fiecare oră 
împotriva Cubei 
60 de minute de 
tru Organizația 
mericane".

Semnificația acestor evo
luții este evidentă. Se con
turează eșecul, inevitabil, al 
unei politici nerealiste, ana
cronice care urmărea crea
rea și menținerea unei 
„carantine" politico-diploma- 
tice și economice împotriva 
primului stat socialist din 
America Latină, izolarea 
Cubei de restul continentu
lui sud-american.

ver
ii u

a declarat într-uh 
interviu că „Africa 
de Sud nu mai poa
te trăi sub guvernul 
actual a cărui polii- 
tică se sprijină pț 
rasism". ;i

Accidentul. a •, pro
dus o vie emoție. 
După'.cum relatează 
FRANCE PRESSE 
mesaje și telegrame 
de simpatie sosesc 
pe adresa lui Bar
nard la spitalul de 
la Groote Schuurt 
Unul din primele 
mesaje' telefonice a 
fost transmis de vă
duva lui Louiș 
SYashkanski, ' paci
entul căruia Bar
nard i-a realizat pri
mul transplant de 
inimă, în urmă cu 
cinci ani. spre sfîr- 
șitul anului 7967.

actuală, 
două 
(cele 

din 
Chile, 
relații 
Meri-

a-

tț

seara, delegația 
Comunist Român, 

de tovarășul Virgil

M. K.

IRLANDA DE NORD. — Distrugeri provocate uriui imobil de 
atentat cu bombe.

. i V5

un

și sublinia 
de blocadă 

înseamnă 
rușine pen- 
Statelor A-

Pe urmele marilor naufragil
• După 250 ani, tot la... 6 septembrie ® 

de comori submarine
Avînd la bord peste 150 de oameni și o ma

sivă încărcătură de aur și argint jefuită în 
raiduri piraterești, vasul-corsar englez „Tri
nity" de sub comanda căpitanului Jeremiah 
Todd s-a scufundat în împrejurări misteribă-

Numai clubul britanic „Sub Aquacu secole.
Club", specializat în operații de’scufundarb*în 
căutarea de comori, numără actualmente 50 000 
<je rueipbri. Industria pune la dispoziția lor 
mijloace eficiente la prețuri relativ accesibile.

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Tele-enciclopedia. 9,45 Publicitate. 
10,00 Curs de limba germană. 10,50 
Revista literară TV. 12,10 Teleglob. 
12,30 Voci tinere. 13.00 Telejurnal. 
15,00 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 16.00—17.00 Tele- 
școală. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limbă 
engeză. 18,00 Atenție la... neaten
ție ! 18,30 Tragerea Loto. 18.50 Te- 
leconferința de presă. 19,20 1001
de seri 19,30 Telejurnal. 20.20 Film 
artistic : „Semnale deasupra ora
șului", 21,45 Universitatea TV. 22,25 
,.24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper. 20,25 Publicitate, 
20,30 Biblioteca pentru toți. 21,15 
Revista economică TV. 21,30 Un 
sfert de veac in muzica româneas
că. 22,15 Stadion — emisiune de 
reportaje din lumea sportului.

se in preajma insulei Coli, foarte aproape de e Adincimea și durata scufundărilor in deplină 
coasta Scoției. Era în ziua de 6 septembrie 1772. —•—I»**------ -  -------- j.,- . --

Exact 200 de ani mai tirziu, la 6 septembrie 
1972, au fost descoperite rămășițele lui „Trini
ty" — tunuri și monezi de aur și argint. Su
prapunerea de date calendaristice a dat savoa
re intimplării. In fapt, însă, descoperirea epa
vei de lingă Coli nu constituie decît un nou 
episod în goana după comorile „naufragiate" 
în largul coastelor Scoției. Geoffrey Naish, 
curatorul Iui „Național Maritim Museum" din 
Londra, o autoritate în materie, a evaluat a, 
ceste comori la cei puțin 25 de milioane ăe 
lire sterline. Ceea ce explică de ce micile 
urme descoperite din naufragiul lui „Trinity" 
nu fac decit să întețească febra căutării como
rilor marilor naufragii. Febră care scăzuse oare
cum după ce, în urmă cu cinci-șase ani, cer
cetările din largul insulei Scilly din nordul 
coastelor Britaniei nu reușiseră să aducă la 
suprafață mai nimic din bogățiile faimoasei 
flote-pirat a amiralului Clowdisley Shovell, scu
fundată acolo în 1707.

Asemeni clasicei „goane după aur" din vestul 
sălbatic american, s-a declanșat și a luat pro
porții în perioada postbelică o febrilă căuta
re a realelor sau presupuselor comori trans
portate mai ales de vasele corsarilor în urmă

.securitate cresc mereu, odată cu perfecționarea 
echipamentului adectat.

Terenul preferat de acțiune rămine imperiul 
acvatic din jurul insulelor britanice. Acolo, 
aproape nu există vreun Ioc unde să nu se 
fi scufundat un vas. Numai în 18G7 s-au scu
fundat în acel, perimetru 2 518 vase. Și 1867 tiu 

istoria naufragiilor. 
că zac îngropate pe 
la sute dc milioane

a fost un an deosebit în 
Averile care se presupune 
fundul mării sfat evaluate 
de lire stțțrlinb. vag

- Prima descoperire a fost 
cinci șcufundători sportivi 
insulelor Shettland o casetă cu 4 320 de mo

și citeva bare dc ar- 
fo'st idebtiftcâte ca pro- 
vasului olandez „Die 
noiembrie 1771 si care

făcută în 1946, cind 
auj găsit in dreptul 

.... a oon a..insulelor Shettland o 
nezi olandeze de aur 
gint. Toate acestea au 
venind din naufragiul 
Liefde" scufundat 
trebuie să fi avut 
guldeni.

Urmele comorii 
clanșat un „boom' __
submarine, care a cunoscut suișuri și coborî- 
șuri dar n-a încetat niciodată.

în ____ __________ Y-____
la bord casete cu 500 000 de 
de pe „Die Liefde" au de- 
‘ al căutătorilor de comori

P. NICOARA
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