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• Doi ani, reprezentant al ele» 'or in ConsiM premiere - o 
investiture onorată • Secretarul U.T.C așteaptă -i tata peaCre 
consiliu, si aceasta nu vine, 
deși există • Totuși, ce spune 
invităm pentru a afla.
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— Unde bate inima 
orașului.

— Satul cel tînâr din 
nord.

— Mărturisiri în stră
vechea haltă.
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a plecat spre 
delegația de partid și 
a RețxibFcri Socialist e 

condusă de tovarășul 
seu. secretar ge- 
idahu Comunist 
mteJe Consiliului 
a mvitații Corai- 
al Partidului Co- 
s»m>i Sovietice. a 

■ Suprem a! 
a Consd‘uhli 
S- va parti- 

itățile prilețuite de 
ersare a creării 
or Sovietice So-

■a de
Vreunii Republi 
cialiste.

Din delegație fac parte tova
rășii life Verdet, membru al Co-

miletului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheor
ghe Badrus. membru supleant al 
C-C al P.C.R.. ambasadorul 
României la Moscova.

La plecare, la gara Băneasa. 
emu prezenți tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
re» Mănescu, Paul Xiculescu-Mi- 
zil. ’ Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache. Emil Drăgănescu, Janos 
Faz.kas. Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, Ște-

fan Voitec, Iosif Banc, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu. Miu Dobres- 
cu. Aure! Duca, Mihai Cere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu. Ion Dincă, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali, ofițeri superiori.

Au fost de fată X. V. Maslen
nikov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Numeroși bucureșteni, veniți la 
gara Băneasa, au salutat cu mul
tă căldură pe tovarășul Xicolae 
Ceausescu, pe conducătorii de 
partid și de stat.

Ne vorbește frezorul .Au
rel Găvan, secretarul comi
tetului U.T.C. de la secția 
colivii a Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad, fruntaș în pro
ducție.

Scurtă fișă biografică : la 
cei 24 de ani ai săi, Aurel 
Găvan are aproape 8 ani ve
chime în fabrică, a urmat 
cursurile serale ale liceului 
iar actualmente este student 
în anul al II-lea la Faculta
tea de economia industriei — 
secția fără frecvență — de la 
.Academia de studii economi
ce. A fost ales lider al tine
retului din secție în această 
toamnă, la începutul lunii 
noiembrie.

a început 
întrecerea

Cu toate că Dinu Mioc nu 
mai este secretarul comitetului 
U.T.C. al Liceului „Minai Vi
teazul* — a absolvit In vară și 
se numără printre studenții 
anului I al Institutului de con
strucții — l-am ales ca prim in
terlocutor in ancheta de față, 
intrucît doi ani cît a. condus ac
tivitatea comitetului U.T.C. a a-

dunat, ca reprezentant al ele- 
lor In consiliul pedag:~c. o ev 
perier.ță ce merit* a fi tepir 
tășită. Discutăm în prezența !Jd 
Adrian Severin, care a fost ales 
anul acesta secretar.

— Nu vreau să flatez pe tri-

sînt în vacantă!

Pe întregul traseu străbătut de 
trenul oficial. în gările pavoa
zate cu steaguri tricolore și ro- 
șiu mii și mii de cetățeni, în 
t-unte cu conducători ai organe
lor locale de partid și de stat, 
au acla mat cu entuziasm pe to
varășul Xicolae Ceaușescu.

în gara Bîmova. în apropierea 
orașului Iași, unde trenul a fă
cut o scurtă oprire, tovarășul 
Xicolae Ceaușescu, membrii de
legației. au fost întîmpinați 
A asile Potop, prim secretar 
Comitetului județean Iași 

Consiliului 
alți repre- 
locale. Cei 
oameni ai 
„Xicolina", 
sintetice și

P.C.R.. 
popular 
zen tanti 
prezent» 
muncii de la uzinele 
metalurgică, de fibre 
alte întreprinderi ieșene, din in
stituțiile orașului au făcut o caldă

manifestare de dragoste și stimă 
pentru conducătorul partidului și 
statului nostru.

Cu aceleași sentimente, mii de 
oameni ai muncii ieșeni au salu
tat pe tovarășul 
Ceaușescu la punctul de 
frontieră Ungheni, 
trecerea graniței. Ei au aclamat 
îndelung pentru Partidul Comu
nist Român, au scandat minute 
în șir „Ceaușescu. 
„Ceaușescu, P.C.R.I", 
calde urări de drum

★

în seara aceleiași zile, delega
ția de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Xicolae 
Ceaușescu, a sosit la punctul de 
frontieră Ungheni, pe teritoriul 
sovietic. Gara era împodobită cu

drapele de stat ale României și 
Uniunii Sovietice ; pe frontispi
ciul clădirii era lozinca „Trăias
că prietenia între poDorul sovie
tic și poporul român“.

Tovarășul Xicolae Ceaușescu 
și membrii delegației au fost sa
lutați de P. K. Lucinski, secietai 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească. X M. Zaicenko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldovenești, 
activiști cu munci de răspundere 
pe linie de partid și de stat. Era 
prezent ambasadorul 
și plenipotențiar al 
Socialiste România 
Sovietică, Gheorghe

Delegația și-a continuat 
drumul spre Moscova.

(Agerpres)

• GINDURI LA SĂRBĂ
TOAREA ȚARII.

„Sîntem bucuroși și 
mulțumiți de felul 
în care este îngrijit 
copilul nostru".

— Cadrul sărbătoresc 
al muncii.

— Instalația
— Pe gustul
— Telex.

• ACCENTE
— Mulțumiri 

lui.
• SA JUCAM TENIS CU 

ION ȚIRIAC.
— Să iubim trandafirii.

0X0 11“. 
tuturor.

activistu-

social - politică
de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU

Mai slnt puține zile pină 
cind se vor împlini 25 de ani 
de la proclamarea Republi- 
blicii. In mai, anul viitor, co
lectivul fabricii noastre va a- 
niversa două decenii de cînd 
a fost produs primul rulment 
bîrlădean. Avem de tradus 
în viață anga/amente substan
țiale care vizează hotărît în
deplinirea cincinalului . cu 
mult înainte de termen. Sînt, 
cred, tot ntîtea argumente, 
care justifică pe deplin fru
moasele, eficientele eforturi 
de muncă depuse în cadrul 
colectivului nostru. Dar, ca 
în orice domeniu de activita
te, este loc și pentru mai

AUREL GAVAN, 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la secția colivii, Fabrica 

de rulmenți Btriad

(Continuare în pag. a IV-a)

campioni

Președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport, Cornel Balița, ne dove
dește (s.n.) că în anii din urmă, 
mișcarea sportivă a cunoscut 
o complexă dezvoltare în jude
țul Timiș. Aproape că nu există 
ramură sportivă care să nu fie 
cuprinsă intr-un sistem compe- 
tițional. Au fost, de asemenea, 
sporite fondurile destinate dez
voltării bazei materiale. în 
anul 1971 erau legitimați, la 
cele 31 de discipline sportive 
(cu sistem competițional orga
nizat) un număr de 6 848 băieți 
și 1461 fete, ceea ce înseamnă 
că ar reveni cam un sportiv și 
ceva la suta de locuitori din 
județ. Mai figurau, tot la sfîr- 
șitul anului trecut, numai la

sportului timișorean ?
atletism, de pildă, un număr de 
136 campioni naționali (sau câș
tigători de concursuri republi
cane) la băieți și 69 la fete, 
toate categoriile de clasificare. 
Tot de la această ramură și tot 
anul trecut, sportivii au parti
cipat la nu mai puțin 
competiții — locale, 
sau finale. Și atunci, 
sint campionii ? De ce 
ra, la ora actuală, a rămas un 
capitol din istoria sportului ro
mânesc, atletismul îndeosebi, 
pe care cu atita nostalgie îl 
răsfoim ? Am desprins un pa
chet de răspunsuri unanim re
cunoscute. Pină la data amin
tită, in toate școlile orașului Ti
mișoara și din județ, atletismul 
era rege. A intervenit apoi un

de 75 de 
județene, 
unde ne 
Timișoa-

factor psihologic, la nivelul di
riguitorilor. Se știe că in atle
tism. performanța se obține 
foarte greu, pe cind in sportul 
de echipă chiar și o victore 
intr-un campionat județean sa
tisface orgoliul celui care poat-: 
decide pentru un sport sau 
altul. Aceasta fiind optica, pro
fesorul de educație fizică. pe 
baza programei școlare care in
clude toate sporturile. nefiind 
obligat la unul sau cîteva anu
me optează și el pentru ace! 
sector unde apiauzele . sir.l mai 
multe, chiar dacă spectacolul 
este mediocru. în acest context 
a început și degradarea pasiu
nii sale pentru meserie, pentiu 
veritabila performanță. Aceasta 
ar fi cea de-a doua cauză. Bine.

se poate spune, dacă s-a dez
voltat sportul de echipă, unde 
sin: aici rezultatele ? Răspun
sul ne conduce tot spre atle- 
::sm. Exista pină in 1956 Școa
la medie tehnică de educație 
fizică, care apoi s-a transfor
mat în actualul Liceu 4 cu pro
fil de educație fizică. în lotu
rile de handbal care au ciști- 
gat de două ori campionatul 
mondial in 11 și o dată în 7, 
majoritatea sportivilor au pro
venit de la o asemenea școală. 
Aci se făcea dimineața atle- 

prinz atletism, seara 
Dar iată și argu- 
științifică a acestei 
care binecunoscutul 
al atletismului ro- 

prof. univ. Cornel

tism. la 
atletism, 
mentația 
idei pe 
antrenor 
mânesc,

Iovănescu, a avut amabilitatea 
să ne-o ofere. Vîrsta claselor
I— IV corespunde perioadei op
time de ameliorare a părților 
deficitare ale corpului. Virsta a
II- a, 11—13 ani, trebuie dăruită 
îndeminării și rezistenței, ur- 
mind ca de Ia 14 ani în sus să 
înceapă cizelarea și dezvoltarea 
calităților fizice. O asemenea 
optică este confirmată de re
zultatele înregistrate de atleții 
finlandezi, vest-germani și cel 
australieni. Eventualele obiecții 
cum că este contraindicat efor
tul la o asemenea 
vedește o recentă

vîrstă o do- 
inițiativă a

ION DANCEA

(Continuare în pag. a V-a)

într-o celebră analiză, un cunoscut sociolog contemporan 
remarca importanța cărții și a caracterului său in stabilirea 
statusu-lui social. Un om instruit, participant activ și respon
sabil la destinul contemporan, citește mai mult și mai variat, 
avind o predilecție pentru lecturile de cărți sociale și poli
tice, cu interes pentru filozofie și economie. Lectura exclu
sivă, restrinsă la un singur domeniu, îndeosebi la cel literat, 
este trăsătura unei anumite stări de bovarism social, ca și 
preferința pentru superproducțiile cinematografice. Omul con
știent al epocii vrea să cunoască mai multe despre insti
tuțiile în mijlocul cărora trăiește, despre resorturile adinei 
și reale ale lumii sale, despre mecanismul istoric și politic, 
despre modul de exercitare a puterii, despre ideile care se 
confruntă în lume, despre socialism și democrație. In condi
țiile socialismului, ale României actuale, accentul în acti
vitatea de mobilizare a întregului popor, pentru realizarea 
misiunii istorice a partidului revoluționar, cade pe conștienti
zarea maselor, prin cultură, se pune pe transformarea lor 
într-o forță activă. Țăranul, muncitorul, intelectualul din țara 
noastră trebuie să devină un factor determinant în acțiunea 
de realizare a programului partidului, înțelegînd mai bine 
procesul revoluționar la care ia parte, cursul evenimentelor 
politice, principiile de organizare economică și politica so
cială, axîndu-se pe coordonatele mari ale epocii și militînd 
pentru realizarea lor în fiecare moment, dincolo de reacții 
și apetituri de circumstanță. Opțiunea majoră pentru socia
lism, devenită o realitate istorică indiscutabilă, se cuvine 
transformată in participare conștientă la împlinirea idealu
rilor patriotice și revoluționare. Aceasta nu se poate realiza 
însă decît cu cetățeni evoluați, capabili de a elabora soluții 
și de a opta pentru ceea ce este nou și viabil, in domeniul 
social-politic, direcțiile majore ale societății sînt opera 
cetățenilor activizați prin educație și instrucție, mai mult decît 
a specialiștilor, așa-zișilor tehnocrați.

Cartea este o lucrare gindită cu finalități proprii, deose
bite de articolul de gazetă și de conferința ocazională. Este 
rezultatul unei munci de sinteză, al unui proces propriu nu
mai structurii sale irepetabile. Ea trebuie să fie urmarea unei 
întrebări care s-a născut în public și la care a participat con
știința profesională a autorului, încercînd un răspuns. Uneori

\ (Continuare în pag. a IV-a)
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CLUJ GALAȚI RM. VILCEA

ACCENTE

Mulțumiri activistului

$

„Sîntem bucuroși și 
mulțumiți de felul 

in care este îngrijit 
copilul nostru"

Către
„Scinteia tineretului" - București

După emoția clasicului „DA" rostit in fața ofițerului stării ci
vile, Anișoara ți Ștefan Culiță din Galați primesc flori, felicitări 
ți urări de sănătate de la rude, prieteni ți din partea comitetului 
municipal al U.T.C. prin Gheorghe Sapiani, unul din secre
tarii săi.

Instalația „0X0 //"
Oxo n, instalația de Ia gru

pul organic, incă nu există. Ur
mează să intre in funcțiune cu
rind. Totuși Oxo II revine des 
in discuțiile tinerilor de la Gru
pul Industrial de chimie din 
Rm. Vilcea.

Inginerul Vladu 
Pildă, viitorul șef 
rind se referă la 
care le realizează
tește imediat și de Oxo II. Așa. 
de pildă, mi-a vorbit plin de 
insufîețire despre o soluție a 
cărui aplicare promite să aducă 
beneficii in valoare de 6 000 000 
Ici anual Este vorba de recupe-

Nicolae de 
al instalației, 
inovațiile pe 
tinerii amin-

Subsemnata Iuhas Elisabeta, domiciliată în comuna Aghireș 
str. Fabricii nr. 121, et. I, ap. 6, județul Cluj.

Sint mamă a doi copii. Băiatul meu care acum a împlinit 15 
ani și beneficiază de drepturile cetățenești în spiritul politicii 
conducerii noastre de partid și de stat, a fost selecționat de 
către Exploatarea minieră Aghireș pentru a se pregăti în școala 
profesională de Electro-mecanică din Lupeni la producerea de 
aparate pentru măsură și control.

Noi, părinții (Iuhas loan, Iuhas Elisabeta), sîntem bucuroși și 
mulțumiți de felul în care este îngrijit copilul nostru (Iuhas Imre) 
precum și de condițiile create pentru a-și însuși cunoștințele profe
sionale, de a fi folositor regimului nostru în construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, așa cum este prevăzut în 
programul celui de-al X-lea Congres și al Conferinței Naționale 
t P.C.R.

Fiind invitată la întîlnirea, cu cadrele didactice la Grupul șco
lar minier Lupeni, județul Hunedoara, consfătuirea la care am 
participat și unde s-a analizat comportarea tinerilor, desfășurarea 
procesului de invățămînt și respectarea disciplinei a fost folosi- 
toate atît pentru noi, părinții, cit și pentru cadrele didactice.

Cu acest prilej aducem mulțumiri conducerii școlii, dirigintelui 
Hlorar Constantin și întregului corp profesoral.
, Rugăm „Scinteia tineretului" să publice cele arătate de noi 
mai sus.

VASILE CABUBGAN
din sub redact ia județeană Calați

Gu respect,
IUHAS ELISABETA, IUHAS IOAN, IUHAS IMRE

au asistat apoi la spectacolul 
cunoscutului ansamblu folcloric 
„Maramureșul", intors recent 
dintr-un turneu peste hotare.

VÎLCEA
• In vederea îndeplinirii 

gajamentelor. Duminică 17 
eembrie 1972, Comitetul munici
pal U.T.C. organizează Ia între
prinderea de industrie locală 
„6 Martie", dezbaterea cu titlul 
..Productivitatea muncii inaltă, 
cheltuieli materiale reduse, ca
litatea produselor superioară — 
imperative majore ale îndepli
nirii cincinalului inainte de ter
men".

• Spectacolul artistic „Omagiu 
Republicii", continuă zilele aces
tea suita manifestărilor sărbăto
rești organizate in colaborare cu 
Comitetul municipal de cultură 
și educafie socialistă, Consiliul 
municipal al sindicatelor și Co
mitetul municipal Rîmnicu- 
Vilcea al U.T.C.

a ri
de.

• Răspunderile virstei de 18 
ani...

Sint evocate la intilniri ale 
tinerilor majori cu activiști de 
partid și de stat, cu juriști, cu 
oameni de cultură etc. In pre
zent, asemenea manifestări au 
loc și la cooperativa „Unirea", 
Uzinele mecanice de mașini si 
utilaj minier, Centrala Miniera, 
la cooperativa „Progresul", la 
Liceul economic și la Uzinele 
metalurgice de metale neferoa
se. Dincolo de aspectul festiv 
inerent, intilnirile constituie 
prilejul unor vii dialoguri pe 
teme social-politice, cetățenești, 
culturale, ocazia unui bilanț 
semnificativ al realizărilor ulti
milor 25 de ani in patria noas
tră.

TIMIȘ

Cadrul sărbătorescV al muncii 1

MARAMUREȘ
• Felicitări celor mai tineri 

cetățeni ai Republicii. In sala 
casei de cultură a sindicatelor, 
peste o sută <le tineri, aflați la 
frumoasa vîrstă a majoratului, 
au primit, intr-un cadru festiv, 
in prezența reprezentanților co
mitetului municipal de partid, a 
Comitetului județean Mureș al 
U.T.C., precum și a altor invi
tați din diferite domenii de ac
tivitate. tradiționalele felicitări. 
Aproape șapte sute de tineri din 
cadrul municipiului Baia-Mare,

• Cititorul nostru, utecistul 
Gheorghe Vădășan, din Timi
șoara, ne scrie :

„Intr-una din serile acestea, 
sala clubului „Tehnolemn" iși 
aștepta oaspeții ; erau tineri ma
jori de la „Tehnolemn". pe care 
colegii lor de organizație au ți
nut să-i sărbătorească intr-un 
cadru festiv. felicitindu-i pen
tru această vîrstă a marilor răs
punderi. dedicindu-le o seară 
pe care au dorit-o și au reușit 
să o facă de neuitat.

In cuvinte calde, tovarășul

• Aș putea spune că mani
festările organizațiilor U.T.C. 
din școli închinate mărețului e- 
veniment au început cu parti
ciparea entuziastă și eficientă 
a elevilor la campania de toam
nă. Doresc să subliniez, plecind 
de la aceasta, că principalele 
direcții de acțiune si pentru or
ganizațiile U.T.C. din școli ră- 
mîn munca, Însușirea temeini
că a cunoștințelor, realizarea u- 
nei cit mai strinse șl fructuoase 
legături între asimilarea cunoș
tințelor teoretice și producție. 
Bilanțul fermelor agricole școla
re, Îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție In cele mai 
multe dintre atelierele școlare

sînt, in acest sens, fapte con
cludente.

Acest cadru sărbătoresc al 
muncii se completează cu nu
meroase acțiuni educative. Fie 
si citind numai acțiunile înscrise 
in calendarul ultimelor săptă- 
mini : simpozionul „Un sfert de 
veac de victorii și biruințe sub

IAȘI
steagul glorios al partidul.;* 
susținut Intr-un mare număr de 
școli generale din Iași, serile 
culturale intitulate sugestiv _Te 
cintăm. Republică măreață*, 
care au avut loc deja la Liceul

Ion Lepădătescu. secretam] co
mitetului C.T.C- le-a vorbit ce
lor 34 de tineri in virstă de 18 
ani. despre marile răspunderi 
ce le revin de-acum inainte. 
despre increderea pe care parti
dul nostru. întregul nostru pooor. 
o acordă tinerilor, despre dragos
tea eu care sint înconjurați.

Emoționați ți fericiți totodată, 
tinerii care au știut să fie in 
primele noduri in viata de or
ganizație. ea și la locul de 
muncă, tineri printre care amin
tesc pe Emilia Cauden. Francisc 
Virag, Adriana Meltisz. Simion 
Bistrian. Mariciea Iliuță. Vasile 
Mihalache. Gheorghe Mi toca nu 
ți alții, au pri mit apoi frumoa- 
sele felicitări adresate lor de Co
mitetul municipal U.T.C.

A urmat un program artistic, 
cu dans, cu jocuri distractive, 
cu surprize, cu monologuri artis
tice. un program care. Împreu
nă cu atmosfera caldă, apropia
tă. pe care au știut să o creeze 
tinerii — colegi ți prieteni apro- 
piați — au făcut ea această sea
ră să rămină intr-adevăr, pentru 
cei sărbătoriți, o seară inscrisă 
in memoria lor pentru totdeau
na. amintindu-Ie că in aceste cli
pe de emoție și de fericire s-au 
angajat să facă totul pentru a fi 
demni cetățeni ai Republicii, a 
cărei aniversare o vom sărbători 
in curind".

ARAD
• Să ne măsurăm virstă eu 

faptele bune...
Publicăm gindurile tină- 

rului utecist loan Iustin Purza.

rrsiiBiil fe fermi ț* C_VP. 
>< «Irani — .Arad. ales ieeea< 
secretar al •rgaaizatieî U.TjC. 
de la eaaperativă. Ora f ați» 
nantHe rinduri pe care «i le-a 
trimis ea acest prilej, am ales 
litera ce mărturise«< bacur.a. 
dar și sentimentul responsabilei 
angajări.

—M-a emoționat adine 
crederea colegilor mei. 
simțit mai aproape ea niciodată 
de frumusețe și adevăr ; si 
dintr-un îndemn solemn al ini
milor ne-am luat angajamen
tul să înlimpinăm cu și mai 
multă dăruire jubileul Repu
blicii — această primăvară din 
decembrie, o primăvară a idei
lor noastre fierbinți, a patosu
lui și a romantismului nostru 
revoluționar.

Lingă inima 
țele noastre 
mos ți muncă _ _____
mini de sărbătoare-.-

Noblețea de gind si de senti
ment luminind cald botărirea 
acestui tinăr ți a tovarășilor 
săi de muncă de a se cheltui 
intru frumosul ți pasiunea a- 
eestor timpuri pe care le trăim, 
ne fac să dorim ți in viitor noi 
vești din activitatea de organi
zație, despre rezultatele lor in 
viață ți muncă 
rea cotidiană « 
de muncitori ai 
tre renăscute.

nr. 4. Liceul economic. Liceul 
pedagogic de educatoare. Liceul 
din Hlrlău, albumul-țtafetă 
„Ție. Republică* organizat In 
majoritatea școlilor din județ, 
concursul gen „Cine știe, clști- 
gi* .Republi-.-ă. măreață vatră* 
— faza pe județ — prevăzută tn 
ui tuna decadă a lur.ii decem
brie. spectacolul omagial al for- 
maț.iior artistice din scoli jte- 
pubbcă. oâmint străbun* aflat 
In curs de pregătire ne putem 
face o imagine despre felul fn 
care sârfcăurirea celei de-a 
S-a aniversări a Republicii a și 
-ncboQt să se desfășoare In u- 
"u-șple școlare din județul 
nostru.

Uir-csc să mai spun ci am 
organizat sărbătorirea ma’ora-

la 11 la 17 ăecexabrie. dsdărată 
acesm e-.gEâijjr-t. ca pe o s=i- 
U de acțăaBi cane să aprotaa- 

taosai ma.or al pefctxB 
uartsdnîui. tâ se reliefeze eft 
mv; pregnant elevLcr ir.făpen- 
**'e înscrise fe ercerea ceior 25 
dr ani de existență ai Repabb-

rarea izobotamilul din fracții or
ganice ușoare destinate arderii. 
Dar nu numai economiile dau 
valoare Ideii ci ți faptul că ea. 
puțind fi aplicată direct la 0X0 
II fără a mai fi nevoie de o de
rogare de la proiectul inițial va 
da instalației caracterul de 
concepție originală. Din colecti
vul care a gindit și realizat 
ideea tac parte : șeful secției ing. 
Mirodan Nicolae, ing. Vladu Ni
colae, maistrul Ureche Ștefan 
ți operatorii Marin Ion, Pleșa 
Ionel. Voicu Ion, Cătuș Ion.

— Cind a aflat fii^cțărul. cS 
vreau să lucrez la £: -pul 0X0. 
m; se destăinuie ing. 
i-a venit să creadă.
cere așa o secție : e 
re “ — mi-a spus el. 
n-a fost greu.

Vladu. nu 
„Un tinăr 
greu tine- 
$i iată că

VIRGIL COTOMAX

Pe gustul
tuturor

• Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la Fa
brica de mobilă „6 Martie" din 
Rm. Vilcea iși Înscrie printre 
cele mai recente realizări noi 
tiptei de mobilă : sufrageria 
-Dana*. masa de teăerjor „Mi
ra Ț* țt beb^xeca .Omega*. Dor- 
mitoru! „Prtsraa* țz camera pen
tru tineret .Olăner:* așteaptă 
să primească, la rindul lor, ca
lificativul pentru a intra in 
producția de serie.

Am primit, zile
le trecute, o scri
soare foarte scurtă, 
dar care m-a im- 

' presionat prin cite- 
ca efemeifte^ care 

; pendulau între o 
■ stare de roman- 

tism pur tineresc și
• o maturitate bărbă- 

tească, comunistă.
• Tovarășul Dumitru 
J Gheorghișan, care a
> îndeplinit tn ultimii 
[ ani funcția de prim 
» secretar al Co- 
5 mitetului Municipal
> București al U.T.C.,
> tovarăș pe care
> l-am cunoscut cu
> ani in urmă într-o
> secție a uzinelor 
C „Timpuri noi", în- 
? tre strungari, fre-
< zori și montori ti-
> neri, mi se adresa 
( în calitatea de re-
> doctor șef al „Scîn- 
s teii tineretului" cu

mulțumiri pentru
< faptul că ziarul
> nostru, al uteciști-
< lor, a manifestat și
> manifestă o bună a- 
£ tenție față de tine-
> rii Capitalei, față
< de multiplele fațete
> ale formării perso-
< nulității lor. față de
> problemele lor de
< muncă, de viață,
> pentru faptul ca te-
< flectă frecvent acti-
> vitatea lor în cadrul
< organizației.
> Cu ce ocazie îmi
< trimitea tovarășul
> Gheorghișan aceas- 
s tă scrisoare ? Cu o- 
7 cazia încetării acti- 
? vității sale în rindul
> Uniunii Tineretului
< Comunist. Cu oca-
< zia trecerii sale în- 
? tr-o muncă 
s partid.

,< Trebuie să recii-
> rtosc, cuvintele sub-
< liniate în fraza de
> nnil sus m-au me- 
\ InncoUzat puțin. 
? Fiindcă 1F cunosc 
’< bine pe tovarășul
> Gheorghișan, ca pe 
X atitea -alte sute de 
7 uefwtțfr ui Umuau 
A Tineretului Comu-

niri pentru care

tineretul, 
tineretu-

de

munca cu 
în rindul ___  _
lui, a devenit însăși 
rațiunea lor de a fi: 
Cite zeci de mii 
dintre băieții și fe
tele din întreaga 
țară n-au primit din 
mina unui activist 
ca Gheorghișan-car-. 
netul roșu de ute
cist, însoțit de în
demnul de a urma 
neabătut politi
ca partidului, de a 
urma modelul de 
gîndire comunistă 
și devotament pa
triotic al Secretaru
lui nostru general, 
de a fi exemplu de 
hărnicie, cinste, co
rectitudine, spirit 
tovărășesc și atitu
dine colectivistă, 
comunistă ?

Asemenea tova
răși activiști, puter
nic legați de U.T.C., 
de tineri și de vi
surile lor, cunosc 
multi. Dar, tind pe 
rind, așa cum s-a 
întîmplat și în ca
zul 
ror 
mea 
spre o altă treaptă 
a maturizării, 
mentele nu 
trăite fără emoție 
(am văzut, tot re
cent, la județeană 
Ilfov a U.T.C. o to
varășă, profesoară 
prin pregătirea de 
bază, lacrimi nd îm
bujorată în fața 
plenarei, atunci cind 
i s-au adus mulțu
miri pentru activita
tea depusă, chema
tă fiind, din aceas
tă pepinieră, care 
este U.T.C.-ul, spre 
alte responsabilități).

Și intr-un caz și 
in altul mi-a plăcut 
faptul că U.T.C.-ul 
însuși a fost recu
noscător celor care 
s-au maturizat în 
rindurile sale. Așa 
și trebuie procedat 
cu toți cei care 
n-au- precupeții ni
mic — nici zile și 
nopți obișnuite, nici

citat, tutu- 
ne vine vre- 

să trecem

Mo- 
sînt

zile de sărbătoare, 
activînd în folosul 
general al celor ti
neri, Și într-un caz 
și în celălalt, ca și 
în multe altele mi-a 
plăcut totodată fap
tul că ei înșiși, cei 
ajunși la o aseme
nea treaptă de ma
turizare, s-au arătat 
recunoscători, la Mn- 
dul lor, U.T.C.-u- 
lui, în care și-au 
consolidat primele 
elemente ale științei 
conducerii sociale, 
tovarăși care, ca ac
tiviști ai U.T.C,, au 
învățat să stea de 
vorbă cu oamenii 
(tineri în cazul de 
față), să le asculte 
?i să le respecte 
părerile (făcind o 
bună practică a de
mocrației reale); 
care au învățat să 
aprecieze situațiile, 
aricit de diferite, și 
să adopte decizii, 
tovarăși care au de
prins metodele de 
a se adresa unor co
lectivități și de a se 
face ascultați și ur
mați de ele, de a 
le coordona, de a 
le dirija și îndruma.

...Și m-a mai e- 
moționat ceva în 
scrisoarea fostului 
prim secretar al Co
mitetului Municipal 
București al U.T.C.: 
faptul că — deși 
plecat de la U.T.C. 
— ne invită în con
tinuare la o at<ițic 
la fel de susținută 
față de tineri.

In ceea ce ne 
privește, o garan
tăm. Sperăm și noi 
ca, la rindul dinși- 
lor, cei ce îndepli
nesc de pe acum 
funcții noi și im
portante — pe linie 
de partid sau de 
stat — să-și păstre
ze inima la fel de 
fierbinte față de ti
neret, față de orga- 

ff!“'

EUGEN 
FLORESCU

PATRIEI. bra- 
•steniie de (ru
se desfac in lu-

despre implini- 
resturilor lor 
rimpiilor noas-

ORADEA
1

Rămas bun școală' 35 de foști elevi ai anului 111 A de la 
Școala profesională „Înfrățirea" din Oradea au devenit strungari, 
înainte de a părăsi școala — flori pentru Maria Coștiș, diriginta 
și prietena lor f

VICTOR CMECIU
din subredacția județeană Bihor

Cincisprezece zile avans
(Urmare din pag. Z)

respunzăter, in concordanță cu 
graficele de execuției

— După cum sintem infor
mați. în institut, ca și in ate- 
lieriîl pe care-1 conduceți, ma- 
rea majoritate a „oamenilor de 
La planșetă" sint tineri...

— Scuzați-mă că vă întreruo 
înainte de a duce ideea plită 
ia capăt, dar consider necesară 
o precizare : nu marea majo
ritate a salariaților sint tineri 
ci intreg colectivul este tinăr. 
Și chiar de veți spune '• „dar 
bine,.eu am remarcat și oameni 
cu părul cărunt", voi răspunde : 
atunci cind folosesc cuvintul ți
neri nu mă gindesc neapărat 
la virstă ci la spirit, la tinere
țe ca mod de a gindi, de a re- 
cepta nouL Uu deosebire la 
modul de a recepta noul întru- 
cit meseria noastră presupune, 
obliga să renunți la rutină, să 
ai curajul de a opta pentru 
soluțiile constructive cele mai 
modeme. Și acum, vă ascult...

— Voiam să vă aflăm opinia, 
legat de necesitatea de a nu 
amina nici o oră predarea in 
termen a proiectelor, asupra 
felului in care tinerii — tineri 
ai Institutului, respectiv uteciș- 
tii, caută, prin întreaga, lor ac
tivitate profesională, să respec
te acest deziderat.

— Notați, atunci, fină la data

de 15 decembrie , I.P.J. Dolj a 
predat eșalonat beneficiarilor 
toate proiectele pentru investi
țiile ce se vor realiza in 1973 
precum și pentru deschiderea 
fronturilor de lucru din 1974. 
Această realizare nu ar fi fost 
posibilă fără aportul deosebit 
al organizației U.T.C. și in spe
cial a tinerilor arhitecți Gina 
Măreulescu, Dan Budică, Ilea
na Mitrică, Mirela Brindușoiu, 
precum și al tehnicienilor pro- 
iectanți Justina Constantinescu, 
Viorica Enculescu, Teodor Ber
ger, Elena Ghiță, Lucia Barcan.

— Nu sint cumva prea multe 
exemple ?.

^- Categoric nu. Fiecare din
tre. uteeiștji citați pot figuLz. 
pe merit la panoul de onoare 
al „Scinteli tineretului". Și nu 
numai pentru că sint punctuali 
in executarea lucrărilor încre
dințate, dar îndeosebi prin con
tribuția proprie adusă la eco
nomisirea materialelor defici
tare in construcții — lemn, ci
ment. fier-beton, la introduce
rea soluțiilor noi în realizarea 
finisajelor, promovarea elemen
telor de construcții prefabrica
te ce reduc în proporții însem
nate consumul de muncă, de
vansează termenele de punere 
în .funcțiune fără a diminua in 
nlcj un fel ba, dimpotrivă, a- 
dăugind un plus calității.• e • • •
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ÎNTREBARE:

— Ce părere aveți despre clasamentul recent publicat de 
Agenția France Presse in legătură cu ierarhia jucătorilor de 
tenis pe anul 1972 ? Din scrisorile primite la redacție se con
stată că părerile cititorilor noștri sint împărțite.

A venit, deci, și vremea clasamentelor. După cum ați văzut, 
Agenția France Presse se dovedește a fi cea mai grăbită, pu- 
blicindu-și clasamentul celor mai buni 10 jucători de tenis din 
lume pe anul 1972. Am parcurs acest clasament cu ochiul ju
cătorului Stan Smith se află în virful piramidei. TI urmează 
Uie Năstase. Foarte multa lume regretă această ordine. Ar fi 
vrut, desigur, ca Ilie să fie pe primul loc. După părerea mea, 
aceste regrete sint lipsite de sens. Aș zice chiar că manifestarea 
subliniată a unui asemenea regret trădează o oarecare teamă, 
vrlnd să spună că Ilie ar fi scăpat o ocazie unică. Nu, stimați 
cititori 1 Ilie n-a scăpat o ocazie unică. El se clasează pe locul 
doi — după France Presse — dar are din plin resursele unei 
victorii totale în anii următori. A și declarat-o, de altfel, in mod 
indirect, la sosirea în țară, cind a făcut acel joc de cuvinte, 
șpunînd că e bucuros de făptui că Stan Smith se află pe locul 
I, deoarece astfel a reușit să-l învingă, la Barcelona, pe... pri
mul jucător al lumii.

In ceea ce mă privește, voi judeca acest clasament oarecum 
altfel. Nu faptul că Stan Smith se află înaintea Iui Ilie Năstase 
este important. Important (șî în același timp impresionant) 
este șirul jucătorilor clasați în urma lui Năstase. Vă rog să-mi 
spuneți : cîți dintre dv. și-ar fi închipuit vreodată că un jucă

tor român de tenis va lăsa în urma sa ași ir.ee-.restabili de ta
lia lui Rosewall, Newcombe, Laver sau Ashe ? Și totuși, acest 
miracol s-a împlinit.

In afara comentariului agenției France Presse, văd că apare 
un clasament al agenției americane Associated Press. Acest 
clasament nu se referă la tenis, dar are in prima sa decadă 
o premieră mondială : pentru prima oară, între primii zece 
sportivi universali ai anului se aUâ șj un jucător de tenis ; 
Stan Smith. Cel mai semnificativ lucru in comentariul agenției 
Associated Press este un P. S. justificativ. In acest P.S., agen
ția americană afirmă că Ilie Năstase ar fi meritat din plin să 
figureze intre primii sportivi ai anului. Se simte în această 
precizare un fel de stinghereală față de neincluderea lui Ilie 
printre primii zece sportivi ai anului. Această jenă confirmă 
încă o dată că bătălia per.tru stabilirea celui mai bun jucător 
de tenis pe 1972 a fost aprigă și controversată.

Ilie_ Năstase a ajuns, deci, un jucător pe care mulți îl con
sideră cel mai bun din lume. Pentru mine nu mai e nici o 
surpriză

Acum un an și ceva declaram că într-un eventual concurs de 
tenis la Medison Square Garden, o finală Laver-Newcombe ar 
atrage 3 000 de spectatori, în timp ce o finală Năstase-Ashe sau 
Nâstase-Okker ar aduna peste 8 000 de spectatori. (Făceam a- 
ceasta declarație într-un moment în care tenismenii australieni 
dominau net toate clasamentele mondiale, iar gruparea jucă
torilor liberi încerca să-și găsească un făgaș).

De ce mi-am permis o asemenea afirmație angajantă ? Mi-ana 
dat seama încă de pe atunci că în lumea spectatorilor teni
sului se produce o mutație. Matematica rece a jucătorilor 
australieni și a celor mai mulți dintre cei americani ajunsese 
să suprasatureze. Se simțea nevoia unui zefir care să pătrun
dă în sălile tapetate cu stereotipuri tehnice menite să obțină 
victoria cu cele mai mici riscuri. Acest zefir a fost Ilie Năstase. 
El a început să cucerească publicul obosit al tenisului, printr-o 
originalitate care s-a impus imediat, chiar de la primul său 
turneu indoor. Ilie Năstase a cucerit publicul american mai 
ales în timpul finalei de la Salisbury, cînd a „întors" ca un 
cascador soarta finalei sale cu Cliff Richey. Partea cea mai 
interesantă este că primii lui suporteri au fost studenții de la 
galerie, atrași de curentul care s-a produs pe neașteptate prin 
deschiderea a două uși de-a lungul sălii : pe una din uși ieșea

racheta mecanizată, iar pe cealaltă apărea o rachetă mult mai 
volubila, ale cărei fibre, erau mult mai colorate și mai stră
lucitoare.

Fenomenul Ilie Năstase în tenisul mondial se înscrie în aria 
unor fenomene similare care depășește cadrul sportului In
tr-o lume oarecum obosită de rock and roll sau boogie-voogic, 
a reapărut aproape. firesc tangoul. în pictură, sforile tablouri
lor abstracte, au început să cedeze loc. culorilor de totdeauna, 
femeile se simt bine (din nou) cu fusta lungă a Gretei Garbo, 
lar ba.rbații au scos din eufere hainele de catifea ale lui 
Alfred de Musset. La noi, unul din marile succese ale muzicii 
ușoare din ultimii ani a fost melodia atît de simplă si de cu
ceritoare a lui Bogardo, „Să iubim trandafirii".

Ilie Năstase este tocmai trandafirul de care tenisul mondial 
avea nevoie pentru a ieși din impas. Cursa mecanizării ar fi 
s , .Pr'n a. face din tenis un sport abstract, așa cum remiza 
șahista amenința, î.ntr-o vreme, să facă din cele 64 de patrate 
un labirint închis, lipsit de perspectivă.

Unii comentatori l-au comparat pe Ilie Năstase — și nu în- 
timplator — cu Bobby Fischer și cu Cassius Clay. Comparațiile 
nu fac declt sa susțină ideea că Ilie Năstase a adus ceva nou 
m tenis. Nu- mă pricep la șah, dar, din relatarea partidelor de 
la. Reykjavik, mi-am dat seama că Fischer a adus suroriza pe 
tabla de șah, in fața unui adversar de talia lui... Newcombe, 
încadrat la ririduî său — de analizatori ca Laver, Rosewall 
sau Emmerson. De asemenea, comparația cu Cassius Clay 
e la fel de* potrivită. în partida cu Joe Frezier, Cassius Clay 
mi s-a părut’un mare original. El a tratat cu un oarecare umor 
insistența de buldog a lui Joe Frazier, lăsînd impresia că nu 
poate să renunțe la mișcările frumoase care au făcut din box 
o „artă nobilă".

Clasamentul agenției France. Presse va fi urmat de multe 
altele. Jocul comentatorilor este deseori distractiv. Sinteza a- 
cestor clasamente nu va face, însă, decît să sublinieze rolul 
„trandafirilor" în limpezirea atmosferei din jurul tenisului, 
atmosferă saturată oarecum de trigonometria caracteristică se
colului nostru.

La terminarea turneului de la Barcelona ar fi trebuit, poate, 
să dau ideea ca în final să se cînțe tangoul lui. Bogardo. Era 
însă prea tîrziu. Iar multe alte ocazii se vor Ivi, de-acum în
colo...
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REPUBLICA, măreață vatra

LOCURI Șl OAMENI 
SUB ACELAȘI DESTIN
Trei însemnări de reporter despre viața 

de toate zilele a trei localități

Poate că nicăieri în alt 
oraș relația trecut-pre-
zent nu ți se relevi

mai pregnant ca aici. Pur- 
tîndu-te pașii din Piața Unirii, 
de lingă statuia lui Cuza, de 
lingă Teatrul Național ori de lin
gă Palatul Culturii și pină în 
zona industrială, ai prilejul să 
reții pe retină — aidoma came
relor de luat vederi alunecînd

Oprit la Uzina metalurgiei — 
obiectiv de bază al industriei ie
șene — vei străbate rînd pe rind 
secțiile yi sectoarele fi — po
posind în locul in care țevile încă 
incandescente sini tăiate la di
mensiunile necesare la plecarea 
spre beneficiari — vei simți ne
voia de a vorbi cu oamenii, de 
a le afla gîndurile. „Cei mai 
mulți dintre lucrătorii uzinei noas-

mai mult decti arcmtele ncartre 
— ne spunea Dcnrtru Nxhtta. 
secretarul ocEarzzațxi V.T.C. C-n 
uzină — coucusgătixre pent-u 
calitatea s> cdszmul -mcr. tine
rilor metchsrgsfti tete-.-, tint, ii 
ultimă instanță. rezultatele. $• 
putem mârtunu ci ele ne-eu sa
tisfăcut. Asusticutestitle luate in 
cinstea Co^etintei .V sțvitaie « 
partidului s-eu -rczti ca o luni

încet de-a lungul unui traseu — 
tind pe rînd, și în ansamblu tot
odată, imaginea Fabricii de pre
lucrare a maselor plastice, a țe- 

tfătoriei „Victoria", a Fabricii de 
fibre și fire sintetice, a Uzinei 
metalurgice...

Fiindcă orașului romantic, ora
șului poeziei și visului, al poeți
lor și oamenilor de știință, anii 
din urmă i-au adăugat valențe 
noi, necunoscute pină acum, fas
cinante și menite a-l situa pe noi 
coordonate de istorie și de împli
nire. Este vorba de ceea ce cu

Unde bate 
inima orașului

un cuvînt devenit comun în
seamnă . industrializare. Intr-un 
loc în care trebuiau date mai în- 
tîi lupte pentru clătinarea unor 
obișnuințe și dezrădăcinarea unor 
deprinderi moștenite de genera
ții, procesul firesc de pășire spre 
industrializare părea a se desfă
șura mai lent, cu poticniri, cu di
ficultăți. Și totuși „explozia" in
dustrială s-a produs repede. în 
decurs de 15 ani pe harta ora
șului au apărut nu mai puțin de 
15 fabrici noi (aparținînd in
dustriei grele, industriei ușoare, 
industriei chimice ori alimentare:, 
multe din ele căpătîndu-și deja 
un prestigiu binemeritat afît pe 
plan național cit și pe ' multe me- ' 
ridiane ale lumii:

tre — ne mărturisea inginerul 
Eugen Avram, șeful sectorului 
1 țevi, secretarul Comitetului de 
partid pe uzină — sini foarte ti
neri. Mi se pare demn de men
ționat că acești tineri se află in 
fruntea întrecerii. Pot spune că 
în cei aproape zece ani de fa 
intrarea uzinei in producție nu 
am avut nici un moment in 
care să ne îndoim de tinerii 
noștri, de pregătirea ți drazcstea 
lor de muncă". Am străbătut 
secțiile Uzinei și m-am oprit o 
clipă in locul în care țeava de 
zeci de metri era fragmentată si 
dimensionată după normativele 
cerute de beneficiari.

„Am muncit întotdeauna ca ți 
colegii mei așa cum ne-a cerut-o 
producția, exigențele ei. Cred că

mai devreme. Atsaltzind panbsli- 
tățile existente în t'rzni. cmb- 
tetul de partid ți cruriBW M»c- 
nilor munca eu cntns fa cmrfs»- 
zia ci ți node angciîaueste — 
luate în ânsteu cvren&u Re- 
pubbcii fecewneatiJ cere pola
rizează toate eforturile nesatie în 
această periooi: — pot fi rup&- 
mentate. Ne—zm situat de le ba- 
ceșrut printre cgg,gsre p-nn «•- 
centrat atonfie rrse stingerea • 
cestui obiecSc. trufbetica nasstii 
— ^Fiecare rzecxst «n fmneei le 
locul său de ■■nnf* — < cârf 
repetă eroul dorit in ■»/ ruf 
muncitorilor ți teheiciewire. d 
celorlalți metdbrrpțti. fudedssd 
după rezultatele deținute pini 
acum, avem toate motivele să a-

încă din primul an de libertate, Partidul Comunist Român a 
pus in fața poporului ca sarcină centrală, refacerea țării, refa
cerea economiei distrusă de război. Fonduri uriașe au fost alo
cate an de an pentru reconstrucție. Rafinăria din Ploiești este 
unul din obiectivele reconstruite.

obe csectze ecânence din tară - și așa destul 
» racEmentare — cere ou servit ca țintă bombarda
și timpul râzboridui și Rafinăria din Ploiești a fost 

ă complet în ruine. Nrci o instalație, nici o capaci- 
•c-t ee c-ca-icte n-a -vai ră-as in stare de funcționare.

Din ce s-au strîns și la ce folosesc

MILIOANELE
„FAMILIEI14 PECHEA

>C- ■ făcut prt- 
lâdiri so- 

edilitare — 
i de școală, 
tematografe, 

implexe comer-
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Aici, în Cămărzana „lu
pilor" — cel mai nor
dic punct al țării 

Oașului, țară despre care 
pe la 1630 ne vorbește 
Simion Dascălul, iar mai tir- 
ziu Vasile Pîrvan in Getica, 
țară de oameni care sapă 
fintini și-și luminează viața, 
bucuriile și necazurile cu 
apa adîncului — se intră 
prin strîmtori învăluite în 
pădure și piatiă.

Cînd intru în sat mă în
vinge întunericul, pot să-mi 
vir degetele-n ochi, sper 
însă să găsesc o fereastră 
luminată. Casele sînt depar
te una de alta, împrăștiate 
Pe o lungime de 18 kilome- 

Altri și plouă năpraznic. De 
undeva se ivește un felinar.

— Bună seara !
— Bună, da nici pre ! Pină 

ajungi la o casă te face 
miță.

— Eu vreau la primărie.
— A, la Casa satului. M-oi 

întoarce, că singur nu-i a- 
jungc pe noaptea asta de 
boală.

Pe fecior îl chema Dumi
tru și era dintr-o parte a 
Cămărzanei numită Vîrșor. 
„Mai sînt Pășteni, Gemeni, 
Bîrloage și Grui. Eu îș din 
Vîrșor". „încă n-avem elec
trică și tare-ar fi bună, da-i 
departe. Am făcut instalații
le la școli, dispensar, cămin, 
primărie. Poate la anu,..“ 
„Am câștigat un televizor cu 
echipa de dansuri și mi-i

teamă să nu-1 roadă șoarecii 
pină om avea curent. Da. 
dacă-I rod tot nu-i bai, om 
ciștiga altele"— „Și eu iș 
vășnicer și mă duceam să-mi 
aleg oile... Oi mere mini”.

A doua zi am cunoscut oa
menii. „D’apoi la noi așa-i 
obiceiul, trei degetare tre
buie băute, să rămină la noi 
sănătate și la drum cu dru-

miinile lor aa zidit șcdti sa 
laboratoare protia cei peste 
sase sute de elevi tea 25 âe 
ani in urmă erau ia sat daae 
doi dascăli» dispensar și casă 
de nașteri, magazin comer
cial etc—

„Acum zidim o ocnă casa 
a satului. Apoi vom asfalta 
trotuarele, tem electnfica 
aceste locuri să aibă locnuii

Satul cel tinăr 
din nord

mețu tăt sănătate—" Local
nicii se mindresc cu teiul 
mai bătrin de trei secole și 
gros „cit trei butii de vin", 
dar nu grăiesc cu plăcere 
despre lespedea pedepsiților 
și nici despre acel jug al 
mîinilor „calodă", așezate 
sub coroana trufașă a teiu
lui pină aproape de înce
putul secolului nostru Se 
bucură să vorbească despre 
prezent, despre anii in care 
s-a schimbat imaginea satu
lui, despre vremea in care

lumină. Cel mai mare lu- 
cru-i insă sănătatea și-a «Te
mea noastră am cistigat să
nătate. Dacă-n ’44-’47 morta
litatea infantilă se ridica 
pină la 18—20 Ia sută, azi ea 
a scăzut sub 2 la sută. Și ti
neretul a ciștigat carte. De 
altfel intelectualii satului, de 
la directorul școlii, profeso
rul Ghecrghe Jecu pină la 
„doftoreasă". Iulia-Eva Eroș. 
sînt uteciști și noi. cei de 
aici, ne bucurăm pentru en
tuziasmul cu care muncesc.

peatru dărwrea de care tă- 
mc dau doiuA". O ima*iae 
ceatirMi in citesa cursute 
de pi i—r rl for Botdeu: 
. nm cârma nu-i plac sârbe
le de clacă". spsm săten: 
tare ou lărgit -drumul bisu- 
klor" să poată seui astsân 
ral de Negresei piuă la es. 
acasă.

La sac de • ttrause fru
musețe. cadru pentru Oase
le spiritului nostru, an sat 
de aleasă omenie ți dezar
mantă sinceritate Cei care 
via aici le tarată alxcti an
te. cintecele care-au secbeat 
milenar pacea tocurilar.
-Batâ-iă rzis feciori 
m-ați jucat de sărbători 
m-ati jucat nu ra-ați lăsat 
de batjocură la sat" 

Dar sufletește aș sorbi 
o sărbătoare continuă 
„Ce-am făptuit in cițiva aut 
n-au făcut părinții nastn 
intr-o sută". Dar aici, m zsa- 
tul cel tinăr” nimeni n» se 
ocupă de statistici. m3i de
grabă de cintec. de muixi 
O dacică șatră intre nunti 
in care anual Se nasc 1M de 
„coconi" și mamele iși trans
feră dorul, tisele in ochii 
lor cu presimțirea implini- 
rilor viitoare, o vatră in 
care omul s-a redescoperit 
pe sine. Și totuși o așezare 
de o virstă cu noi. cei încă 
tineri, dominată de cintecu< 
alb al certitudinilor
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Ce să vezi mai intii ,in 
orașul lui Bacovia ? Ora
șul care se reconstruia, 

cu bulevarde lungi și late, 
unde de o parte și de alta 
se construiau blocuri cu 
multe etaje, magazinele cachfe’e 
și faine aprovizionate, frumuse
țea Bistriței ce curge la margi
nea orașului unde intilnești 
ultimele microcentfale din salba 
celor 12 de pe acest riu, parcu
rile din împrejurimi, muzeele 
orașului, ori să te oprești în 
fața impunătorului hotel „Dece- 
bal“, din inima orașului ?

Și dacă am cunoscut ace't 
oraș cu mulți ani in urmă, cind 
abia începuseră primele cons
trucții din anii noștri, astăzi, 
cind il vizităm din nou, totul 
trebuia luat de la capăt, ca de 
un călător ce poposește pentru 
prima oară aici. Am parcurs din 
nou străzile, și mi s-a părut că 
pășesc pe ele pentru prima dată. 
Luam din nou lungile drumuri 
ale orașului, pentru a cunoaște 
totul. Pe o arteră principală, pe 
un bulevard străjuit de plopi 
inalți (cind crescuseră ?) ce duce 
spre Adjud, la capătul ei am 
intilnit. noul pod peste calea 
ferată, o construcție frumoasă și 
modernă. Aici circulația era me
reu întreruptă, șiruri lungi de 
mașini așteptînd la barieră pier
deau mult timp. Totul a fost 
rezolvat, iar acum drumul da 
cale ferată se întretaie cu șo

seaua națională. Poate privirile 
și drumurile m-ar fi purtat mai 
departe pentru a cunoaște tot 
ce aparține acestui oraș, dacă 
nu întilneam o inscripție pe un 
panou, o inscripție de ca ie fe
rată : HALTA LETEA. Ce-m: 
spunea această inscripție ? Ci
tisem în lucrări de specialitate 
că aici, în orașul Bacău, a fost

Rînd pe rind am parcurs se--- 
țiile defibratoare, de fabricarea 
pastei de lemn, de fabricarea ce
lulozei, holenderele, amestecâ- 
toarele, mașinile de fabricat 
hirtia propriu-zisă, ambalajul 
și expediția. In fiecare secție 
am stat de vorbă cu oamenii, 
și din tot ce spuneau răzbatea 
sentimentul de dragoste față de

MĂRTURISIRI ÎN
STRĂVECHEA HAITA

înființată prima fabrică de hîr- 
tie din țara noastră. Anul ei de 
naștere : 17 ianuarie 1881 —
fiind, în același timp, una din 
primele mari fabrici care a luat 
ființă după Războiul de Inde
pendență al României.

Am lăsat peregrinările și am 
pornit pe aleea cu plopi ce duce 
spre intrarea în fabrică. Primul 
om cu care am făcut cunoștință 
a fost inginerul Barbu Neculai. 
director tehnic de producție.

munca pe care o fac, dăruirea 
lor.

Mașinile iși cintă jocul lor, 
iar eu le privesc mersul ritmic 
și cadențat. Deodată un om tre
cut de a doua tinerețe îmi 
atrase atenția. Pipăia intr-un 
anumit loc mașina. Se intîm- 
plase ceva ? Nu ! Există o obiș
nuință, aceea de a pipăi mașina 
la care lucrezi, chiar dacă nu 
are nimic, un fel de mingiiere, 
să zic. Mă apropii de el. Cu

voce domoală im. explică mer- 
sol mașinii. Se numește Dormi 
Ion. Lucrează de 38 de am la 
Fabrica de hirrie Lelea. es.e 
conductor la mașina de fabricat 
turtle, șef de brigadă.

— Știți, omul rămir.e in viață 
cu anumite amintiri, care nu se 
șterg niciodată. Cred că aveți 
așa ceva.

— Da. am ! Din aceste amin
tiri rețin cel mai bine două.

— Care sînt ?
— Eu am apucat și In trecut 

această fabrică. Pot spune că 
nu are comparație felul in care 
lucrăm acum, și nici traiul nos
tru de acum, al tuturor oameni
lor. De aceea și felul în care 
muncim nu are comparație. 
Acum muncim pentru noi. pen
tru țara noastră, iar tot ce lă
săm in urma noastră rămine 
urmașilor noștri...

— Și a doua ?
— Dacă vă amintiți, acum 

cițiva ani, secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat ju
dețul nostru. Eu am avut cinstea 
de a-l primi cu piine și sare la 
intrare în județ !

— Și ce v-a spus ?
— Mi-a spus că sînt un mol

dovean autentic, reprezentind 
neamul meu. din care m-am 
născut, și m-a felicitat cu dra
goste, lucru ce . m-a emoționat 
peste măsură.

ION TUDOR

culturale, 
pccu.are, co

le. șosele asfaltate, obiective 
lastnale, electrificarea mediu- 
zural In proporție hotărîtoa- 
— sint date care certifică 

ipul nostru. Planuri de siste- 
tîzare vorbesc despre vii- 
rele așezări rurale în ter
ni urbanistici. Sintem exacți 
tfjmatîL nu idealizează ni- 
Bi. r.u născocim decoruri de 
teste, avem simțul realității 
asta e bice. Dar, bordeiele 
cocioabele cu ferestre de-o 

rfoacâ. oameni Înfometați și 
or-ți de munci și de mize- 

punîndu-și degetul pe In- 
ie.î Înrobitoare, lipsa unei a- 
îențe medicale elementare, 
mortalitate infantilă ridicată, 

sin: realități de care ne-am 
despărțit cu aproape trei de
cerni In urmă și asta nu tre
cu.? să uităm cînd spunem: 
4 ORO sau 4 500 sau 5 500 kg boa
re porumb la hectar, cîteva 
sate de televizoare Intr-o sin- 
rură comună, două sau trei sau 
-atnj localuri noi de școală, 
brutărie, cămin cultura! ridi
cat din temelie acum cîțiva ani, 
mărfuri vfndute în 
zeci de milioane de

Acum treizeci de 
cMa — Covurlui,

dețineau" 420 hectare 
mac -ceroditor pămînt de pe 

a.ea Sjhcirluiului. „Restul" de 
3560. hectare era proprietatea 
_ru: număr de 17 familii. După 
reforma agrară, spun țăranii 
din Pechea. ne plimbam, spre 
seară, de-a lungul și de-a la
tul pămînturilor noastre și-l 
auzeai pe cite unul : „Ce faci 
Mcroane or Gheorghe. o- Ca- 
dstrate 7" ..Cu treburi, mă plimb" 
răspundea acel Miron or 
Gheorghe ori CalistraL

Apoi s-a vorbit despre coope
rativizare : ..A apus pentru tot
deauna exploatarea omului d° 
către om : cooperativa agricolă 
ne asigură un trai îmbelșugat 
și ud viitor luminos". ..N-a fost 
asa de la Început, spun oame
nii. Și nici nu se putea să fie 
de toate din primul an. De 
unde ? Că noi șo sută zece fa
muli, aveam două sute patru
zeci și opt de hectare, cîteva 
pluguri și nici douăzeci de vite 
pe care le batea vintuL La un 
Ioc, averea noastră se ridica 
la 157.000 lei". Era prin au
gust ’49.

' z

valoare de 
let 
ani 

433
în Pe- 
familii 

din cel

în același an se construiește 
primul grajd pentru vite. „A- 
eeastă realizare — a spus un 
tovarăș de la raion la aduna
rea generală a cooperativei, 
convocată special — este un 
simbol al muncii noastre în co
lectiv, ai puterii noastre care 
nu se oprește aici!“. „Reali
zarea" cit și fraza, decupate 
din timpul acela, s-ar putea să 
trezească zîmbete astăzi. Dar :

Zice unul din bătrînii satu
lui : Umblu și parcă nu-i a- 
devărat, asta-i altă așezare de 
oameni. Atunci mă abat eu pe 
la cimitir și văd că n-a fost 
închipuire: venea popa cu „a-

gale s-au aprins primele becuri 
cu lumină fluorescentă, centra
la termică a intrat, deja, în 
funcțiune alipientind liceul, că
minul cultural, noul bloc cu 12 
apartamente pentru salariații 
comunei ; baia populară a fost 
dată în folosință. Alte lucrări 
edilitar-gospodărești au fost 
terminate sau sînt în curs de 
finisare : două grădinițe de 
ropii, teatrul de vară cu 1 000 
de locuri, complexul de pro
ducție și prestări servicii al 
C.A.P. (tronsonul A), au- fost 
construite aproape ,100 de case, 
centrul comunei și fațadele ca
selor au fost modernizate, s-au

• „Un simbol al muncii în colectiv, al pu
terii noastre care nu se oprește aici" • 11 
milioane lei investiții într-un singur an • Un 
complex de producție și prestări servicii cu o 
capacitate anuală de aproape 6 milioane lei
• 72 hectare teren agricol desecate ; cursul 
Suhurluiului regularizat pe o lungime de 
800 m ; 5 500 m.p. asfaltați • Pe străzile

comunei, la lumina neonului

leiuia" cam pe la cumpăna vie
ții, de n-aveai nici treizeci de 
ani și-ți lăsai nevasta și copiii 
in seama lui dumnezeu — tră
geam noi nădejdea asta, că afît 
ne mai rămînea și muream. Pe 
cîțiva din vremea de atunci ne-a 
ajuns după războiu’ și am ră
mas. Da te-ntreb : cîți din ti
neret știe ? Că eu și acum îmi 
feresc creștetul cînd intru în 
casă deși pragul de sus e nou
— mi-am ridicat șl eu casa cum 
se cuvinte. Mor cu obiceiul 
vechi și nu-i bine că n-am lă
sat o cocioabă la ,vedere. Se 
uită vremurile prea repede". 
Poate acum că se deschide 
..Muzeul agricol" al satului, îi 
vine cuiva ideea.

Sintem la sfîrșitul anului 
1272. Cooperativa agricolă din 
Pechea, județul Galați, are șap
te mii patru sute șaizeci și 
cinci de hectare și o avere ob- 
ștească de peste șaizeci și cinci 
milioane lei. In 1949 avea 
157.000 lei; bani dinaintea re- 
farmei monetare din ’52. Cu 
douăzeci de ani în urmă oa-
— e-ii de aici mai spuneau „bu- 
: . .-.- tă". Anul acesta pe strada 
principală și pe cele centrifu-

construit un parcaj auto și o 
stație de autobuze luminată cu 
neon, s-au mai construit peste 
șaizeci de podețe din faeton 
spre strada principală și opt 
poduri la intersecții, a fost a- 
menajată o bază sportivă. In
tre primul grajd ridicat „cu pu
terea noastră care nu se o- 
prește aici" și teatrul de vară 
cu 1.000 de locuri au trecut 23 
de ani. Dar :

„Investițiile făcute de coope- 
Tativa agricolă pentru urbani
zarea comunei se ridică la 
suma de 11 milioane lei în 
1972, ne spune Ion Marinescu, 
secretarul comitetului de partid. 
S-au mai executat prin muncă 
patriotică lucrări în valoare de 
3 milioane lei". Deci, o investi
ție de 11 milioane lei într-un 
singur an !

Recitim chemarea adresată la 
începutul acestui an de către 
locuitorii comunei Pechea că
tre toate consiliile , populare, 
către toți cetățenii din comu
nele și satele Republicii Socia
liste România : „Consiliul
popular comunal, analizînd te
meinic rezultatele înregistrate 
constată cu îndreptățită mîn-

Sat modernizat

drie șl satisfacție că valoarea 
producției globale agricole, ve
getale și animale a cooperati
vei agricole a fost depășită 
cu peste 10 milioane lei. In 
anul care a trecut cooperația 
de consum a desfăcut mărfuri 
în valoare de aproape 26 mi
lioane lei, depășindu-se de a- 
semenea planul stabilit".

La toate aceste rezultate s-au 
adăugat în 1972 o altă valoare 
a producției globale agricole, 
vegetale și animale și „comu
na urbanizată în proporție de 
li milloatîe lei“. Deci, în in
ventarul cpmunei figurează în 
ultimii ani, printre altele : un 
liceu, patru școli generale, un 
spital, un dispensar' uman 
unul veterinar modernizate, o 
creșă și două grădinițe de co
pii, un cămin cultural, o bru
tărie, o centrală termică, un 
nou bloc cu 12 apartamente, 
baia comunală, teatrul de vară? 
complexul de producție și 
prestări servicii cu o capacitate 
de producție anuală de aproape 
6 milioane lei — la care se 
execută ultimele lucrări, cîteva 
sute de. case noi, un magazin 
universal, un restaurant, nume
roase ateliere ale cooperației 
de consum, alimentarea cu apă 
a comunei — parțial, anul vii
tor, în întregime — stație mo
dernă de autobuze, o piață ex
tinsă și modernizată, un grajd 
pentru vaci cu o capacitate de 
180 capete, o creșă pentru vițeii 
sugari pentru 250 capete și o 
bucătărie furajeră, , un atelier 
școală, o bază sportivă (tere
nuri de fotbal, handbal, volei, 
pistă de atletism, patinoar na
tural), întreținerea și repararea 
a 15 km de drumuri, amena
jarea intrărilor în localitate, 
spații verzi, terenuri de joacă 
pentru copii și lista contifatîă. 
Cîteva din aceste obiective, 
cum spuneam, urmează a fi 
date in folosință în cel mai 
scurt timp.

Dar, e timpul să ne ridicăm 
privirea de pe această înșiruire 
de cifre și obiective pentru a 
ne alătura oamenilor.

La lumina becurilor de pe. 
stîlpii ce flanchează străzile 
grupuri de bărbați și femei se 
îndreaptă spre sediul coopera
tivei agricole sau spre sediul 
instituțiilor unde sînt salșriați 
pește 700 din locuitorii co
munei.

Pătrundem în curtea coope
rativei agricole.

în biroul președintelui, Eroul 
muncii socialiste Ion Negoiță, 
lumina s-a aprins de mult. Pu
ține-ore istă, becul, stins la. pre
ședinte, ni se spune. „Rezul
tatele din anul acesta au cerut 
mai multă muncă, spirit, de or
ganizare sporit. Oamenii- au- 
avut de rezolvat și muncile ,a- 
gricole și problemele ridicate 
ce comună".

La contabilitate trecem îh 
revistă angajamentele și reali
zările : — folosirea integrală a 
celor 7.465 hectare teren agri
col, inclusiv suprafețele date în 
folosință membrilor coopera
tori. s-au obținut printre al
tele : peste 4.000 kg boabe po
rumb, peste 3.000 kg griu la 
hectar ; au fost desecate 72 ha 
teren agricol, au fost efectuate 
prin muncă ...........
40.000 metri 
la lucrările 
funciare, i' 
frece anul acesta de 65.000.00o 
Im ; cursul Suhurluiului a fost

Pc ° lungime de 
«00 ni, au fost asfaltați 5,500 m.o. 
trotuare, s-au executat lucrări 
de prevenire și combatere a 
eroziunii pe o suprafață de 
<81 ha vie.

Și ar mai fi de amintit că 
din Pechea nu pleacă nimeni 
la muncă aiurea. Oamenii si-au 
«•'iiibzuit prezentul • • • -
mîine, 
se oprește aici ... .

Am apelat Ia cifre............. .
cercat să Ie aflăm consistența, 
fără a ocoli cuvinte, 
de găsit în 
bal. Uneori, 
proces verbal..

Și

patriotică peste 
cubi terasamente 
de îmbunătățiri 

Averea obștească va

Și ziua de 
„și puterea noastră nu 

îti vor spune, 
am în-

expresii
orice proces ver- 

însă, un simplu

Foto: PAVEL TANJALA NICOLAE A»AM
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O valoroasa inițiativa a tinerilor

BRIGĂZILE DE PRODUCȚIE 
SI EDUCA TIE COMUNISTĂ - 
LA ORA PRIMULUI BILANȚ

Precizie, 
dar cit ?

In luna februarie a acestui an, 
la Combinatul pentru exploata
rea și industrializarea lemnului 
din Pitești lua ființă prima bri
gadă de producție și educație 
comunistă din țară. Era o ini
țiativă a uteciștilor de aici care 
— asemeni tuturor locuitorilor 
acestui județ ce și-a propus să 
devină un teritoriu al cinstei, 
onoarei. hărniciei și demnității 
socialiste — căutau soluții noi 
de optimizare a muncii, a acti
vității productive. Inițiativa a 
avut un ecou viu în rindurile ti
nerilor din Argeș. Azi in județ 
activează cu bune rezultate 8 
asemenea brigăzi constituite în 
exclusivitate din tineri.

Ultima plenară a Comitetului 
județean Argeș al U.T.C. a scos 
în evidență rezultatele notabile 
obținute de membrii acestor bri
găzi nu numai în procesul de 
producție ci și pe linia formării 
și desăvirșirii lor politice și edu
cative. Era o experiență ce se 
cerea finalizată. Un dialog al 
brigăzilor de producția și educa
ție comunistă ale tinerilor arge
șeni devenise necesar. Și el a 
avut loc joi după-amiază la Teh- 
nic-clubul piteștean în prezența 
tovarășului Gheorghe Năstase, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R. A fost o 
intilnire de lucru, operativă care 
a prilejuit un schimb de expe
riență larg și pozitiv.

Să notăm in primul rînd cî- 
teva cifre edificatoare privind 
bilanțul cu care brigăzile s-au 
prezentat la această întîlnire.

Comandantul brigăzii de la 
C.E.I.L.. maistrul Emil Diaconu 
a raportat consfătuirii că față 
de angajamentul inițial de a rea
liza peste plan o producție în 
valoare de 700 000 lei tinerii au 
realizat 750 000 la care se adau
gă 160 000 lei economii față de 
100 000 lei cit fusese planificat 
inițial. Tinerii din brigadă au 
realizat în ultima perioadă nu
meroase garnituri de mobilă, au 
economisit importante cantități 
de material — hirtie abrazivă, 
clei, clei de oase etc. — au re
dus cu 70 la sută rebuturile și cu 
90 la sulă absențele nemotivate 
față de anul trecut, n-au înre
gistrat nici un act de indiscipli
nă care să păteze activitatea bri
găzii. în cinstea jubileului Re
publicii el și-au propus ca la 
data de 21 decembrie să producă 
în . contul zilei de 3 ianuarie 
1973 realizind o producție supli
mentară in valoare de un mi
lion lei.

Muncitoarea Maria Neagoe, 
comăndanta uneia din brigăzile 
de producție și educație comu
nistă din Secția covoare a coo
perativei „Muncitoarea" Topo- 
loveni. a subliniat eficiența pro
ductivă și educativă pe care a 
avut-o constituirea acestor for
mațiuni de lucru. Dacă pînă la 
formarea brigăzii existau greu
tăți in realizarea planului după 
constituire el a fost in mod rit
mic depășit. în luna septembrie, 
de pildă, cu aceeași oameni s-a 
realizat un spor de producție de 
65 m.p. covor pentru ca plusul 
să uree în luna noiembrie la 150 
metri pătrați. Toate componen
tele brigăzii — a căror medie de 
vîrstă nu depășește 17 ani — au 
fost aduse intr-un tirrip record 
la nivelul celor fruntașe. în 
perspectivă există posibilitatea 
obținerii unor rezultate și mai 
btine. De altfel brigada și-a luat 
angajătrientul să îndeplinească 
cincinalul în patru ani. motiv 
pentru care și-a asumat drept 
emblemă data la care va realiza 
această performanță : „1 ianua
rie 1975".

— Brigada noastră, spunea 
Marin Badea, secretarul organi
zației U.T.C. a secției 645 scule- 
rie a Uzinei de autoturisme Pi
tești, și-a propus nu numai să 
realizeze sarcinile de pian. Asta 
este pentru noi toți o obligație 
firească, lege de stat. Noi ur
mărim să educăm oamenii, sâ-i 
formăm jn spiritul eticii și echi
tății comuniste. Și rezultatele în 
acest sens sînt îmbucurătoare. 
Am calificat cadre tinere care 
din prima lună au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan afir- 
mîndu-se totodată printr-o ținu
tă etică ireproșabilă.

Victoria Stroe, comandanta 
brigăzii „30 Decembrie", de la 
Fabrica de motoare electrice, 
constituită în cinstea jubileului 
Republicii, a adus la cunoștința 
consfătuirii că depășirile de plan 
înregistrate aici au atins lună de 
lună cote tot mai înalte. Dacă la 
constituirea brigăzii se realizau 
în medie 70 motoare asincrore, 
săptămînal, s-a ajuns în curin'! 
la 106, apoi la 180. Și în aceasta 
întreprindere tinerele au hotărit 
să devanseze data îndeplinirii 
planului cincinal — la 1 iulie 
1975, cel de stanțe prelucrări, șl 
la 15 iulie cel de ia prelucrări 
montaj.

Maria Măgură, secretara co
mitetului U.T.C. de la Fabrica 
de stofe „Argeșana" unde de 
asemenea acționează o brigadă 
de producție și educație comu
nistă a relevat succesele obți
nute de tinerele de aici, în spe
cial de către echipa nr. 1, pe li
nia realizării unei producții în
semnate peste angajamentul su
plimentar și a asigurării unei 
calități ireproșabile a produse
lor.

Participanții la consfătuire au 
relevat rezultate notabile reali
zate de brigăzi pe linia educării 
tinerilor, a lărgirii universului 
lor spiritual, a formării și dez
voltării conștiinței muncitorești. 
Ei ău venit cu numeroase pro
puneri în sensul extinderii obi
ectivelor întrecerii dintre brigăzi 
și la alți indicatori cum ar fi 
economiile, 
făcut de 
nerea ca 
zile să < 
ciștli din fluxul productiv. Aces
te obiective și altele de perspec
tivă au fost incluse in chemarea 
pe care comandanții brigăzilor 
au adresat-o tinerilor din județ 
și pe care tovarășul Cătălin 
Alexiu, președintele consiliului 
tineret muncitoresc al Comitetu
lui județean Argeș al U.T.C. a 
adus-o la cunoștința consfătuirii.

Adresîndu-se tinerilor. pre- 
zenți la consfătuire, tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. a evidențiat experiența 
pozitivă a brigăzilor, adevărate 
școli de educație comunistă a ti
nerilor. expresie elocventă a roa
delor pe care le poate aduce 
spiritul de echipă. Vorbitorul a 
apreciat ca pozitivă inițiativa 
unor brigăzi de a coopta în efec
tivele lor și cadre mai vîrstnice 
cu o mai mare experiență de 
viață și producție, asigurind 
astfel și la acest nivel un con
sens al generațiilor, al eforturi
lor lor orientate spre construi
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

— în brigadă, a spus între al
tele vorbitorul, se clădesc cele 
mai umane relații.

în continuare ș-ă insistat asu
pra ideii de a diversifica brigă
zile, de a le conferi un caracter 
mai complex. Ele trebuie că 
odată cU elaborarea planului de 
producție să elaboreze și planul

de activități social-politice în 
perspectivă, care să contribuie la 
pregătirea multilaterală a tine
rilor — rezervorul de cadre al 
societății. Principiul muncito
resc, comunist — amintit în re
petate rinduri de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului nostru — 
„toți pdntru unul, unul pentru 
toți", trebuie să devină statutul 
intim al fiecărui brigadier.

Consfătuirea de la Pitești care 
a pus in valoare frumoasa ini
țiativă a tinerilor argeșeni — 
asupra căreia vom reveni în pa
ginile ziarului nostru — a con
stituit încă o expresie a maturi
tății tinerei generații, a angajă
rii ei comuniste, responsabile in 
slujba operei de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. pe care întregul popor 
o desfășoară in toate domeniile 
sub conducerea clarvăzătoare a 
partidului nostru comunist.

Urmăresc cu interes ru
brica „Clubul ingenioșilor' 
dare mă captivează din ce 
țn ce mai mult. Mă pasio
nează tehnica și Încerc pe 
cît posibil să transpun î:i 
practică o serie, de idei, 
în ultimul timp mă preocu
pă construirea de apara'.e 
destinate măsurării grosi
mii unor materiale. Aș 
vrea să reușesc să obțin a- 
parate capabile să măsoare 
cu precizie de sutimi și 
chiar miimi de milimetru. 
Am încercat și o construcție 
dar nu știu dacă voi reuși. 
Totodată, vă mărturisesc și 
speranța realizării unei ba
lanțe a cărei precizie de 
măsurare să fie de ordinul 
unei milionimi de mili- 
gram. Ceea ce mă împiedi
că, deocamdată, in finaliza
rea acestor planuri, este 
lipsa unei mașini de calcul 
electronic . Vă rog să ma 
sfătuiți ce să fac într-o ase
menea situație.

ARDELEAN IACOB 
Timișoara

Scrisoarea cititorului din Ti
mișoara și-a găsit loc in rubri
că nu pentru interesul față de 
propunerile făcute ci pentru că 
din cuprinsul ei am desprins 
lipsa de înțelegere față tie 
ceea ce este pasiune. Căci pa
siunea presupune 
toate cunoștințe, 
necesare ințelegerii unor legi și

fenomene, unor posibilități ți 
realități. Ni se cere un sfat 
pentru ceva pe care nu-1 înțe
legem. Mai intii nu țtiu nimic 
despre principiul de funcționa
re al aparatelor de măsurare, 
pe care corespondentul nostru 
vrea să le realizeze. în al doi
lea rind. să nu exagerăm. Posi
bilitățile de constructor ama
tor sint totnși modeste, incom
parabile cu cele ale fabricilor 
și uzinelor specializate. în sfîi- 
țit. să ne gindim că trăim az:

a doi sau mai mulți magneți 
se resping iar cei de sens con
trar se atrag. Oare nu putem 
folosi această lege la realizarea 
unui motor ? Pc un disc se 
montează — să îicem — 12 ■ 
magneți cu polul sud către cen
trul discului. Discul se dispune 
pe un ax-suport cu ajutoru1 ; 
rulmenților. pentru o cit mai 
mică frecare. îndreptăm pri
mul magnet de pe ax spre Po
lul Nord al pămintului. El va 
fi respins, imprimindu-se asl-

nnjr^TTTHSTirm
și nu mîine. adică nu ne aflăm 
încă in acea lume a ciberneti
cii cind in fiecare casă se va 
câ«i c4»e un computer. Pentru 
generația noastră așa ceva ră- 
min- doar o ipoteză. De unde 
concluzia că trebuie să ne giri- 
dim la lucruri mult mai rea
liste. mai necesare si mai ușor 
de realizat cu mijloacele de 
care dispunem.

o mițeare. La fel se va în- 
pla si cu magneții următori, 

ile magnetice ale mag- 
și cel al pămintului vor 
ere astfel printr-o în- 

. ne la energie 
Vi se pare interesant 
de motor ’

Cim-

ION

cinetică, 
acest gen

RADU
Ploiești

iaaiate de 
Cunoștințe

Magneto- 
motorul 

de același fel

fiind. nu. Mai de
se pare ingenioasă 
in nici un caz. Nu

Sinceri 
grabă ni 
dar utili 
trebuie ignorat faptul ci le
gile fiacii acționează inde
pendent de voința omului, 

i unoscindu-le,

poate doar să le folosească 
in interesul său. Din expli
cațiile pe care ni le dați și 
din care am prezentat mai 
sus doar esențialul, ca și din 
schițele trimise reiese că vă 
referiți la 
respingere a 
același pol, 
clerare — in 
nejustificat 
forțe care dau 
rotație intr-un singur ! 
Magnetismul pămintului 
poate avea preferințe astfel 
incit să respingă pe rind 
cite un magnet. Acțiunea sa 
se manifestă simultan asu
pra tuturor magneților. Fie
care va da un cuplu de 
turație intr-un sens sau al
tul. Suma cuplurilor de ro
tație diiitr-un sens este e- 
gală cu suma celor de sens 
contrar, deci pe ansamblu 
acțiunea lor rămine nulă. în 
cazul „magnetomotorului" 
dv„ considering mișcarea 
unui magnet din rotor între 
tloi magneți consecutivi din 
stator, se poate observa că 
in prima jumătate a mișcă
rii, cuplul de rotație de
terminat de acțiunile reci- 
ciproce ale magneților ac
ționează intr-un sens, iar în 
a doua jumătate cuplul ac
ționează in sens contrar, în 
funcție de distanța dintre 
magneți. Așa că în nici un 
caz „magnetomotorul" nu 
are șanse de funcționare.

i'enoinenul de 
magneților de 
luînd in consi- 
mod cu totul 

doar acele 
cupluri de 

sens, 
i I1U

Comentătorul rubricii 
ing. TRAIAN FLOREA 

de la Institutul de proiectări 
pentru telecomunicații

, calitatea etc. S-a 
asemenea propu- 
In viitor brigă- 

cuprindă toți ute-

(Urmare din pag. I) 
bine. La noi, un lucru pentru 
it.re încă trebuie să ne ba
tem este calitatea. Nu putem 
spune că rulmenții nu cores
pund. Dar, se constată în 
multe secții un proces ridicat 
de rebuturi. Așa stînd lucru
rile, la secția colivii comitetul 
U.T.C. nou ales în această 
toamnă a decis că depinde și 
de el, de membrii celor trei 
organizații care îl compun, 
ca acest procent să fie redus 
cît mai mult, mai ales că în 
secție aproape 80 la sută din
tre muncitori sînt uteciști. 
Așa s-a născut inițiativa: la 
conferința U.T.C. pe fabrică, 
delegatul nostru a chemat la 
întrecere socialistă toate or
ganizațiile U.T.C. ale secții
lor productive din fabrică, 
sub deviza „Numai produse 
de calitate, cu cît mai puține 
rebuturi". Toți tinerii fabri-

a început 
întrecerea

DORU MOTOC

CARTEA
(Urmare din pag. I)

moi apar insă opere ocozionale, fora portiepoe intimă, 
aș spune, fără pasiune, ca să nu mai insist csupra insufi
cientei sale calități științifice. Este de la sine ințeies că nu 
va rezolva nici o problemă și nu va contribui cu nimic la 
momentul publicistic actual. Preponderența lucrărilor de popu
larizare, in sensul cel mai restrins ol ocestui cuvint. este de 
asemenea în măsură să ridice un semn de întrebare. Ar 
trebui încurajată mai mult cercetarea sistematică, pozitivă, 
orientată spre fapte, spre conținutul realitct . cu concluzii 
mai riguroase, susținute prin argumente concrete, nu spe
culative. Avem exemplul nenumărate or Juc-ări de acest gen 
care ou constituit succese de librărie, si ar fi cum nu se 
poate mai falsă impresia că ele nu ou o rra-e priză la 
public. Rafturile oricărei librării probează că. potrivă o- 
pera diletantă și subțire ca proces de eabc-a-e nu întru
nește sufragiile nimănui și că se dovedește a fi irutilo. Rec 
litatea înconjurătoare in România actuală c:e-ă imaginea 
unui dinamism social și politic fă>ă precedent Lucrările Con
ferinței Naționale ți plonurile de dezvoltare ecc-c— că sint 
peste tot sursa unei activități 'egislative și testtu» p-a:e ce 
mare ovengură. Se caută soluții organizatorice, se a-noun so
luții noi se caută căi noi de evoluție Este un rfi""ot de 
cutii extrem de bogat Luaț> o singwfi se-c* de 4»cr 
la Conte-Mo Nationa<o ți vet» gas- temee o 
volume I °-oduct'O editorială o- t-eew să fte e«-.coTrtă 
aceste dezbateri, p-eterind -eeotajet-c- ecu ca-cce s> ns se 
de finolitote moi degrabă lucrări de controversă, ce-ceec- 
de teren, un efort de a crea imaginea te'rtătii pentru pu
blicul larg, pentru cercetători ți chiar pentru factorii de dec-rte 
din societate. Imaginea intuitivă o devenit tot r-ai ‘c să in 
societatea contemporană, ea trebuie eloborată, trebute deter
minată cu mijloacele științei, proces la core cercetătorii și 
autorii de carte social-politică sint chemați să-ți aducă un 
aport hotăritor. Este poate nevoie de o conlucrare mai strinsă 
a editurilor specializate cu institutele țtiințifice, procesul pu
blicării unei cărți devenind comun, iar aparițiile să poarte 
girul prestigios al unui colectiv de cutoritate. Nu ne gin
dim desigur la lucrările cu implicații literare, unde indivi
dualitatea autorului este hotăritoare, ci la cărțile cu conținut 
social și politic, la analize și sugestii cu privire la orqanizarea 
instituțională, la funcționarea legilor și la altele. Grupul de 
lectură al unei lucrări trebuie să facă parte dintr-o instituție 
cu înaltă profesionalitate și să contribuie in mod real la 
mai buna elaborare a punctului de vedere al autorului, la 
clarificarea opiniilor sale, la acuratețea stilului ți la dialec
tica argumentelor prezentate. Există de altfel o practică mon
dială în acest sens și orice mare operă de sociologie sau 
economie din lume începe cu mărturisirea recunoștinței auto
rilor, de multe ori personalități excepționale, față de colec
tivele cu care au lucrat. S-ar realiza in acest fel o mai bună 
structură a lucrărilor și s-ar scoate desigur în evidență numai 
contribuțiile cu adevărat necesare, eliminindu-se cel puțin 
in parte vorbăria nesfîrșîtă a multor cărți așa-zis teoretice.

meni — afirmă Dinu Mitx — dar 
chiar de la prima ședință a con
siliului. tovarășii profesori au 
găsit tonul necesar, incit să nu 
mă simt stingherit. Iar atmosfe
ra serioasă din consiliu m-a o- 
bligat să mă pregătesc bine pen
tru fiecare ședință, să aduc aici 
problemele de acut interes pen
tru organizație, pentru noi r a 
elevi, pentru școală. Citeva e- 
xemple : într-o ședință a consi
liului s-a analizat munca teh- 
nico-productivă a elevilor. Am 
fost anunțat 
timp înainte
largă consultare cu membrii co
mitetului, cu secretarii din cla-

și eu cu destul 
și am început o

1. si

î-’i-am adunat un 
pe căra l-am pre- 
uiu". Nu erau ă- 
Be pe care le-au 
erea iceului și 
rofesori: veneau 

pdate ar fi tre-
te dacă nu le-ar 
Concret? „Atunci 
□fesori maiștri și 
altă metodă. U- 

i teoretice de me- 
altul cerea In orele 

i se cupleze doar 
: un maistru accep- 
Ibastre. ceilalți pre

ferau alte culori: unele grupe 
de elevi munceau efectiv 6 ore, 
alte grupe. „la mica înțelegere", 
săreau peste pauze și elevii ple
cau mai devreme. Aduse in.con- 
siliu, argumentat, toate aceste

1

CI

INCERTITUDINI LA ORA DECIZIEI
Am stat, recent, de vorbă cu 

rriai mUlți elevi, viitori absol
venți de la citeva licee din 
București — despre profesia 
pentru care au optat, despre ar
gumentele în virtutea cărora 
și-au ales d meseriă sau alta, 
despre factorii determinanți în 
orientarea profesională.

„CU CEEA CE ÎNVEȚI IN TIMPUL 
LICEULUI NU TE POȚI PREZENTA 
LA UN EXAMEN DE ADMITERE"

Luminița Diacu, din clasa a 
XÎI-a H (Liceul „Gheorghe 
Lazăr") și-a ales profesia de 
medic. A început să se pregă
tească cu mult inalnte de a 
ajunge în ultimul an. Deși este 
la o dlasă cli profil umanist. în
vață fizica după manualul de 
real. De ce ? „Fizică se face la 
secția umanistă numai informa
tiv. iar matematica nu se face 
deloc. Și atunci, cînd mergem 
la examenul de admitere ni se 
cere aceeași materie ca și co
legilor noștri care au absolvit 
liceu! I» o clasă cu profil rea
list. Anatomia pe care o învățam 
la liceu 0 destul de * sumară. 
Noțiuni fundamentale sînt expe
diate in subsolul paginii și toc
mai acestea sint subiecte la ad
mitere. Am apelat la tratate de 
medicină Sint și în ele multe 
greșeli Manualul doctorului 
Voîculescu la capitolul ..Osi
fică ri“ e plin de greșeli. Manua
lul nostru are planșe destul de 
vagi. Nu, in nici un caz cu 
ceea ce înveți în timnul liceului 
nu te no(i prezenta la un exa
men de admitere" Sint de a- 
ceeași părere eu Luminița Diacu 
Si colegii ei t

Xll-a A). Ion Stiharu
A), Lucia Cornea
H) Munteanu Dan
FL

a
Xll-a
Xll-a
Xll-a

Adrian Cice (cl.
a
a
a

(el. 
(el. 
(el.

DESPRE CRITERIILE 
ORIENTĂRII PROFESIONALE

O anchetă întreprinsă la Li
ceul nr. 42 în rîndul elevilor 

L-------------------------------------- —

clasei a Xll-a A, profil realist, 
a dus la rezultate surprinzătoa
re. Dintre cei 24 de elevi care 
ne-au răspuns. 50 la sută se în
dreaptă spre facultăți cu profil 
umanist, 20 la sută spre facul
tăți de diverse profiluri, și nu
mai 30 la sută spre facultăți cu 
profil tehnic.

O asemenea situație nu numai 
că trezește curiozitatea, dar ri
dică de la sine un semn de în
trebare în privința orientării 
profesionale a viitorilor absol
venți. Ce îi determină pe mulți 
dintre absolvenții liceelor de 
eultdră generală să opteze pen
tru facultăți umaniste, in ciuda, 
profilului realist urmat în timpul 
liceului ?

Dar, înainte de a răspunde la 
aceste întrebări, îi lăsăm să 
vorbească pe cîțiva dintre inter
locutorii noștri :

Rodica Răchitan : „Mi-ar fi 
plăcut chimia, dar în familia 
noastră este o tradiție, fapt ce 
m-a determinat să-mi schimb 
gindurile și să dau admiterea 
la Facultatea de istorie".

Ioana Grigore : „Pasiunea pen
tru literatură era foarte veche 
și apoi nu doream să mă des
part de colectiv",

Moise Dorina : „Două sînt 
motivele pentru care nu am ur
mat secția umanistă în timpul 
liceului, deși preferința mea se 
îndrepta spre o facultate cu pro
fil umanist. Primul, și cel mai 
important, se leagă de perspec
tivele reduse ale absolvenților de 
la secția umanistă după termi
narea școlii. Al doilea, se referă 
la pregătirea profesională, care, 
în acest caz. nu e întotdeauna 
cea mal corespunzătoare".

Fernanda Florea : „întotdea
una realiștii au avut șanse mai 
mari, indiferent dacă au candi
dat la facultăți cu profil tehnic 
sau cu profil umanist".

Afirmațiile celor mai mulți 
dintre interlocutorii noștri: „pre
gătirea la secția umanistă ar fi 
deficitară", „insuficientă", „ar 
lăsa de dorit", „nu oferă prea 
multe șanse", nu constituie prin

ele însele un serios prilej de me
ditație ? Și dacă este așa. care 
sint atunci temeiurile 
secțiilor umaniste ? 
măm convingerea 
umanistă nu poate, 
însemne „locul de 
elevilor slab pregătiți din punct 
de vedere profesional, idee ve-

ființării 
Ne expri- 
că o secție 

totuși, să 
refugiu" al

scriem în continuare citeva din 
intervențiile semnificative spe- 
rînd ca ele să fie receptate nu 
numai de către cadrele didac
tică, dar și de către Ministerul 
Educației și învățămîntului.

A.M. : Mai degrabă cred că 
există niște dezavantaje pentru 
cei care se îndreaptă in timpul 
liceului spre secția umanistă.

• De ce învâțâ „umaniștii" după manualele 
de la real ? • Ce îndreptățește șansele spo
rite ale unora față de perspectivele mai „re
duse" ale altora ? • Secția umanistă, un 
„loc de refugiu" ? • Majoritatea elevilor 
„umaniști" acuză o pregătire unilaterală, 
posibilități limitate de alegere a viitoarelor 
profesiuni • Lipsa de informație poate redu

ce o mare pasiune la un foc de paie I

hiculată cu insistență în ultimul 
timp.

PENTRU UN STATUT MAI CLAR 
AL iNVAȚAMÎNTULUI LICEAL 

UMANIST

Rezultatul sondajului efectuat 
in rindul elevilor clasei a Xll-a 
E. profil umanist, de la Liceul 
..Zoia Kosmodemianskaia", este 
o dovadă concludentă a abordă
rii defectuoase a problematicii 
pe care o ridică secțiile uma
niste în contextul învățămintu- 
lui nostru de cultură generală. 
Răspunsurile primite pot con
stitui eventual, sugestii pentru 
o mai bună organizare a învă
țămîntului liceal. Majoritatea 
celor întrebați s-au oprit mai 
ales la unele incertitudini pe 
care le oferă, deocamdată, absol
virea secției umaniste. Tran-

Secția umanistă este în general 
privită ca locul de refugiu al e- 
levilor slabi. Este necesar să se! 
pună mai multă bază pe munca 
noastră 
noastră, 
vească 
„pilule".

M.î. : Faptul că s-a scos 
programa secției umaniste 
tematica, iar fizica s-a redus au 
consecințe asupra pregătirii 
noastre și. bineînțeles, asupra 
unei orientări profesionale efi
ciente. orizontul nostru fiind li
mitat la citeva instituții de in- 
vățămint superior. Poate 
fi bine să știm și noi 
vele pentru care au fost 
aceste obiecte de studiu.

E.D. : Nu s-ar putea spune 
noi, umaniștii, sîntem prea 
vantajați. Din nici un punct 
vedere, orientarea noastră pro-

fesională nu se bazează întot
deauna pe pasiune, pe criterii 
realiste. Din această cauză, plu
tim intr-o incertitudine aproape 
Continuă. Poate că ar trebui 
semnalat faptul că numărul de 
ore afectat limbilor străine e 
mult prea mic pentru ceea ce se 
cere la un examen de admitere 
(de pildă, la Limba engleză, 
secția umanistă, are un număr 
mai mic de ore decît secția 
reală).

R.M. : Un serios dezavantaj 
pentru noi, în privința orientă
rii profesionale îl prezintă numă
rul de instituții restrîns la 
care ne putem prezenta la e- 
xamenul de admitere. Faptul că 
nu mai facem matematică, con
tribuie la o pregătire unilate
rală. Daca noi facem cafn ace
lași hufnăr de ore la literatură 
și limbi străine cite se fac Și la 
secția realistă, ce ni se Oferă 
nouă în schimb ?

Este necesară din partea fac
torilor de răspundere din liceele 
de cultură generală și ,a Mi
nisterului Educației și învăță
mîntului o mai atentă preocu
pare asupra organizării învăță- 

care 
răs-

proprie.
decît
lecții sub formă

pe gindifea 
să ni se ser

ele

din 
ma-

că ar 
moti- 

scoase

că 
a- 
dâ

mîntului liceal umanist, 
după părerea noastră, nu 
pundă cerințelor unei instruiri 
cu adevărat eficiente.

Deficiențele semnalate in in
tervențiile de mai sus ar putea 
constitui un serios prilej de me
ditație pentru definirea unui 
statut mai clar al secțiilor uma
niste, și care ar duce cu multe 
șanse de reușită la înlăturarea 
neajunsurilor care se fac sim
țite (și nu numai în pregătirea 
profesională), a incertitudinilor 
legate de orientarea profesională 
a elevilor.

CE STITI DESPRE VIITORUL 
' PROFESIONAL?

Cu această întrebare ne-am a- 
dresat elevilor clasei a XIT-a A 
a Liceului „Spiru Haret", Cele 
35 de răspunsuri primite nu ne 
permit să afirmăm că vi’tnr’i

candidați la examenul de admi
tere sint și posesorii unor infor
mații sigure despre viitorul lor 
profesional.

Florian Georgescu, de pildă, 
dorește să urmeze o secție a Fa
cultății de filologie, critica de 
artă. Or, o asemenea secție nu 
există în cadrul facultății res
pective. „Prea multe lucruri nu 
știu. Am aflat că se lucrează cu 
idei și uneori cu metafore". Dan 
Romașan și-a ales profesia de 
economist. Știe că se cere o bună 
pregătire. „în amănunt, nu 
cunosc prea multe lucruri". 
Cristina Marinescu și-a ales me
seria de inginer constructor, dar 
„deocamdată știe puține lucruri", 
„în contact cu medicina am 
venit prin intermediul tatălui 
meu. Nu știu încă prea multe 
lucruri despre această meserie" 
(Oana Scafesi). ..Despre profe
sia de economist nu știu prea 
multe lucruri, dar știu că este o 
meserie frumoasă prin faptul că 
înmănunchează elemente realiste 
(matematica) și elemente uma
niste (limbi străine)" (Mircea 
Păun).

Altă serie de răspunsuri înlo
cuiesc informația propriu-zisă 
cu opiniile proprii despre pro
fesia aleasă. „Profesia de medic 
cere devotament, curaj, singe 
rece și în primul rind dragoste 
față de oameni" (Gabriela Vlă- 
dulescu). „Stomatologia este o 
artă. Este ceva frumos. Te face 
să cunoști oamenii, te pune în 
situații inedite, pe care, chiar 
dacă va fi greu le voi înfrun
ta" (Mircea Teodorescu). De
sigur, ginduri frumoase, opiniile 
despre viitorul profesional ne-au 
interesat, dar nu constituie prin 
file însele niște argumente. Se 
impune, deci, o mai atentă pre
ocupare a școlii în privința o- 
rientării profesionale. Marile 
pasiuni nu rezistă la argumente 
minore.

aspecte — și altele pe care nu 
le mai amintesc acum — s-au 
luat măsuri pentru asigura
rea caracterului unitar al activi
tății tehnico-productlve. Am 
pr i ticipat și la analizele trimes
triale la învățătură, la dezbate
rea și definitivarea planului co
mun de activități educative și la 
multe alte ședințe în care con
siliul profesoral a conceput o 
dezbatere și a hotărît probleme 
importante pentru mersul școlii. 
După fiecare ședință, informam 
comitetul U.T.C. și secretarii 
pe clase cu tot ce ne privea di
rect.

— Prezența secretarului U.T.C. 
în ședințele consiliului profeso
ral, intervine Adrian Severin, 
se justifică și este eficientă 
dacă există în general uri climat 
de colaborare, dacă comitetul 
U.T.C. și-a cîștigat autoritate, 
prin faptul că aduce în fața 
conducerii școlii probleme se
rioase, propune soluții. La noi 
există toate acestea. Sint abia 
de puțin timp secretar și încă 

ședință a 
Dar nici 

aștept a- 
ă rezolva 

r---------  care s-au
ivit în acest prim trimestru de 
școală. AU fost cazuri cînd ora
rul la unele clase îi nemulțu
mea pe elevi. Ne-am dat seama 
că cei din anul IV — uman a- 
veau dreptate cînd își exprimau 
nemulțumirea că învăță după a- 
miază. Argumentele lor : îl 
așteaptă bacalaureatul și împing 
pregătirea pînă la ore mai tîr- 
zii seara, apoi chiar cursurile de 
pregătire organizate de facultăți 
au loc după amiaza și, avind 
școală în aceleași ore, nu vor 
putea participa. în colectivul de 
conducere al liceului am găsit 
toată înțelegerea.

Răspunsurile obținute de la 
elevi ăi Liceului ,.Mihai Vitea
zul" arată că aici s-a înțeles că 
tot ce se petrece între zidurile 
școlii implică și orgariizăȚih 
U.T.C. La rîndul său, comitetul 
U.T.C., prin secretar, si-a luat 
în serios rolul în cdnsiiiul pro
fesoral.

Dar se întîmplă peste tot la 
fel ?

La Liceul „Mihai Eminescu" 
întrebarea a căzut pe un te
ren descoperit : ..Nu, mărtu
risește Gabriela Ștefănescu 
secretara comitetului U.T.C.

n-am participat la o 
consiliului profesoral, 
nu m-ăm apucat să 
ceasta ședință pentru 
acolo unele probleme

VICTOR BOGDAN

cii au ridicat mănușa. între
cerea a început.

Noi, după ce am lansat i- 
nițiativa, ne-am gîndit că 
trebuie să facem în așa fek 
Incit tot noi să fim eoe.HP 
care să cîștigăm întrecerea, 
știind sigur că nici ceilalți nu 
stau cu mîinile în sin. La noi 
ii» secție luna decembrie a 
fost unanim declarată lună a 
calității. Există, așadar, și o 
a doua întrecere. între cele 
trei organizații ale secției.

Sînt însă șt tineri, în 
special la operațiile de aș- 
chiere, care din dorința — 
firească în fond — de a „sări" 
peste normă, trag de mașini 
chiar și atunci cînd nu este 
cazul. Survin intii dereglările 
de funcționare — deci rebu
turile — apoi defectarea — 
timpii morți. S-a instituit 
un sistem de îndrumare și 
control pe principiul recipro
cității tovărășești, colegiale 
intre toți membrii organiza
ției. Iar membrii comitetului 
și-au luat angajamentul că 
nu vor rebut a nici o piesă. 
Tocmai pentru a sprijini în
trecerea prin exemplul per- 
sonal. lnbepînd dd!Ha 1 ianua
rie 1973, in secția colivii va 
lua ființă brigada tineretului.

n-am participat Ia nici o ședință 
a consiliului profesoral. Știu că 
am acest drept, dar n-am fost 
chemată niciodată".

Explicația acestei nereprezen- 
tări a organizației U.T.C. în con
siliul profesoral o aflăm de la 
tovarășul Eugen Pop, directorul 
liceului. „Aud pentru prima 
oară de acest lucru. Ce să caute 
acolo secretarul U.T.C. ? Avem 
un director cu problemele edu
cative, care răspunde și de orga 
irizația U.T.C. El aduce în con
siliu problemele care interesea
ză pe uteciști..." Prezența secre
tarului U.T.C. in ședințelefcon- 
siliului profesoral este prevăzu
tă în Regulamentul școlar și re
glementată de un act oficial, 
datat octombrie 1971, elaborat 
de Ministerul Educației și Invâ- 
țămintului, Comitetul Centra! 
al U.T.C. și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Secre
tara comitetului U.T.C. din li
ceul amintit a simțit nevoia, în 
mai multe rînduri, să se con
sulte, să-și verifice un punct de 
vedere, să aducă în fața consi
liului profesoral anumite aspec
te ale muncii ei, greutăți căro
ra nu le-a găsit încă rezolvarea. 
Timiditatea ei și lipsa unui cli
mat propice n-au creat apropie
rea necesară, lăsînd multe lu
cruri în suspensie. Nu ni se pare 
inutil să adăugăm că. în acest 
liceu, planul comun de activi
tăți i— comun, deci școlii si or
ganizației U.T.C., — s-a discutat 
și aprobat în consiliul profeso
ral fără a fi secretarul U.T.C. 
de față.

Aici e vorba de neîncredere în 
necesitatea participării secreta
rului U.T.C. la treburile școlii si 
în cadrul consiliului profesoral. 
S-ar putea ca, în unele locuri, 
secretarul să fi avut o participa
re pasivă, să fi tăcut în consi
liu, să fi fost „speriat" de ideea 
că el trebuie să-și spună cuvin- 
tul, însă nu aceasta este, în ge
neral, situația. Receptivitatea 
fâță de o asemenea măsură ilus
trează în grade diferite, re
ceptivitatea la problemele spe
cifice ale elevilor asa cum pot 
fi ele formulate de ei, și, nu in 
ultimul rînd, mai ilustrează și 
acceptarea în vorbe, nu și în 
fapte a procesului de democra
tizare a opiniei. Proces care 
nu poate ocoli tocmai școala, 
principala instituție care' for
mează oamenii societății de 
mîine.

Stih cupola anotimpului
Foto: PAVEL TANJALA
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E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par

tidului Comunist Român,. președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a primit din partea tovarășului 
IOSIP BROZ TITO, următoarea telegramă ;

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările 
deosebit de prietenești și bunele urări pe care le-ați adress: 
cu prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Președinției R.S.F.I., Prezidiului U.C.I., popoare . r 
iugoslave și mie personal.

Folosesc șl acest prilej pentru a vă adresa urările noastre 
cele mai bune de noi succese pentru prosperitatea Republicii 
Socialiste România și a poporului prieten român.

Este o satisfacție pentru mine de a putea exprima . . 
gerea că relațiile prietenești și colaborarea fructuoasă dintre 
cele două țări și partide ale noastre se vor dezvolta cu succes 
și în viitor spre binele popoarelor iugoslave și român, precum 
și în interesul socialismului, al colaborării internaționale și 
păcii în lume.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE a transmis COMITETULUI CENTRAL AL FRON
TULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE 
SUD, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XTI-a aniversări a creării Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de Sud vă adresăm dum
neavoastră și eroicei populații sud-vietnameze, cele mai . or- 
diale felicitări și un călduros salut prietenesc.

în cei 12 ani care au trecut de la crearea sa, Frontul Națio
nal de Eliberare s-a afirmat ca o puternică forță politică care 
a mobilizat mase largi ale populației sud-vietnameze la lupta 
pentru apărarea libertății și ființei naționale, împotriva agre
siunii imperialismului american, pentru înfăptuirea unor trans
formări înnoitoare în viața poporului.

Reafirmăm și cu acest prilej solidaritatea militantă a poporu
lui român cu’poziția Frontului Național de Eliberare, a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, hotărîrea de' a-i acorda în continuare poporului vietna 
mez întregul sprijin, in lupta pentru triumful cauzei salt dre;„e.

Opinia publică din țara'noastră, care a primit cu satisfacție 
știrea în legătură cu acordul realizat între Statele Unite și 
Republica Democrată Vietnam cu privire la încetarea acțiu
nilor, militare și realizarea păcii, își exprimă speranța Că in 
cadrul convorbirilor de la Paris se va ajunge la semnarea 
acordului, punîndu-se astfel capăt războiului _ din Vietnam și 
creîndu-se condiții pentru restabilirea păcii și dezvoltarea li
beră a poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, 
corespunzător propriei lor voințe, fără nici un amestec din 
afară.

Urăm din toată inima populației sud-vietnameze succes ae- • 
plin în lupta sa nobilă și ne exprimăm convingerea că relațiile 
d“ colaborare dintre Frontul Unității Socialiste din Republica 

Socialistă România si Frontul Național de Eliberare din Viet
namul de Sud vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele 
ambelor noastre popoare, al cauzei înțelegerii și păcii între 
popoare. , '

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Emi
rului Statului Bahrein, ISA BIN SULMAN AL-KHALIFA, 
următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcerâ telegrama de felicitare a Exce
lenței Voastre cu ocazia zilei noastre naționale. Doresc, să vă 
transmit, Excelență, sincerele mele mulțumiri și aprecieri, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru 
Excelența Voastră, și de continuă prosperitate pentru poporul 
român prieten.

TELE R actualitatea
De azi, studenții 
sint in vacanță !

.esc re

| 6 ÎNTREBĂM CU

AURA URZICEANU

a 50 de ani de la constituirea

Și chiar dacă vacanța de iar
nă nu se mai traduce pentru ei, 
ca la vîrsta pionieriei, in surpri
zele atimate de crengile feeri
cului brad, ea n-a fost mai 
puțin așteptată și nu va fi mai 
puțin spectaculoasă. Ce inedit 
prezintă ediția 1972 a vacanței 
de iarnă studențești ?

— Studenții sint deopotrivă 
organizatori și beneficiari ai a- 
cestei vacanțe — ne răspunde 
tovarășul KALMAN PUSZTAI, 
secretar al Consiliului U.A.S.R. 
Fie că vor participa la activi
tățile organizate în centrele u- 
niversitare,. fie la cele inițiate 
la nivel central, studenții au 
avut * inițiativa, ei determină 
conținutul și formele manifes
tărilor de vacanță.

în toate centrele universitare, 
casele de cultură, cluburile, să
lile și terenurile de sport sint 
deschise, și-au adaptat progra
mul pentru specificul zilelor de 
vacanță și stau la disDoziția 
studenților. Se continuă in aces
te zile manifestările închinate 
aniversării sfertului de veac de 
la proclamarea Republicii. Au 

~4oc întilniri cu personalități ale 
’Vieții noastre sociale, mese ro
tunde, evocări, concursuri, vizi

- te la muzee și locuri istorice.
Vacanța a fost așteptată de 

studenți pentru excursii și in- 
t'rșceri sportive de sezon. îi 
vom întilni deci, la schi, in 
excursii, cu mașina ori pe jos, 
prin împrejurimile localităților. 
Dar vor putea fi găsiți și la te
nis de masă, la șah. ori practi- 
cînd alte sporturi de sală.

La solicitarea lor. in centrele 
universitare, studenții vor pe
trece împreună ultima noapte a 
anului. Sîntem anunțați că în 
București canțirțșje complexelor 
dirt Grozăvești și Regie se vor 
transforma în „amfiteatre" ale

se
țeșlî. Aceste petreceri tracițic- 
nale 'or purta ampreata s:u- 
derției: programele au fes*,
concepute de studer.^ țî vor fi 
susținute de formațiile lor.

— Stațiunile BMMtane exerci
tă iama a atracție irezistibila 
asupra beaeficiarilor vecaaței. 
Este valabi] acest lacre și ia 
cazul studenților ?

— Desi_ 
tiv al U.A^S-R-, cu spr 
•ușierului Educați 
mimului, organize 
an atît tabere _de 
tabere .alpine is localitaț 
bane bine cunoscute 
pitorescul lor. La Sinai 
terii. Sănie Moldova. Tuse 
Pîrîul Rece și Bras 
odihni peste 3 2UG d 
din toate centrele 
O noutate, respecți 
ment : in acest an 
ră este patronată de 
universitar, comandame: 
asigurat de același ci 
format din studenți act 
asociație și cadre didactice de 
specialitate. între centre s-a is
cat o adevărată întrecere pen
tru asigurarea unor programe 
atrăgătoare. Este de așteptat și 
de dorit ca nu un singur cen
tru să cumuleze aprecierile stu
denților. ci în toate taberele 
studenții să petreacă zece zile 
foarte frumoase.

Taberele alpine, găzduind pes
te 1 600 de studenți din jntreaga 
țară, se organizează la Borșa — 
în Maramureș, Muntele Mic, Se- 
menic. Păltiniș, Curmătura, Pla
toul Bucegilor și în alte locuri. 
Soeciffcul lor : un program 
obligatoriu de învățare a schiu
lui ori de perfecționare in acest 
sport. S-au asigurat instructori 
de specialitate recrutați dintre

Ca

PROGRAM
DE MODERNIZARE

Cooperația de consum a 
elaborat un program concret 
de modernizare a întregii re
țele comerciale din mediul 
rural. Planul, care urmează 
să fie realiza* în circa 5 ani, 
este in concordanță cu pro
cesul de sistematizare a co
munelor și cuprinde ridica
rea de noi unități, extinde
rea celor existente, dotarea 
lor cu utilaje și mobilier 
care să înlesnească folosirea 
celor mai moderne forme de 
servire rapidă și civilizată a 
cumpărătorilor.

din activitatea unității aminti
te). Vor fi acordate trei premii 
și două mențiuni pentru fie
care categorie artistică ; ciști- 
gătorii vor putea intra în po
sesia premiilor cu prilejul festi
vității ce va avea loc la 29 de
cembrie.

• Tot la magazinul „Victoria" 
s-a deschis o originală expozi
ție cu vînzare de articole de 
îmbrăcăminte de sezon, 
decorațiuni interioare, 
exponate, remarcăm 
realizate intr-o serie de uni
tăți textile din Sibiu, Brașov 
etc., un variat sortiment de 
draperii, pleduri, huse. Gama 
confecțiilor este ilustrată, atît 
de paltoane, pardesie pentru a- 
dulți. cit și de o serie de nou
tăți in materie, pentru copii și 
tineret : haine din blană arti
ficială. raglane din relon,. cana
diene din relon și golf, rochii 
etc.

Marți dimineața, au plecat la 
Moscova, pentru a participa la 
manifestările prilejuite de 
sărbătorirea semicentenarului 
U.R.S.S., , delegația C.C. al 
U.Ț.C., condusă de Traian Ște- 

■fănescu, * prim-secretar al C:C: 
Ui U.T.Ci, ministru pgiitru pro? 
blemele tineretului, delegația* 
^Consiliului Național al Femei-, 
lor, condusă de Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului, si o 
delegație a Consiliului General 
A.R.L.U.S., ’ ■
Livezeanu, membru al acestui 
Consiliu.

Educației Socialiste. Programul- 
galei a cuprins filfnele „50 de 
ani de existență a statului so- 
vtotic“,.„R.S.F.Șt Ruăă‘\. „Ucrai-. 
na mea", R.S.S. Tadjică" și 
„Dacă n-ați fost ' în ’Letonia".

La spectacol au asistat- Ioan 
.Jinga, viceprcsedjntejl toisi- 
liului Culturii și- Eăwațief So-

IJievelîtiftțirui. Si îh alt^ centre .studenți și cadre didactice de la

Consiliului, si

condusă de Octav

Cu prilejul sărbătoririi împli
nirii a 50 de ani de la consti
tuirea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, la Ambasada 
U.R.S.S. din București a_ t 
loc, marți, 
presă.

Au luat parte 
ai presei centrale, 
ziunii, Agenției „Agereres",

avut
o conferință de

reprezentanți 
radiotelevi- 

ai 
unor publicații periodice, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine șl atașați de presă a- 
creditați' la București.

★
In cadrul manifestărilor pri

vind aniversarea în țara noa
stră a 50 de ani de la crearea 
Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste, marți seara a 
ăvut^' loc, la Cinematograful 
„Central" J‘~ ”--------“ "
de filme 
zată de

din București, o gală 
documentare, organ!? 
Consiliul Culturii și

•lori 
Ex- 
Au 

fost de față N. V. Maslennikov, 
însărcinat cu afaceri al Uniu
nii Sovietice in România, șefi 

, ai . unor misiuni diplomatice a- 
creditați 
membri

Stlc.

cialiste, funcționari supt 
din Ministerul Afacerilor 
terne, un numeros public.

la Bucurpști și șalți 
ai corpului diplpnia-, 

■ i <
★

începînd de miercuri, 20 de
cembrie, filmele prezentate în 
cadrul spectacolului de gală 
vor putea fi vizionate și la ci
nematograful 
din București 
matografe din

„Timpuri Noi" 
și la alte cine- 
țară.

★
La Casa prieteniei româno- 

sovietice din Constanța a avut 
loc marți după-amiază simpo
zionul „File din literatura și 
arta militantă a Uniunii Sovie
tice".

★

La Timișoara, la Casa prie
teniei româno-sovietice, a avut 
loc simpozionul cu tema „50 de 
ani de la constituirea statului 
sovietic".

consacrată celei de-a 12-a aniversări a creăriiAdunare
Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud

Cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la crearea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, marți după-amiază a 
avut loc în Capitală o adunare 
de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez, organizată de 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Comitetul 
municipal București al P.C.R. și 
Comitetul Național de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez.

Au participat Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Tudor Io- 
nescu, președintele. Comitetului 
Național de solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez, repre-

zentanți ai Comitetului munici
pal București al P.C.R.. nume
roși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei.

Au 
zenți, 
dorul 
de Sud,__
ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București, 
membri ai celor două amba
sade.

In cadrul adunării au luat cu- 
vintul Silvia Zugravu, secretar 
al Comitetului P.C.R. al secto
rului 
blicii

fost, de asemenea, pre- 
Lam Van Luu, ambasa- 
Republicii Vietnamului 

Nguven Dang Hanh,

Marți-seara, la Casa Centra
lă a Armatei, a avut loc o a- 
dunare consacrată celei de-a 
28-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Revoluționare a Re
publicii Democrate Vietnam, la 
care au participat generali, o- 
fițeri, maiștri militari și sub- 
ofițeri. din ’ 'e ’~

, ... ... „ rești. i
Adunării de Stat, '.care face o ______. .. . v ■. ........................« L-.1LJ

Delegația 
ză, condusă 
Mansour, i 
naționale din Republica Demo
cratică Sudan, a părăsit, marți 
dimineața, Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie,,

Emil Bodnaraș, membru 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a primit marți 
delegația Adunării de Stat a 
R.P. Ungare, condusă de Papp 
Janos, membru al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Comisiei 
pentru apărărga .' națională a

vizită în țara igiastră. la invi
tația Marii Adunări Naționale.

Marți dupâ-amiază, s-a reîn
tors în Capitală delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central aJ Partidu
lui Comunist Român, care a 
participat la lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al Parti
dului Comunist Francez.

Delegația a fost întîmpinată 
la sosire de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Circei și Teodor Marinescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. aL P.C.R., de acti
viști de partid.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădules- 
cu, a primit, marți, pe Anis 
Hassan Yahia, ministrul econo
miei și industriei, conducătorul 
delegației economice guverna
mentale din Republica 
cratică Populară a 
care se află într-o 
țara noastră.

Demo-
Yemenului, 
vizită în

Ambasadorul R.P.
București, Ferenc Martin, a 
ferit marți seara, o recepție 
prilejul vizitei în țara noastră
a delegației Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare, 
condusă 
ședințele 
pararea 
de Stat.

Ungare la 
o- 
cu

de Papp 
Comisiei 
națională

Janos, pro
per*‘.ru 
a Adună

PREMIERE "

stofe, 
Dintre 
stofele

[

din T:ry

give ale

ALEGEȚI !

fie 
in-

Rubrică realizată de
ANDREI BÂRSAN

precum uti
agregateicr. De remarcat cî 
ca jumătate dintre accrtca i 
fost aplicate in producție: efi-
ciență postcalculatu — peste 6 
milioane lei.

NE-AM INFORMAT 
PENTRU DV.

garnizoana Bucu-

econbmică sudane- 
. de Ibrahim Moneim 
ministrul economiei

CRONICA
U. T. C

Duminică, a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii 
Studenților Comuniști din 
l’ranța (U.E.C.) formată din 
Roland Chamak, secretar al 
Uniunii, membru al Biroului 
Mișcării Tineretului Comu
nist din Franța, Jean Marie 
Goulven Kerien și Ghislaine 
Bovinha, secretari ai secțiilor 
U.E.C. '■ _
tuează 
tră, la

Luni 
a fost
Executiv al U.A.S.R. de către 
tovarășul Sorin Ionescu, se
cretar al Consiliului U.A.SJL. 
și de activiști ai Comitetului 
Executiv al U.A.SJt.

Cu acest prilej s-a realizat 
un schșnb de informații cu 
privire la activitățile și 
preocupările actuale ale 
U.A.S.R, și U.E.C. Delegația 
franceză a vizitat, de aseme
nea, Academia de Studii 
Economice, precum și obiec
ții e social-culturale studen
țești din Centrul universitar 
București.

din Paris, care efec- 
o vizită in țara noas- 
învitația U.A.S.R.

dimineață, delegația 
primită la Comitetul

LA ANIVERSARE :
200 DE INOVAȚII

LOCURI 
OE MUNCA

o Centrala industriei confec
țiilor (Bd. /Irmata Poporului, 7, 
telefon 31 22 22) angajează tineri 
în meseriile : timplari manuali 
și mecanici, lăcătuși, mecanici, 
frezori, strungari, primitori- 
distribuitori.

© Institutul de cercetare și 
proiectare pentru industria elec
trică (Bd. Tudor Vladiniirescu 
45—47, telefon 31 22 11) angajea
ză tineri pentru a lucra pe pos
turi de : inginer constructor, 
inginer mecanic, strungar, fre
zor, matrițer, operator, tradu
cător limbi străine.

z-

Siroveaz 
eațiu Pi 
Discuri ?

bune
— Presa ?
— Foarte bună : m-a mă

gulit, în mod special, apre
cierea apărută într-un coti
dian american : „Ella Fitz
gerald ar trebui să 
invidioasă pe vocea și 
terpretarea Aurei Urzicea- 
nu“.

— Proiecte ?
— Un contract pe cinci 

ani cu Duke Ellington, iar 
în țară imprimări la radio 
și la Electrecord, emisiuni 
la televiziune și cîteva con
certe.

— Viață personală ?
— M-am căsătorit și am 

un băiețel de un an. Ă ve
nit cu mine, și-1 voi lăsa în 
țară, în grija mamei mele, 
cit timp voi onora noul con
tract în Statele Unite.

I. P.

CONCURS 9 EXPO
ZIȚIE

_ • Magazinul „Victoria" din 
ti a pregătit pentru 
cadourilor" o serie de 

între acestea se nu- 
una... ..plastică". Con- 
magazinului. in colabo- 
Palatul Pionierilor, or- 
i un concurs de desene 

fotografii genericul
ocialist". 
ita două 

(«rafii, 
spirală

Primul rinichi artificial ro
mânesc a trecut cu succes eta
pa verificărilor biologice. El se 
remarcă prin performanțe deo
sebite : gabarit redus, ușurință 
in manipulare și deplasare in 
caz de intervenții exiraclinieale, 
randament mare de filtraj. Sis
temul de alimentare este com
plet diferit de al celorlalți ri
nichi artificiali existenți in 
prezent in cîteva centre medi
cale din țară : a fost înlocuită 
acționarea electrică, făcîndu-se 
posibilă utilizarea aparatului in 
oriee situație. Valoroasă reali
zare tehnică a intrat în dotarea 
Clinicii chirurgicale nr. 1 Cluj.

..Decupaj" din prognoza 
meteorologilor pentru urmă
toarele două săptămîni: Pe 
I alea Prahovei, pe traseele 
alpine, stratul de zăpadă ca 
îngădui amatorilor de schi... 
să se apuce în mod serios de 
lucru ! In același timp — a- 
precierea aparține, de data a- 
ceasta, unuia dintre colegii 
noștri, recent întors de pe 
meleagurile Bihorului — oas
peții bazinului de la Băile 
Felix își pot închipui, în aces
te zile — cu oarecare fante
zie — că se află undeva, pe 
țărmul Mării Negre într-o zi 
însorită. Rămîne să vă alegeți, 
deci, varianta de concediu '

* ..................................... . ......................................... ..................... ......... *****........... ............. ...........,*..*■**■

® SPORT ® SPORT ® . SPORT < SP

Cine a detronat „regele**
sportului timișorean ?

(Urmare din pag. I)

Școlii sportive din Timișoara 
care a testat pe toții elevii cla
selor I—IV. circa 8 000. supu- 
nindu-i la trei probe : alerga
re. sărituri și un exercițiu ae 
gimnastică. Rezultatul : au fost 
depistați elevi care pot alerga 
fără întrerupere mai mult de o 
eră. Acest fapt confirmă incâ 
o dată potențialul biologic ri
dicat al tineretului din țara 
noastră. Valorificarea la acest 
nivel este deficitară. Si aici a- 
jungem să descoperim o altă 
cauză care, de data aceasta 
ține mai mult de domeniul me
todologiei organizării competi
țiilor sportive. Dacă pe orizon
tală ele există, apoi criteriui 
fundamental, de urmărire pe 
verticală, lipsește. In momentul 
de față intimplarea este cea 
care face de cele mai multe 
ori ca un sportiv să se finali
zeze la nivelul performanței 
sau nu. Degeaba sint 1 254 co-

pii la Școala sportivă care ac
tivează in cadrul celor 12 dis- 
cipline. cind. de fapt, ei ajung 
aici, nu fiindcă la școala din 
care provin ar fi fost străbăte- 

toate etapele antrenamentu
lui. și deci, n-ar mai fi avut 
ce invăța. ci fiindcă abia de 
ajci să inceapă. Nu s-ăr putea 
spune, cu toate acestea, că dini 
această școală n-au plecat 
sportivi cu un nume în forma
re. Dar și de data aceasta in
tervine hiatul, datorat unor op
tici perimate privind tehnica 
antrenamentului de performan
ță. Să dăm un exemplu. Cind 
au fost legitimați de clubul Po
litehnica, _sprinterii Szabo — 
maș 
de metri timpul 
sec.
sat 
De 
mai 
vizează domenii de strictă spe
cialitate. Nu stă în intenția 
noastră să dăm lecții, dar de

_ Ta- 
și Darvas realizau pe 1G0 

de 10,2—10,3 
Acum acest timp a regre- 
ajungind la 10,5—10,7 sec.
ce ? Răspunsul este mult 

dificil de dat întrucit el

afirmat putem afirma că pre
gătirea științifică a antrenoru
lui lasă de dorit. în locui a- 
cestuia apar paleative. Afirma
rea profesională, cel puțin in 
Timișoara, a devenit mai ușor 
de dobîndlt nu prin rezultatele 
de pe stadion ci prin întocmi
rea unor refefate și lucrări ști
ințifice care nu servesc nimă
nui. în loc . ca laboratorul .șco
lii să fie curtea și terenuri?' 
pe care Timișoara le oferă cu 
dărnicie, apar cabinete și alte 
asemenea spații adecvate pen
tru cercetare. Putem face orici- 
te competiții am vrea și indi
ferent de ce nivel, absența sis
temului de creștere, ierarhiza
re și dirijare a valorilor, lasă 
în continuare deschis accesul 
empirismului și a justificări
lor savante. Așa se explică de 
ce o fostă puternică pepinieră a 
atletismului românesc, Timișoa
ra. un leagăn al campionilor in 
diferite discipline sportive a de
venit un loc anonim din acest 
punct de vedere.

VII și ambasadorul Repu- 
Viettiamului de Sud, Lam

fânemo
MIERCURI. 2» DECEMBRIE

1932
care apare lunar de 25 de ani și-a consacrat întreaga actiti- 

ite informării și documentării cadrelor din practica econo
mică, teoreticienilor și studenților, celor ce studiază în invă- 
țămîntul de partid și în diversele forme de perfecționarea pre
gătirii cadrelor asupra* problemelor construirii economiei so
cialiste

★
însumează in fiecare număr o amplă și intensă activitate de 

cercetare economică, analize, și sinteze, reflecții asupra com
plexității fenomenelor economice

*
prezintă cele mai noi metode .și tehnici 

mentarijlpi de conducere și planificare,
din domeniuF-instru-

__ ___T,__ ___ ____ , în vederea perfecțio
nării cadrelor în arta și știința conducerii economiei naționale 
și a întreprinderilor

*
publică articole și studii prin care semnalează tendințele, 

semnificația si dimensiunile reale ale fenomenelor economiei 
mondiale și implicațiile lor asupra economiei naționale

•k
realizează un flux continuu de comunicare cu economiștii- 

cercetători și practicieni — un dialog constant cu cititorii 
printr-un mare număr de dezbateri și anchete, răspunsuri la 
întrebări etc. asupra celor mai actuale probleme ale practicii 
și gîndirii economice

Abonîndu-vă la revista „PROBLEME ECONOMICE", rea
lizați o informare și documentare economică selectivă, com
petentă, operativă !

, , ; .■ , _ _ :. .
Costul unui abonament pe anul 1973 la revista „Probleme 

Economice" este de lei 120.

BARIERA : ruteazâ !a Patria 
?rele »ja: 12.15: 15: 1T.S: 2».»>. 
entral (orele M; IX»: ISA»: U;

(orele X«; 11;
IA»: 16: II»; 21)-
PICICL VA AVEA CX FRĂ

ȚIOR : rulează la Dana (orele 11: 
13; 15.3»; — la orele t.C Program 
de desene animate pentru cc

VACANȚA LA ROMA : rul< 
la Doina (orele 17,2»: S). Bu 
(orele 15.45; 1»; a. 15). GiuleșU
(orele 15.30; îg; a.»i

FILIERA : rulează la Luceați) 
(orele 9; 11,15: 1XM: 16: 1X2»: 2 
București (orele X3»; 11: IX»; 
18.30: 21).

FETE TN SOARE : rulează 
Festival (orele 9; 11; 13: 15; 17: 
21).

MAREA EVADARE : rulează 
Scala (orele 9.30; 13; 16,45 : 20.15), 
Capitol (orele 9,30; 1X45: 15.15; 
19,45), Favorit (orele 9,15; 12.30; 16; 
19.30).

CU MlINTLE CURATE : rulează 
Ia Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18.15; 20.30), Pacea (orele 15.45: 18: 
20). Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—18,15 In continuare) ; PRO
GRAM DE DOCUMENTARE SO
VIETICE (Ora 20.15)

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN

». Ex

fqI 
ni. 
16;

Ia 
it;

la

AUSTRALIA : rulează la Flamura 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15:
ît.Jli.

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează Ia Feroviar (ore
le 9; IX»; 16; 19.38). Melodia 
(orele 9; 12.3»; 16: 19,30). Glonu 
(ore.e 9; 1X30; 16.15; 19.45). Mo
dem (orele 9: 1X30; 16; 19,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11.30: 15.30: 18: 
20.30). Tomis (orele 9; 11,45: 14J0; 
17 15: 20.15)

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lira (orele 15.30; 18;
29.15) .

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,15), 
Ferentari (orele 15,80; 18: 20,15).

FUGI, CA SA TE PRINDĂ : 
lează la Drumul Sării (orele 
18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
lează la Cotroceni (orele 10.30: 
15.30- 18; 20.30).

FUGA E SANATOASA : rulează 
Ia Unirea (orele 15.30: 18; 20,15).

A FOST O DATA UN POLI
ȚIST : rulează la Cringași (orele 
15 30: 18 : 20.15).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Progresul 
(orele 15.30; 18; 20.15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Floreasca (orele
20.15) , Miorița (orele 10: 
17.30 : 20).

BĂRBATUL CARE A 
DUPĂ BUNICA : rulează 
va (orele 16; 18; 20).

ru-
16:

ru-
13;

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 21), Aurora (orele 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20,30).

CAZUL MATEI : rulează la Arta 
(erele 15.30: 18: 20,15).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20.15).

O — - --
NARI
10; 15.30;

MANIA
la Cosmos (orele 15.30; 18;

AM ÎNCĂLCAT LEGEA: 
zâ la Flacăra (orele 15,30; 18;

ULTIMUL TREN DIN 
HILL : rulează la Vitan
15.30: 18: 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Da
cia (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CREIERUL : rulează la Laromet 
(orele 15.30; 17.30: 19,30).

CUM SĂ FURI UN 
(orele 9: 11.30; 14); 
RAREA (ora 16,30) ; 
TE-TI DE TRAUDEL : (
JUCĂTORUL (ora 21). 1 
Cinemateca Union".

FLOARE ȘI DOI GRĂDI- 
: rulează la Munca (orele

19).
GRANDORII : rulează

20.15). 
rulea- 
20.15).
GUN 

(orele

I MILION 
DESFAȘU- 
AMINTEȘ- 
(ora 19,45) : 
rulează la

VENIT 
la Raho-

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19.30 ; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30 ; Teatrul National „I.L.

0 La sediul F.I.A.B. din 
Miinchen, a avut loc trage
rea la sorți a grupelor sfer
turilor de finală ale „Cupei 
Cupelor" la baschet mascu
lin. Echipa Steaua București 
va juca în grupa B alături 
de formațiile Jugoplastica 
Split și Juventud Badalona 
(Spania). Din grupa A fac 
parte echipele Mobilquattro 
Milano, Spartak Brno și 
Spartak Leningrad. întilnî- 
rile se vor juca după siste
mul turneu (tur și retur) în
tre li) ianuarie și 14 februa
rie 1973. Finala se va dispu
ta în ziua de 20 martie.

• Astăzi, pe patinoarul ar
tificial din parcuj sportiv „23 
August", selecționata de ho
chei pe gheață a țării noas
tre întîlnește în meci de 
verificare cunoscuta forma
ție Sparta Praga, una din 
fruntașele campionatului ce
hoslovac. Jocul începe la 
ora 18,30. Revanșa întîlnirii 
va avea loc joi de la aceeași 
oră.

MERIDIAN

Caragiale" (Sala Studio) : 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
SCARĂ — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandră" : (Sohitu Mă- 
gureanu) : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 19,30 ; Teatrul „C.I. 
Nottara" : (Sala Magțieru) : BUNA 
SEARA DOMNULE WILDE — ora
19.30 : Teatrul de Comedie : FATA 
MORGANA — ora 20 ; Teatrul 
Mic : TESTAMENTUL CIINELUI 
— premieră — ora 19,30: Teatrul 
Giulești : MEȘTERUL MANOLE 
ora 19.30: Teatrul ,,C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : REVIS
TA ARE CUV1NTUL' — ora
19.30 : Teatrul „Ion Vasilescu" : 
HANUL PIRAȚILOR — ora 19.30 : 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ILEANA SINZIANA — Ora 
17; (Sala Academia) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : GHIOCEI... 
MĂRGĂRITARE — ora 19.30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Bucureștiul necunoscut. 9,25 Prie
tenii lui Așchiuță. 9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba franceză. 10,30 
Comentariu la 40 de steme — Ju
dețul Timiș. 10,50 Telecinemateca 
pentru copii. 12,20 Tehnic-club. 
12,45 Telejurnal. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba germană. 18,00 Pentru să
nătatea dv. 18,10 întrebări și răs
punsuri. 18,45 Timp șl anotimp în 
agricultură. 19.05 A 12-a aniversare 
a creării Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal, 
în cinstea aniversării Republicii 
— Cronica marii întreceri. 20,00 
Planul pe ’73 — De la nivelul ra
murii, la locul de muncă. 20,10 
Handbal masculin : Steaua—Opp- 
sai Oslo în ,,Cupa campionilor eu
ropeni". Transmisiune directă de 
la Ploiești. 20,40 Comentariu la 40 
de steme. Județul Tulcea. 21,00 
Telecinemateca : ,,Cu mîinile pe 
oraș". 22,40 .,24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o Idee : 
Umberto Nobile (II). 20,25 Româ
nia în lume. 20,55 Agenda. 21,05 
Luminile rampei. Tineri interpret!. 
21,45 Cărți și idei. 22.10 Roman- 
foileton : „Elizabeth R“.

• In urma anchetei agen
ției France Presse, cei mai 
buni sportivi europeni ai a- 
nuiui 1972 au fost desem
nați ciclistul belgian Eddy 
Merckx (Ia masculin) si a- 
tleta Renate Stecher din 
R.D. Germană (Ia feminin). 
Iată primele cinci locuri în 
cele două clasamente : mas
culin : 1. Eddy Merckx (Bel
gia) — ciclism : 2. Lasse Vi
ren (Finlanda) — atletism ; 
3. Valeri Borzov (U.R.S.S.)
— atletism : 4 Nikolai Avi
lov (U.R.S.S.) — atletism : 5. 
Emile Puttemans (Belgia) — 
atletism ; feminin ; 1. Re
nate Stecher (R.D. Germană)
— atletism ; 2. Marie The- 
rese Nadig (Elveția) — schi ; 
3. Mary Peters (Anglia) — 
atletism ; 4. Ludmila Bra- 
ghina (U.R.S.S.) — atletism ; 
5. Monika Zehrt (R.D. Ger
mană) — atletism.

• Intre 26 decembrie si 5 
ianuarie 1973, în diferite o- 
rașe din provincia canadia
nă Ontario se va desfășura 
un turneu internațional de 
hochei pe gheață, la care 
vor participa echipele Di
namo Moscova, Timra (Sue
dia), selecționata orașului 
Praga și patru formații de 
club canadiene.

• Disputată la Moscova, 
întîlnirea contind pentru 
campionatul ligii europene 

masă, între 
Angliei și 

a revenit gazdelor 
cu scorul de 7—0.

la tenis de 
selecționatele 
U.R.S.S.,

%25e2%2580%2598.ru


Rezoluții initiate de Romania 
privind problemele tineretului de peste hotare

adoptate de Adunarea
Generată a O.N.U.

PLENARA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. A
TAT, ÎN ȘEDINȚA DE LUNI, CELE DOUA PROIECTE DE 
REZOLUȚIE PREZENTATE RE ROMANIA, ÎMPREUNA CU 
ALTE 31 DE STATE MEMBRE, LA PUNCTUL DE PE 
AGENDA SESIUNII INTITULAT „TINERETUL, EDUCAREA 
SA ÎN SPIRITUL RESPECTULUI FAȚA DE DREPTURILE 
ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI, PRO
BLEMELE SI NEVOILE SALE, PARTICIPAREA SA ACTI
VĂ LA DEZVOLTAREA NAȚIONALA ȘI COOPERAREA 
INTERNAȚION ALA“.

Adoptarea celor două proiecte 
marchează recunoașterea inițiati
velor și eforturilor consecvente 
ale României, îndreptate spre 
promovarea colaborării interna
ționale în domeniul de impor
tanță 
tului 
pace 
pării 
țile 
cooperare internațională.

Prima rezoluție, vizînd transpu
nerea în viață a Declarației Na
țiunilor Unite cu privire la PRO
MOVAREA ÎN RINDURILE 
TINERETULUI A IDEALURI
LOR DE PACE, RESPECT 
RECIPROC ȘI ÎNȚELEGERE 
INTRE POPOARE — document 
elaborat de România și adoptat 
în unanimitate de Adunarea Ge
nerală în anul 1965 — „cere sta
telor, organismelor interesate ale 
Națiunilor Unite și agențiilor spe
cializate ale O.N.U. să acorde o 
mai mare atenție transpunerii în 
viață a prevederilor Declarației, 
în special în stabilirea politicii și 
programelor privind tineretul". 
Totodată, Adunarea Generală a- 
dresează un apel solemn tuturor 
statelor, precum și organizațiilor 
internaționale guvernamentale și 
neguvernamentale cu statut con
sultativ pe lîngă Consiliul Eco
nomic și Social, să întreprindă 
acțiuni adecvate pentru a sădi în 
rîndurile tineretului respectul 
față de toți oamenii — indiferent 
de naționalitate, rasă, sex sau re
ligie, considerație față de valo
rile umane, devotament față de

majoră al educării tinere- 
în spiritul idealurilor de 
și progres social, al partici- 
tinerei generații la activită- 
de dezvoltare națională și

idealurile de pace, libertate și 
progres și față de cauza dreptu
rilor omului. Rezoluția subliniază 
că Adunarea Generală a hotărît 
să examineze periodic modul de 
aplicare a principiilor Declarației, 
pe baza unor noi rapoarte elabo
rate ele secretarul general, con- 
ținînd propuneri, recomandări și 
informații in materie.

Cea de-a doua rezoluție, pri
vitoare la ..MULTIPLICAREA 
CANALELOR DE COMUNICA
ȚIE CU TINERETUL 51 OR
GANIZAȚIILE SALE INTER-

Manifestări
aniversarii

Un numeros public, cadre di
dactice universitare, studenti. 
s-au întrunit în aula Facultății 
de științe politice din capitala 
Iugoslaviei, pentru a audia con
ferința „România : 25 de an; de 
la proclamarea Republicii". Am
basadorul României la Belgrad. 
Vasile Șandru, a subliniat însem
nătatea istorică a instaurării Re
publicii în România, a evocat 
evenimentele revoluționare care 
au creat premisele înfăptuirii a- 
cestui act memorabil și a scos în 
evidență dezvoltarea țării noas
tre în anii socialismului, în pă
trarul de veac care a trecut de 
la importantul eveniment.

O CONVORBIRILE DES
FĂȘURATE LA LIMA între 
reprezentanții celor cinci 
țări membre ale Pactului 
Andin — Chile, Ecuador, 
Columbia, Bolit ia și Peru— 
și o delegație din Mexic au 
luat sfîrșit prin încheierea 
unui acord privind forma
rea 
dino-mexicane, avînd drept 
scop dezvoltarea cooperării 
între aceste state în dome 
niile industrial, comercial, 
financiar, tehnic și științific.

Luînd cuvintul în cadrul 
dezbaterilor, președintele co. 
mitetului Pactului Andin, 
reprezentantul Perului, Luis 
Barandiaran, a subliniat că 
formarea acestui organism 
reprezintă o etapă impor 
tantă în încercarea de a for
ma o piață latino-america 
nă, care să contribuie la dez 
voltarea economiei fiecărei 
țări și la progresul Ameri 
cii Latine, în general.

La rindul său, ministru! 
de externe .al Mexicului, E 
milio Rabasa, a reafirmat 
poziția țării sale de promo
vare a cooperării între ță 
rile latino-americane, pe 
baza avantajului reciproc.

unei comisii mixte an-

în cadrul „Zilelor filmului ro
mânesc", în cunoscutele centre 
industriale din bazinul silezian — 
Katowice și Czestochowa, și în 
localitatea Ciechanow din 
vodatul Varșovia au avu 
prezența delegației oe 
români, condusă de 
Andrei Blaier. spectacole de gală 
cu filmele Pădurea pierdută" și 
„Decolarea".

în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii în Româ
nia, la Galeriile de Artă din Tira
na, s-a deschis expoziția de pic
tură românească cuprinzind lu
crări ale artiștilor plastici Micha
els Eleutheriade și Gheorghe 
Ionescu.

La vernisajul expoziției au 
asistat Mantho Bala, adjunct al 
ministrului invățămintului și cul
turii și președinte al Comitetului 
de artă și cultură și alte persoa
ne oficiale.

neretului

Republicii

d Intre 
inter-

subli- 
propu- 

al

ADOP-

aurarca

U R S S - Mei blocuri de locuin
țe in oro sul Cimkent

cipat 
cenți 
cipalelor

Aml 
Flores 
asupra 
mrr.e 
ohbîr

NAȚIONALE", relevă necesita
tea ■ îmbunătățirii actualelor 
metode de comunicație și coo
perare între Națiunile Unite și 
tineretul lumii, a sporirii rolu
lui O.N.U. în dezvoltarea con
tactelor și legăturilor 
organizațiile naționale si 
naționale ale tineretului.

Adunarea Generală — 
niază-rezoluția — aprobă 
nerea secretarului general 
O.N.U. de a se convoca un grup 
consultativ ad-hoc de lucru, care 
să elaboreze propuneri de măsuri 
și activități ce vor trebui în
treprinse de către O.N.U. pentru

DineZ

a veni in intimpina 
aspirațiilor tineretul 
ierea rezoluției 
hotărirea Adunării

rea nev odor și 
lui. In inche- 
este inserată 
Generale de

a reexamina, la cea de-a 30-a se-
suine a sa. piobletn
canalelor ce comun 
retul. iar Ia sesiune*a 'utoare. să

in cinstea

a 25 di 
Republi

Cu acest j atul cu
afaceri a.i. al României în Cipru, 
Ion Anghel. a vorbit despre sem
nificația istorică a sărbătoririi ți 
despre succesele dobîndite de 
poporul român în cei 25 de ani 
care au trecut de la proclamarea 
Republicii.

7/Apollo-17"
HOUSTON 19 (Agerpres). 

Nava spațială „Apollo-17“ a 
merizat la ora 19,25 GMT, 
Oceanul Pacific, într-o zonă
tUată la aproximativ 640 km 
sud-est de arhipelagul Samoa. 
Operațiunea de amerizare a fost

a- 
în 
si-

La Centrul de informații al 
orașului Bochum din R. F. a 
Germaniei a avut loc o seară de

a amerizat
precedată, cu aproximativ 1 mi
nut și jumătate, de deschiderea 
a două parașute de frinare 
apoi a altor 3 parașute, care 
asigurat amerizarea lentă 
capsulei „America" în apele 
ceanului.

Și 
au 

a 
O-

• IN CURSUL LUNII NO
IEMBRIE. patrioții din Gui
neea Bissau au scos din 
iuptâ peste 200 de militari 
inamici — menționează un 
comunicat al Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea Bissau si Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
dat publicității la Alger. In 
ciuda bombardamentelor 
masive întreprinse de avia
ția portugheză asupra re
giunilor eliberate — se a- 
rată in comunicat — forțele 
patriotice au lansat 75 de 
operațiuni ofensive împotri
va unor tabere fortificate 
inamice si asupra pozițiilor 
unor unități portugheze. In 
cursul luptelor au fost dis
truse un elicopter și șase 
tancuri. O mare canțitate de 
arme și muniții au fost cap
turate de patrioți.

Cauza dreaptă a poporului vietnamez
La 20 decembrie, populația Vietnamului 

de sud, întregul popor vietnamez sărbă
toresc împlinirea a 12 ani de la crearea 
Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Născut din voința și aspi
rațiile cele mai fierbinți ale populației 
sud-vietnameze de a-și orindui viața in 
deplină libertate, potrivit intereselor sale 
fundamentale, Frontul Național de Elibe
rare s-a afirmat ca reprezentantul autentic 
și legitim al locuitorilor Vietnamului de 
sud. în scurt răstimp, F.N.E. care și-a 
asumat de Ia bun început sarcina istorică 
de a infăptui unitatea tuturor forțelor 
patriotice în vederea eliberării țării, pen
tru independență și democrație, pentru 
neutralitate și rcunificarea pașnică a pa
triei, a devenit catalizatorul eficace al miș
cării patriotice, al luptei împotriva agre
siunii americane. După cum se știe, cei 12 
ani care au trecut de la acest eveniment 
de o deosebită însemnătate au stat sub 
semnul unor strălucite victorii ale mișcării 
de eliberare condusă de F.N.E. și de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud.

Importantele victorii obținute de forțele 
patriotice sud-vietnameze au făcut să 
eșueze rind pe rind toate planurile strate
gice ale regimului anti-popular de la Sai
gon și ale sprijinitorilor săi de la Washing
ton. Pe cimpurile de luptă din Vietnamul 
de sud s-a demonstrat că nu există forță 
capabilă să infringă un popor care luptă 
pentru libertatea și independența sa.

în zonele eliberate — care reprezintă 
patru cincimi din teritoriul Vietnamului 
de sud — F.N.E. și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu au luat măsuri pentru instau
rarea unui regim de largă democrație ba
zat pe egalitatea tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, sex sau religie.

In același timp, aplicarea reformei agrare, 
prin care s-au distribuit țăranilor peste 
două milioane hectare de pămint, măsurile 
de dezvoltare a culturii, învățămînțului 
și ocrotirii sănătății au dus la o îmbună
tățire continuă a vieții în zonele eliberate.

Desfășurarea evenimentelor atestă faptul 
că escaladarea acțiunilor militare nu 
reprezintă o soluție și că singura modali-

12 ani de la crearea Frontului

Național de Eliberare

din Vietnamul de sud

tate realistă de a se pune capăt conflictu
lui rămîne reglementarea sa pașnică, prin 
intermediul tratativelor. După cum se știe, 
atit Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, cit și Re
publica Democrată Vietnam au prezentat 
in repetate rinduri, în cursul ultimilor 
ani, propuneri proprii, raționale, pentru 
soluționarea conflictului, pe baza respec
tării drepturilor inalienabile ale poporului 
vietnamez 
nele, calea 
propuneri 
tativelor 
înainteze _ ___ _______ ,, ____
convorbirilor care s-au desfășurat în acest 
an s-a ajuns la un acord privind 
încetarea războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam. Poziția adoptată de către Statele

de a-și hotări singur 
propriei dezvoltări, 

au deschis drumul 
și au făcut cu putință 
pe acest drum. In

desti- 
Aceste 

tra
să se 

cadrul

și de către regimul reacționar al lui 
împiedică înlăturarea ultimelor ob- 

din calea încetării conflictului, 
semnării acor- 

păcii în Viet-

Unite 
Thieu 
stacole 
Paralel cu tergiversarea 
dului privind restabilirea 
nam, S.U.A. au luat măsuri de natură să 
provoace prelungirea războiului. Hotărirea 
privind reluarea bombardamentelor ame
ricane 
mare 
cit ea 
opinia 
narea 
iului din Vietnam.

România, care se pronunță și acționează 
consecvent pentru realizarea unor rapor
turi noi între state, bazate pe respectarea 
independenței și suveranității naționale, 
pe deplina egalitate în drepturi și avantajul 
reciproc, pe respectul dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară, a urmărit și urmă
rește cu caldă simpatie și solidaritate lupta 
eroică a populației sud-vietnameze sub 
conducerea F.N.E. și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu, acordîndu-i întregul 
Său sprijin material, politic și moral. Ti
neretul român, alături de întregul nostru 
popor se pronunță cu hotărîre pentru în
cetarea intervenției militare a S.U.A., pen
tru semnarea neintirziată a acordului me
nit să pună capăt războiului, pentru retra
gerea tuturor trupelor străine din Viet
nam, din întreaga peninsulă indochineză, 
astfel îneît poporul vietnamez și celelaltl^ 
popoare indochineze să-și poată hotărî 
singure destinul.

asupra K.D. Vietnam provoacă o 
surprindere cu atît mai mult cu 

a fost luată intr-un moment în care 
publică internațională aștepta sem- 
acordului privind încetarea războ-

BĂZIL ȘTEFAN

Bombardamente violente
asupra R.D. Vietnam
Ministerul de Externe al R.D. 

tații, la 19 decembrie, o declarație 
pentru bombardamentele violente 
șelor Hanoi și Haifong și a altor regiuni și pentru poziția pe 
care se situează în problema vietnameză.

Vietnam a dat publici- 
în care condamnă S.U.A. 
efectuate împotriva ora-

Lucrările sesiunii ministerialea Pieței comune lărgite VIETNAMUL DE SUD. - O 
seaintă o Guvernai* Revo*u- 
uonar Provizoriu. înlr-una din 

zonele eliberate

continuat, 
lucrările

Marți, au 
la Bruxelles, 
triplei sesiuni ministe
riale a Pieței 
lărgite, la care participă
miniștrii afacerilor ex
terne, ai agriculturii și 
ai transporturilcr.

comun?

Comentînd rezultatele dezba
terilor din cursul ședințelor de 

-dimineață, agenția France Presse 
relata că miniștrii nu au făcut 
nici un fel de progres asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi. Miniștrii transporturilor, 
după ce au eșuat să ajungă la 
un acord în ce privește greuta
tea și dimensiunile camioaneloi 
de transport, au hotărît să amîne 
disputa pentru anul viitor. Neîn
țelegerile în problemele abordate 
au intervenit între vechii membri 
ai C.E.E. și cei viitori — Marea 
Britanie, Irlanda și Danemarca.

*H*“***» *-
acord. s<

Dadă de

iâ etape
e vamale

Venezuela: petrolul sub 
controlul statului ?

burilor.
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• IN CURSUL ZILE! DE 
LUNI, in capitala Marii Bri 
tanii nu a apărui nici un 
ziar, ca urmare a grevei de
clanșate de muncitorii tipo 
grafi din acest sector de ac
tivitate.

Greva a fost declarată in 
semn de protest împotriva 
hotăririi tribunalului pen
tru relațiile industriale, care 
a aplicat o amendă de 50 000 
de lire sterline sindicatului 
muncitorilor din metalurgie 
sub acuzația de a fi exclus 
pe unul 
care nu 
sindicale 
lucrului.

• LUIND Cl VINTUL cu prl- 
lejel deschiderii complexului 
petrochimic national „Tablaso" 
din zona lacului Maracaibo, 
președintele Veeezuelei, Rafael 
C aldera. s-a pronunțat pentru 
instituirea controlului de stat 
t upra zăcămintelor petrolifere 
ale țării. Venezuela — a sub
liniat președintele Caldera — 
este nemulțumită de faptul că 
principala sa bogăție, baza e- 
ceaeauei naționale, este exploa
tată și comercializată de mono
polurile străine, care obțin din 
acestea mari profituri, in dau
na intereselor poporului vene- 
mplean.

începînd din seara zilei de 18 
decembrie și pînă în dimineața 
zilei următoare — relevă decla
rația — avioanele S.U.A., inclu
siv bombardiere strategice de tip 
„B-52", au efectuat sute de rai
duri, atacând, in mod repetat, 
numeroase zone din Hanoi, Hai
fong și din provinciile Ha Tay, 
Ha Bac, Vinh Phu. Yen Bai, 
Nam Ha, Quang Ninh și alte 
regiuni. Ripostînd ferm, forțele 
armate și populația din zonele 
atacate au doborît numeroase 
avioane și au scos din luptă sau 
au capturat un număr de 
americani.

în continuare, declarația 
tește că, la 20 octombrie 
guvernul S.U.A. a căzut 
cord cu guvernul R. D. Vietnam 
asupra textului unui acord pri
vind încetarea războiului și res
tabilirea păcii în Vietnam. Dar, 
imediat după aceasta — arată 
declarația — guvernul S.U.A, a 
refuzat să semneze acordul și a 
întreprins o serie de acțiuni prin 
care prevederile acestuia erau vio
late, introducînd mari cantități de 
armament și , zeci de mii de con- Guvernul R. D. Vietnam san- 
s'ilieri militari în Vietnamul de 
sud. Totodată, S.U.A. au inten
sificat războiul în amîndouă păr
țile Vietnamului. Recent, în în
trevederi confidențiale cu repre
zentanții R. D. Vietnam, partea 
americană a cerut modificarea 
mai multor puncte din conținu
tul acordului. De asemenea, 
S.U.A. au îndemnat administra- 
ția-marionetă a lui Thieu să 
emită în mod public cereri ab
surde, pentru a submina acordul

piloți

amin- 
1972, 

de a-

și a sabota aplicarea sa, încercînd 
să arunce asupra R. D. Vietnam 
vina pentru rezultatul unor ase
menea acte.

Aceste acțiuni ale S.tJ.A. nu 
pot îmbunătăți situația lor criti- 
tică în Vietnamul de sud, iar 
tentativele de a forța poporul 
vietnamez, cu ajutorul bombelor 
și al obuzelor, să accepte o solu
ționare a problemei vietnameze 
în condițiile cerute de partea a- 
mericană, reprezintă o încercare 
zadarnică — se arată în decla
rație. Poporul vietnamez va face 
sg eșueze în mod complet încer
cările S.U.A- de a negocia de pe 
o poziție de forță, precum și toa
te manevrele lor de la masa con
ferinței. Poporul vietnamez do
rește pacea în condiții de inde
pendență și libertate, și, atît 
timp cit S.U.A. persistă în pre
lungirea și intensificarea războiu
lui, poporul întregului Vietnam 
va face toate sacrificiile necesare 
și va continua lupta împotriva 
agresiunii, pentru salvarea na
țională, pînă la victoria defini
tivă.

a,uvernil 1 n. u. vietnam : in 
damnă escaladarea războiului vie 
către S.U.A. și cere guvernului 
american să înceteze războiul de 
agresiune purtat în Vietnam, po
litica de „vietnamizare a răz
boiului", să înceteze bombarda
mentele, operațiunile de minare, 
blocada și toate celelalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam, 
guvernului S.U.A. revenindu-i 
întreaga responsabilitate pentru 
toate consecințele serioase ale 
acțiunilor sale.• • •

• IUNIE 1972.

Mari centre universitare din Republica 
Sud-Africană (Durban, Johannesburg, Pre
toria, Capetown) sint cuprinse de ample 
manifestații studențești antiapartheid. Ti
neri albi, africani și metiși demonstrează, 
pentru prima dată împreună, pentru abo
lirea discriminărilor rasiale, drepturi poli
tice și libertăți egale. Semnalul a fost dat 
de studenții de culoare ai Universității din 
Durban, care au protestat împotriva exma
triculării unui coleg african. Fără nici o 
justificare poliția a intervenit, lovindu-i 
pe tineri cu sălbăticie. Au fost operate nu
meroase arestări. În sprijinul acțiunii re
vendicative a studenților din Durban, 
aproape 7 000 de țineri din Capetown au 
blocat arterele orașului și mai ales piața 
Catedralei Sf. George, din apropierea pai- 
lamentului. Era o demonstrație pașniea, 
studenții respectind cuvintul de ordine de 
a nu face nimic care ar putea constitui un 
pretext pentru poliție ca să intervină. În 
schimb, numeroase pancarte cereau guver
nului Vorster să pună capăt apartheidului 
și solicitau drepturi egale tuturor cetățe
nilor. Răspunsul : clini polițiști, grenade 
lacrimogene, bastoane de cauciuc și... ia
răși arestări. Dar tinerii n-au abandonat 
lupta După numai cîtcva ore de la inter
venția poliției, studenții au distribuit iu 
oraș manifeste semnate de Noua Alianță 
Studențească cerind încetarea politicii ra
sismului.

Spiritul protestatar s-a extins rapid la 
universitățile sud-africane de limba engle
ză din Johannesburg și la universitățile 
afrikauder din Pretoria și Stellenborcb.

UNIVERSITATEA
SUD-AFRICANĂ
SUB SEMNUL
REPRESIUNII

• DECEMBRIE 1972.

Potrivit revistei engleze THE ECONO
MIST. studenții universităților din Africa

de Sud au cîștigat, recent, cea mai răsună
toare victorie a luptei lor dusă cu autorită
țile sud-africane, obținînd revocarea a 5G0 
de „acuzații" dictate împotriva lor după

demonstrațiile din iunie a.c. Atunci, după 
cum se știe, ecoul tulburărilor studențești 
a fost atit de puternic incit ministrul de 
interne Muller a trebuit să ordone o an
chetă, iar primul ministru Vorster a fost 
obligat să răspundă la interpelări în par
lament.

In prezent, guvernul de la Pretoria îi 
amenință pe studenți cu noi măsuri repre
sive. THE ECONOMIST consemnează, în 
acest sens, o declarație a ministrului muncii, 
Marais Viljoen, făcută la o întrunire pu
blică, in 
hotărirea 
tinerilor 
TIA VA 
TOANE 
CHIAR 
VOR FI INTERZISE". Comisarul de poliție 
Joubert a menționat că el va folosi chiar 
armele de foc împotriva demonstranților.

In același timp, atmosfera din R.S.A. 
este din nou încărcată de întemnițarea, pe 
cinci ani, a tinărului indian Mohamed 
Essop care, in noiembrie 1971, devenise 
împreună cu Ahmed Timol (omorît de po
liție in timpul interogatoriului) obiectul 
unui protest public. în acest context au 
fost reînnoite și amenințările la adresa 
ziarelor, fiindcă unele dintre ele și-au 
permis să protesteze împotriva modului 
inuman in care sint efectuate interogato
riile de către poliție.

Guvernul de la Pretoria se simte inco
modat de acțiunile revendicative ale stu
denților și încearcă să-i reducă la tăcere. 
Dar experiența demonstrează că represiu
nile nu pot reprezenta o soluție...

care subliniază că oricare ar fi 
tribunalului în procesul intentat 

după acțiunile din vară. „POLI- 
FACE DIN NOU UZ DE BAS- 

IMPOTRIVA STUDENȚILOR. 
DEMONSTRAȚIILE PAȘNICE

GH. SPRINȚEROIU

dintre membrii săi 
s-a supus hotăririi 
privind încetarea

ELVEȚIA. - După trei ani de 
lucrări de renovare și moder
nizare, Universitatea „Alma 
Mater" din Ziirich și-a redes

chis recent porțile

Consultările lui E. Le 
burton

• EDMOND LEBURTON, în
sărcinat de regele Baudouin cu 
formarea noului guvern bel
gian. și-a continuat, luni, con
sultările cu liderii unor partide 
în vederea soluționării crizei 
politice declanșate la 22 noiem
brie.

Pe de altă parte, Leburton a 
anunțat că a elaborat marile

linii ale programului guverna
mental, pe care îl va supune 
în cursul acestei săptămîni exa
minării diverselor partide re
prezentate în Parlament și in
teresate să participe la preco
nizata coaliție guvernamentală.

Observatorii politici din Bru
xelles emit părerea că noul gu
vern belgian nu va putea fi 
constituit înainte de 1 ianuarie 
1973.

SCURT

ierii misiunii sale 
în această țară. La 
a participat și F. 
secretar al Ministerului Afaceri
lor Externe. De asemenea, am
basadorul român a fost primit 
în audiență și de Sir Denis 
Blundell, guvernatorul general 
al Noii Zeelande. Convorbirile 
au subliniat dorința și posibili
tatea dezvoltării continue a re
lațiilor între cele două țări.

Relații diplomatice Re
publica Malgașă — 
R. D. Vietnam

diplomatice 
întrevedere 
H. Cerner,

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE al Republicii 
Malgașe a dat publicității, marți, 
o declarație în care se arată 
că Republica Malgașă și Repu
blica Democrată Vietnam au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de amba
sadă.

Tanzania va restabili 
relațiile cu R.D.G

• TANZANIA a anunțat că 
va restabili relațiile diplomati
ce cu R.D.G. După cum anunță 
un comunicat al postului de 
radio Dar Es Salaam, citat de 
agenția A.D.N., guvernul Repu
blicii Unite Tanzania a hotărît 
să recunoască R.D.G. și să sta
bilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

« AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Noua 
Zeelandă, Iosif Gheorghiu, a fost 
primit de Norman Kirk, primul 
ministru și ministrul de externe 
neozeelandez, cu prilejul inche-

K. Waldheim va vizita 
Bangladesh

• SECRETARUL GENERAL 
al Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, va vizita 
în prima săptămînă a lunii fe- 
Mliahe Republica Bangladesh, 
la incitația guvernului acestei 
țări — anunță agenția Associa
ted Press. În cursul vizitei, el 
va diScuta cu oficialitățile com
petente problema prelungirii 
programului Națiunilor Unite 
pentru ajutorare și reconstruc
ție in Bangladesh, care — con
form prevederilor 
urmează să înceteze 
lunii martie.

inițiale — 
la sfirșitul
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