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în adunările generale U.T.C. 
din secții, tinerii de la Uzina 
Constructoare de Mașini din 
Reșița au criticat cu vehemență 
manifestările de formalism in 
practica organizațiilor U.T.C. 
Soluțiile propuse deși nu întot
deauna noi, au declanșat preocu
pările menite să sintetizeze idei
le . comune intr-un ansamblu de 
inițiative capabile să impună 
realmente un stil de muncă efi
cient, să creeze cadrul adecvat 
muncii colective și a celei de la 
om la om. „Din moment ce în
treaga masă de tineri, prin se
sizarea neajunsurilor, își expri
ma hotărîrea fermă de a parti
cipa nemijlocit la realizarea sar
cinilor de plan îmbunătățite, 
ne-am gîndit, ne spune primul 
secretar al comitetului munici
pal al U.T.C., tovarășul Valentin 
Man, să trecem imediat la solu
ționarea neajunsurilor existente 
în stilul nostru de muncă. în 
acest an, Uzina Constructoare 
de Mașini a avut de rezolvat 
numeroase probleme ivite in 
procesul de producție. Dacă une
le dintre lipsuri, nu intră spre 
rezolvare în competența organi
zației U.T.C., altele, cum ar fi 
numărul mare de rebuturi, ne- 
respectarea disciplinei tehnolo
gice și neintegrala folosire a 
fondului de timp afectat produc
ției le puteam ataca direct cu o 
și mai mare eficiență. în stabi
lirea oricărei inițiative se por
nește acum de la probleme in

I. DANCEA
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Clubul 
inginerilor și 
tehnicienilor
La U.F.S., din inițiativa comi

tetului U.T.C. a luat ființă la 
începutul anului 1971 Clubul in
ginerilor și tehnicienilor, în acest 
club ne-am unit mai mulți tineri 
din uzină, tineri a căror activi
tate să fie un mijloc de cunoaș
tere, de pătrundere și obiectivare 
a celor mai noi date tehnice, a 
rezultatelor științifice cele mai în
drăznețe. Prin activitatea noas
tră urmărim să ridicăm nivelul 
culturii tehnice a tinerilor, să-i 
ajutăm să cunoască uzina și să 
perceapă activitatea ei nu ca pe 
un rigid proces tehnologic, ci ca 
pe o activitate pasibilă de per
fecționări, să le trezim mîndria 
față de marca fabricii și locul ei 
în economia națională, creîndu-le 
convingerea că Uzina de Fibre 
Sintetice Iași nu înseamnă un 
simplu loc de muncă, ci un loc 
de realizare, de împlinire.

Pentru aceasta am organizat 
numeroase întîlniri între noii an
gajați și inginerii vechi ai uzinei, 
întîlniri la care tinerilor li s-a 
vorbit despre aceste lucruri, li 
s-au lămurit o serie de proble
me tehnice de ordin general sau

Ing. PAULA MUHLBXCHER 
președinta Clubului inginerilor 
și tehnicienilor de la U.F.S. Iași

(Continuare în pag. a Vl-a)
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neroeticii în anii pu
terii populare.

DOCUMENTAR L MAGISTRALELE
Delegația de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România, r

L UMIA'Il condusă de tovarășul
De ele, de aceste mc-
gistrc e ale luminii 
se leoțjâ indisolubil 
vîrsta nouă a țării, 
.îrsteie noastre, ale 
*“jturor, și îndeosebi 
vîrsta tînăra. Pentru
ccest motiv vă pre- 
zerrtâm, în PAGINA

llka, o scurtă isto- 
rie a dezvoltării e-

a sosit la Moscova
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VEDEREA
adeziuni

PRElUNGIRii VIEȚII TRACTOARELOR
la ampla acfiune gospodărească

lucrăm cel pufin încă doi ani cu mașinile
agricole propuse pentru casare

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Miercuri seara a sosit la 
Moscova delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
R -nâr.ia. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Rtmân. președintele Consiliului 
de Stat, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
a Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, va participa la festi- 
itâțtle prilejuite de cea de-a 

5O-a aniversare a creării Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste

Din delegație fac parte tova
rășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Andrei, secretar al C. C. al 
P.C.R.. Gheorghe Badrus, mem
bru supleant a) C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Mos
cova.

în gara Kiev, împodobită cu 
drapelele de stat ale României 
și Uniunii Sovietice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România 
au fost salutați de D. S. Po- 
leanski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.SS., V. I. Dol- 
ghih, secretar ai C. C. al 
P.C.U.S., N. F. Vasiliev, mem
bru al C. C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., 
Drozdenko, membru al 
P.C.U.S., ambasadorul 
Sovietice în România, 
Kiseliov, adjunct de sef 
ție la C.C. al P.C.U.S., 
și de activiști cu munci 
pundere în aparatul de partid 
și de stat.

Erau prezenți Ion Ciubotaru, 
ministru plenipotențiar, consi
lier al ambasadei române Ia 
Moscova, și membri ai amba
sadei.

Un grup 
oaspeților 
flori.

de pionieri au oferit 
români buchete de

secretar

CLUJ
*
3

★
(Agerpres). !n 

în 
de

KIEV 20 , .
drum spre. Moscova, trenul 
care călătorește delegația 
partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o scurtă oprire la 
Kiev.

Pe peronul gării din capitala 
Ucrainei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și: ceilalți membri ai 
delegației au fost salutați de

G. I. Sevciuk, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainiene, I. A. Peresadenko, 
șeful Secției relații externe a 
C.C. al P.C. din Ucraina, I. N. 
Katarghin, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Kiev, 
și E. L. Litvinov, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Kiev, alți reprezentanți ai or
ganelor locale.

Au fost de față Alexandru 
Ungur, consulul general al Re
publicii Socialiste România la 
Kiev, și membrii consulatului.

Oaspeților le-au fost inmînate 
buchete de flori.

în timpul opririi, în vagonul 
salon al trenului a avut. loc o 
convorbire tovărășească.

—

TELEGRAMĂ

v. I. 
C.C. al 
Uniunii 
G. A. 
de sec- 
precum 
de râs-

de la acest eveniment memorabil, 
sub conducerea Partidului Comu- 
un drum glorios, edifieînd prin 
abnegație, pentru prima dată în

La Stațiunea pentru meca-> 
zarea agriculturii din Cluj, ute- 
ciștii numără doar ceva mai 
puțin de jumătate din numă
rul salariaților. Zilele trecute 
ei s-au întrunit tntr-o adunare 
fulger la care au invitat pe 
directorul stațiunii, și pe e-c- 
homistul șef. în fața celor pre

BACĂU

O. MARIAN

Consiliul tineret sătesc din cadrul Comitetului județean 
Bacău al U.T.C., luind cunoștință de inițiativa lansată de 
către tinerii mecanizatori din județul Olt cu privire la pre
lungirea cu încă doi ani a tractoarelor și mașinilor aericole 
propuse pentru casare, a lansat către toți mecanizatorii ju
dețului chemarea de a acționa în vederea realizării urmă
toarelor obiective : prelungirea cu încă 2 ani a perioadei de

GHEORGHE UNGUREANU. 
președintele Consiliului tineret 
sătesc — Comitetul județean 

Bacău al U.T.C.

(Continuare în pag. a ll-a)
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ARENELE SPORTIVE ȘCOLARE

MARILE PERFORMANTE
1

ÎNCEP LA VÎRSTA ȘCOLARĂ
Olimpiada muncheneză ne-a 

demonstrat că vîrsta medie a 
marilor performanțe a coborât 
vertiginos, spre vîrsta școlară. 
Multe titluri olimpice au fost 
cucerite de sportivi elevi. De 
aici concluzia că activitatea de 
educație fizică și sport școlar 
este chemată să răspundă, în 
viitor, intr-o măsură mai mare 
și mult mai eficient sarcinilor 
importante ce-i stau in față, atît 
pe planul înarmării tinerilor cu 
deprinderi motrice utile vieții și 
activității sociale, cit și in ceea

ce privește descoperirea și creș
terea valorilor pentru sportul de 
performanță. Plecînd de la fap
tul că în prezent această activi
tate nu a reușit încă să răspun
dă integral cerințelor și rolului 
tot mai important pe care II are 
In societatea noastră, ne vom 
referi în cele ce urmează la cl- 
teva probleme ale activității 
sportive școlare, întrucît școala 
reprezintă principala sursă pen
tru depistarea viitorilor perfor
meri.

In primul rind credem că tre-

buie determinat clar conținutul 
activității de educație fizică și 
sport în școală. Vorbind despre 
elevi trebuie să avem in vede
re realizarea unei pregătiri fi
zice multilaterale, înarmarea 
lor cu un larg și serios bagaj 
motric, inițierea fiecăruia într-o 
ramură sportivă, precum șl an

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului LEONID ILICI 
BREJNEV, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, tovarășului NIKOLAI 
VIKTOROV1CI PODGORNÎI, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, și 
tovarășului ALEXEI NIKOLAEVIC1 KOSIGHIN, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, următoarea telegramă ;

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem 
și Consiliului de Minștri ale U.R.S.S., tuturor popoarelor sovie
tice cele mai cordiale felicitări și un salut tovărășesc cu pri
lejul celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Crearea în urmă cu o jumătate de secol a primului stat, 
multinațional al muncitorilor și țăranilor din lume a marcat 
un eveniment de însemnătate epocală, o măreață victorie a 
ideilor marxist leniniste, o încununare a luptei îndelungate 
a popoarelor pentru eliberarea de exploatarea și asuprirea ța
ristă, pentru făurirea unor relații noi, între națiuni libere și 
egale în drepturi.

în perioada care s-a scurs 
poporul sovietic a străbătut, 
nist făurit de V. I. Lenin, 
lupta și munca sa plină de 
istorie, societatea socialistă.

în anii de grea încercare ai Marelui Război de Apărare a 
Patriei, poporul sovietic, dînd dovadă de un eroism fără seamăn, 
a apărat, cu prețul unor mari sacrificii, cuceririle sale revolu
ționare și, purtînd pe umerii săi principala povară a războiului, 
a adus contribuția hotărîtoare 
salvarea civilizației umane de

Traducînd în viață politica 
Sovietice, clasa muncitoare, 
lectualitatea sovietică au obținut 
creșterea forțelor de producție, în făurirea unei industrii de 
prim rang, în dezvoltarea continuă a agriculturii, științei și 
tehnicii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al 
poporului. Uniunea Sovietică reprezintă astăzi un stat socialist 
puternic și înfloritor, o uriașă forță a lumii contemporane.

Comuniștii români, oamenii muncii din țara noastră împăr
tășesc cu sentimente de frățească prietenie bucuria poporului 
sovietic față de realizările de seamă cu care întîmpină acest 
jubileu, considerîndu-le o contribuție de cea mai mare însem
nătate la întărirea forțelor socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul nostru popor dau o înaltă prețuire relațiilor 
tradiționale de prietenie și alianță dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, cooperării multilaterale româno-sovietice. 
Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că legăturile 
de solidaritate tovărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, colabo
rarea în toate domeniile dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S. vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, corespunzător intereselor ambelor noastre popoare, 
cauzei unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale întregului front antiimperialist.

De ziua gloriosului jubileu, vă urăm din toată inima dum
neavoastră, comuniștilor, popoarelor sovietice noi și însemnate 
izbinzi în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., în opera de făurire a societății comuniste, în lupta 
pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume.

ia zdrobirea hitlerismului, la 
pericolul robiei fasciste.

Partidului Comunist al Uniunii 
țărănimea colhoznică și inte- 

succese remarcabile în
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Ambiția lui
MARTIN
FILKER

„Ne-am propus, împreună 
cu întregul birou, să acțio
năm în așa fel, încît să rea
ducem printre fruntașe or
ganizația noastră, care a cam 
fost lăsată în voia soartei o 
vreme" — îmi mărturisea re
cent Martin Filker, noul se
cretar U.T.C. al organizației 
nr. 20 „sculărie" de la Uzina 
de piese auto — Sibiu. „Am
biția" sa era totuși pregnant 
marcată de modestie și rea
lism, planul de acțiune pe 
care l-a întocmit împreună 
cu biroul fiind axat numai 
pe ceea ce se poate face, fără 
nici-o exagerare, cu lucruri 
foarte concrete".

Ales de curînd secretar, 
Martin Filker nu are deloc 
impresia că acest act ar fi 
simbolul unei recunoașteri 
colective a unor merite per
sonale excepționale. Dimpo
trivă, el este convins că in 
cei 7 ani de cînd lucrează în 
uzină, a avut doar realizări 
normale, deloc ieșite din co
mun, acționînd totdeauna 
„așa cum trebuie să facă 
orice tînăr care își dă seama 
de rosturile lui de utecist". 
Dar, în ultima vreme, a fost 
frămintat, poate mai mult 
decît alții, de faptul că or
ganizația sa nu merge așa 
cum trebuie, ca un colectiv 
de tineri activi, acțiunile 
fiind organizate de multe ori 
sub presiunea momentului — 
fără o concepție clară și uni
tară, fără o consultare prea
labilă a uteciștilor, fără o 
cunoaștere a posibilităților 
reale.

...Dacă nu i-am spus-o a- 
tunci, țin să-i mărturisesc a- 
cum convingerea mea că toc
mai pentru această modestie, 
pentru această constanță și 
pentru aceste frămîntări ale 
lui, opțiunea tovarășilor de 
organizație s-a oprit asupra 
sa Primele inițiative, cele 
dintîi proiecte și acțiuni de
monstrează de-atunci că a- 
ceastă alegere a fost cea mai 
potrivită.

„La prima întîlnire cu 
membrii biroului am revăzut 
programul de activități pen
tru această perioadă și i-am 
adus o serie de modificări — 
arăta tovarășul secretar Mar
tin Filker. In formă de pro
iect. fusese apreciat de ute- 
ciști ca prea general în re
feriri. Curînd după aceea, pe 
baza propunerilor pe care ti
nerii le-au făcut în adunare, 
cît și în spiritul afirmărilor 
directe, concrete, în care do
reau să se desfășoare activi
tatea organizației, programul, 
adus la cunoștința uteciștilor 
la prima adunare generală, 
cuprinde acum o serie de ac
țiuni precise, destinate să 
sporească aportul tinerilor in 
producție, să contribuie la 
instaurarea unui climat cu a- 
devărat tineresc in organiza
ția noastră".

La îndemnul secretarului 
U.T.C. am reținut dintre ac
țiunile preconizate cîteva din
tre cele ilustrative pentru a- 
cest mod realist și angajant 
de concepție, importante în 
mod deosebit pentru munca 
și viața tinerilor din organi
zația sa. Printre acestea, răs
punsul tinerilor din secție in 
legătură cu un obiectiv foar
te actual : economisirea de 
seule. Prin urmărirea strictă, 
de către membrii biroului 
U.T.C., și prin antrenarea tu
turor tinerilor la acțiunea de 
recuperare a sculelor uzate, 
în vederea refolosirii lor la 
confecționarea altora, de mai 
mici dimensiuni, numai prin 
cei 15 strungari utecișți se 
poate realiza o economie a- 
nuală de peste 15 000 lei. 
Dacă adăugăm la aceasta și 
inițiativa strîngerii și folosirii 
resturilor de material rămase 
la debitarea pieselor mari, 
apoi acțiunile vizind ridica
rea calificării profesionale a 
uteciștilor în vederea redu
cerii consumului de materiale 
șl scule prin aplicarea unor 
tehnologii moderne de pre
lucrare — întîlnirile cu spe
cialiștii din cadrul sectorului, 
care să expună în fața tine
rilor cele mai potrivite și 
mai economice procedee de 
prelucrare : pregătirea teore
tică a tinerilor în vederea 
concursurilor pe meserii Și. 
implicit, pentru activitatea de 
zi cu zi ; intensificarea lu
crului cu cartea tehnică ; 
preocuparea pentru întărirea 
disciplinei muncitorești și al
tele - înțelegem că prin 
transpunerea în practică a 
tuturor acestor proiecte, a- 
f'.ate acum deja „în lucru", 
rolul și locul uteciștilor. la 
realizarea sarcinilor de pro
ducție ale secției, va fi mar
cat prin succese însemnate.

Acțiunile tovarășilor de 
muncă ai lui Martin Filker. 
prin fondul lor de luciditate 
și realism, constituie o veri
tabilă conjugare la modul 
viitor a prezentului...

MARIAN GRIGORE

O SUTA

DE DRAGOSTE
O scrisoare lungă, peste șase pagini de scris mărunt, un bu

chet de probleme, de întrebări care o frămintă pe M. Danciu, 
elevă la un liceu din Cluj. Sosite ca replică la un articol pu
blicat in cadrul rubricii „Familia tinără", rindurile corespon
dentei noastre depășesc cu mult cadrul propus, aducind, practic, 
în discuție o temă nouă, fiind prin ele însele un prilej de 
dezbatere. Autoarea scrisorii elogiază ținuta morală a părinților 
săi. de la care a deprins două calități umane — după ea esen
țiale pentru definirea unei persoane — sinceritatea și modestia. 
Alegîndu-și ca model de comportare pe părinții săi, adolescenta 
M. Danciu a hotărît că și viitorul ei tovarăș de viață trebuie 
să aparțină aceleiași orientări morale. A izbutit mai greu să 
descopere un asemenea om. Dar, să-i dăm chiar ei cuvîntul 
pentru a ne relata experiența proprie, pentru a ne vorbi despre 
părerea celor din jur referitor la această experiență.

..... -j.

-

goste la prima vedere" cred că 
cei doi eroi au greșit în cîteva 
locuri. Ea — pentru că s-a con
siderat „intelectuală" numai pe 
baza viitoarei diplome și, mai 
ales, pentru că a considerat sufi
cientă dragostea senzorială ca 
bază a unei căsnicii. Apoi pentru 
că i-a cerut celuilalt să piardă 
timpul 
pentru 
excesivă de distracție. Feminita
tea obligă la stăpînire, la înțele
gerea și ajutarea delicată a parte
nerului. Și cea mai mare greșeală 
este aceea că t-a mulțumit cu sa
tisfacția de a iubi și a fi iubită, 
desigur In înțeles limitat. El, me
dicul de care se vorbește în ar-

(prețios pentru el) 
a-i satiface dorința

WMuq/
rttnâră

APEL
LA SFATUL
BĂTRiNESC

meu 
alte 
fără

ACCENTED

ȘCOALA

Am avut mai mulți prieteni, de 
diferite vîrste fi cu diferite gra
de de pregătire, chiar și colegi de 
clasă. Vreau să precizez că 
niciodată în alegerea unui prie
ten nu am căutat frumusețea, 
eleganța, starea și posibilitățile 
materiale, cu atît mai puțin un 
viitor „om cu diplomă". Căutam 
doar omul, cu cele două mari 
calități — sinceritate și modestie
— omul care să aibă o compor
tare demnă.

Dar — poate pentru că, fără 
să mă laud, sint o fată frumoasă
— după două-trei luni de prie
tenie băieții cu care stăteam de 
vorbă îmi cereau să ne legăm 
mai intim. Din cite știu de la 
alte fete, foarte mulți băieți văd 
într-o asemenea legătură intimă 
singurul scop și mod de mani
festare a prieteniei cu o fată. In 
ce mă privește, avînd o altă con
cepție despre prietenie, despre 
dragoste, nu m-am putut împăca 
cu astfel de pretenții, ceea ce a 
dus la mai multe despărțiri. Și 
nu mă dureau atît despărțirile cît 
faptul că Oamenii aceia reduceau 
„prietenia" la o simplă manifes
tare instinctuală.

Aceste eșecuri m-au făcut să 
mă preocup mai mult de cunoaș
terea oamenilor și am ajuns să 
pot aprecia foarte repede și des
tul
care 
am 
așa 
ving,

de exact un om. lucru cu 
mă mîndresc. Intre 

un băiat, 
să mă

cunoscut
cum aveam 

gîndește la fel ca 
care nu numai că nu mi-a

timp 
care, 
con- 

mine, 
făcut

vreo propunere nepotrivită dar și 
de sărutat m-a sărutat abia după 
doi ani de prietenie. Deși în 
acea perioadă fiecare aveam și 
alți prieteni, ne întîlneam, mer
geam la teatru, la filme, la me
ciuri de fotbal, corespondam în 
vacanță (el fiind din alt județ). 
Ne-am convins că ne apropiem 
mult și ca preocupări. El a termi
nat liceul și, după eșecul de la 
admiterea în facultate, a făcut o 
școală tehnică fiind acum asistent 
medical. Eu voi termina tot sec
ția umană a liceului de cultură 
generală la primăvară. Dacă nu 
voi reuși la admitere voi munci 
intr-o uzină, la orice mașină se 
va putea, în nici un caz la bi
rou ; mai bine la o mașină din- 
tr-o uzină clujeană (și sint mul
te !) decît toată ziua cu nasul în 
hîrtii! Și asta tot din dorința de 
a face cît mai mult, de a cunoaș
te cu adevărat oamenii și viața. 
Oricum, amîndoi sîntem hotărîți 
ca, muncind, să ne ajutăm și să 
trecem peste toate piedicile pen
tru ,a absolvi în final o facultate,, 
și asta nu de dragul diplomei ci 
pentru a face cît mai mult în 
profesia pe care o îndrăgim, pen
tru care avem înclinații fiecare. 
Dorim să cunoaștem cît mai mult, 
o pasiune comună e Și lectura. 
Am o bibliotecă cu 900 de volu
me, multe primite în dar de la 
el. Printre planurile de viitor a- 
vem și să învățăm încă două 
limbi fiecare: engleza și italiana. 
Ne plac excursiile, teatrul, filme
le și meciurile de fotbal. Dar

pentru a realiza toate aceste 
planuri, pentru a fi fericiți, mai 
ales că dorim să avem și copii, 
e nevoie de iubire, de înțelegere, 
de ajutor reciproc îndeosebi. 
Ați înțeles, desigur, că avînd atî- 
tea puncte și idealuri comune am 
hotărît să ne căsătorim. Dar mai 
e pînă atunci. Eu trebuie să ter
min liceul și să dau admiterea la 
facultate, el să-și termine servi
ciul militar. Cu toate că sîntem 
acum la mare distanță unul de 
altul, dacă l-ați întreba ce fac și 
cum îmi petrec timpul v-ar pu
tea spune cu lux de amănunte. 
De ce ? Pentru că îi scriu sub 
formă de jurnal, în fiecare zi, 
ce și cum fac, îi cer sfaturi. In 
curînd va primi scrisoarea cu nr. 
100, cifră cu care nu cred că 
vreun ostaș se poate mîndri, mai 
ales că scrisorile sînt semnate de 
aceeași persoană. Eu am primit 
azi a 89-a scrisoare și am o co
lecție de vederi tot de la el, 24. 
Este firesc, avem multe de dis
cutat. Și mai e cevă. Fiecare ne 
mîndrim cu rezultatele obținute 
în acest timp ; eu am lucrat toa
tă vara iar acum am note bune, 
el a fost avansat sergent.

După cum vedeți, numai cești 
bune de U 
asumat i 
hotărîrea să în 
lie. Dar pină aici 
trecut destule p 
certuri, dar du\ 
trecea, celălalt 
Iui" unde a greș 
nu se mai întin

In ce privește

la doi tineri care și-au 
răspunderea și au luat 

‘ rtemeieze o fami- 
n avut de 

iedici. Au fost și 
pd r.furtuna,'* 
arăta 
rit ți a doua oară

aru-

ticol a păcătuit poate prin exct\\ 
de seriozitate, printr-o mare lipsa^, 
de tact în modul în care a în
cercat s-o ridice pe Adriana la 
nivelul Iui. In plus, cred că 
amîndoi au greșit menținîndu-se 
în cercul lor ultra-restrins; o iu
bire ruptă de ceilalți, exclusivis
tă, nu are șanse de supraviețuire, 
ea poate trăi doar dacă se înca
drează și susține celelalte pre
ocupări, la fel de importante, ale 
fiecăruia. Să iubești munca, oa
menii, prietenii, societatea — nu
mai în această dragoste „gene
rală" pentru viață poate suna fru
mos iubirea dintre doi oameni. In 
sfîrțit, un rol negativ l-au avut 
asupra celor doi influențele unor 
„prieteni" cu concepții greșite. 
Influențe cărora eu, spre exem
plu, am știut să mă opun. Adesea 
colegele mă tachinau : „De ce îl 
iubești pe X (prietenul meu), e 
băiat de la țară, sărac, are mulți 
frați, nu are mașină, nu-i ele
gant".

V-om argumentat de ce ne iu
bim și de ce nu ne plictisim 
împreună; am încercat să le 
conving și pe ele dar nu am reu
șit. Eu am fost fericită în acești 
ani și. cu toate îndoielile acestor 
colege, sint convinsă că n-am 
grew cînd am hotărît să devin 
eefia unui astfel de băiat.

Sper să vă convingeți pe viu 
că am dreptate pentru că că vom 
inerta la căsătoria noast} într-o 
zi de noiembrie a anului viitor.

Citind articolul colegului 
(Agarhita Gh. — N.R.) și 
scrisori, m-am întrebat, 
să-i aduc vreo obiecție, cum 
poate acest tînăr de 18 ani, la 
fel ca și alții, de vîrsta lui, 
care scriu asemenea scrisori-, 
sfaturi, să dea îndrumări in- 
tr-un domeniu în care nu se 
poate spune că este un cunoscă
tor, ba nici măcar un începă
tor.

Nu doresc prin această*- re
marcă să neg buna sa intenție. 
Dar mă întreb dacă cei^chemați 
să dea sfaturi in această direc
ție nu ar trebui să fie oameni 
in toată firea, care pe baza ar- 

'or, a propriei expe- 
;e de viață să ne convingă 
L-h»ne într-un fel și nu în* 

_ berii trebuie să-afle a- 
lucruri nu de la cei de 

numai cineva care 
sau reușite pe

'%umei 
riertțe

ceste luci _ 
vîrsta lor ; 
a -trăit eșecuri 
acest tărim poate clntari pro
blemele vieții în doi cu mai 
multă înțelepciune. Este știut că- 
totdeauna sfatul bătrînesc a. foSt 
cel mai bun, tocmai pentru că • 
e izvorît din experiența proprie.

In concluzie cred că acestui 
dialog al nostru, pentru a fi mai 
eficient, îi lipsesc tocmai aceste 
intervenții din partea părinți
lor, a dascălilor noștri, a "celor 
ce ne îndrumă în viața de toa
te zilele. Le solicităm și lor sfa
turile.

GHEORGHE MILICI, 
elev — anul iy D 

Liceul militar „D. Cantemir" 
Breaza

ci, așa 
cele pu- 
exprima 
cu dife- 
a relata 
Aceasta 

sa

ticoiui
M. DANCTU 
elevă — Cluj

(N. R. — Precizăm cores
pondentului nostru că tinerii 
care au trimis scrisori pe a- 
dresa rubricii nu au făcut-o 
pentru a da sfaturi, 
cum s-a văzut din 
blicate, pentru a-și 
opiniile în legătură 
rite cazuri, pentru 
experiențe proprii,
nu înseamnă că sugestia 
nu este binevenită, că rubri
ca „Familia tinără" nu ar 
avea de ciștigat din colabo
rarea unor oameni cu expe
riență in probleme de fami
lie. Iată de ce, alăturindu-i- 
ne, reînnoire apelul adresat, 
la debutul rubricii, acestei 
categorii de cititori, de po
sibili autori ai unor inter
venții interesante in proble
mele familiei tinere).

SATULUI
de toate. An de an 
in producția agri
colă au toc acumu
lări cantitative și 
calitative impresio
nante. Dotarea teh
nică devine tot mai 
puternică, diversă, 
mai complexă; 
crește necontenit și 
într-un ritm înalt 
gradul de chimiza
re și electrificare d.

La Șantierul naval Oltenița

TEREN DE
(Urmare din pag. I)

care producția este direct impli
cată". Șirul acestor inițiative 
este numeros. La Combinatul 
siderurgic a fost creată brigada 
tineretului pentru deservirea 
cuptorului nr. 1 de la oțelăria 
Siemens Martin. La U.C.M.R. a 
fost formată o echipă specială 
de tineret pentru întreținerea și 
repararea operativă a mașinilor, 
schimburile de experiență intre 
tinerii care lucrează în sectorul 
turnătorie-forjă cu cei din sec
țiile de prelucrări mecanice, 
construirea pină la sfîrșitul a- 
cestui an prin muncă voluntar- 
patriotică de către tineri a 5 că
rucioare pentru transportul pie
selor de Ia un loc de muncă la 
altul (creșterea productivității 
muncii la nivelul unui sector 
estimată la 5 la sută) etc.

Ne-am propus să urmărim una 
dtfitre aceste inițiative — cea a 
tinerilor de la secția motoare 
biesel, secție care de-a lungul 
citorva luni de zile a adunat 
cel mai mare pachet de nea
junsuri. „La adunarea generală 
de alegeri tinerii din organiza
ția U.T.C. — anexa I. din ca
drul secției noastre — ne spune 
tov. Ton Barbu, secretarul co
mitetului U.T.C. — și-au expri
mat convingerea că producția 
sectorului ar putea crește eu cel 
puțin 16 la sută dacă s-ar eli
mină fenomenele de indisciplină, 
atît 1ă nivelul respectării teh
nologiilor de fabricație, cît și a 
celei de ordin general, dacă 
timpul de lucru, ar fi integral 
respectat și dacă asistența teh
nică a maiștrilor ar fi mult mai 
operativă. De la aceste premise 
s-a pornit la acțiune. Cu aju
torul conducerii sectorului am 
întocmit liste cu tinerii care 
realizează rebuturi, cu cei care

COMITETELE ETC RĂSPUND
LA SEMNALELE ZIARULUI

BALUL 
SlMBATA SEARA"

DE

înRaidul-anchetă organizat 
municipiul Ploiești a prilejuit b 
analiză exigentă din partea co
mitetului municipal al U.T.C. ur
mată de măsuri concrete. „Co
mitetul- municipal — se spune 
in răspunsul primit de redacție 
— a preluat nemijlocit organi
zarea dansului la Casa de cul
tură a sindicatelor, folosind în
treaga bază materială existen
tă. In această direcție au fost 
desemnate organizații U.T.C. 
care, săptămînal, în calitate de 
gazde să se ocupe de buna des
fășurare a serilor distractive. 
Tn toate întreprinderile care 
dispun de cluburi muncitorești, 
problema dansului a fost pre
luată de către organizațiile 
U.T.C. Cu ocazia instruirii se
cretarilor U.T.C. din școli s-a 
stabilit ca săptămînal in școlile 
care dispun de spațiu, și bilu
nar tn cele cu spațiu mai re-

strlns, să se organizeze seri cul- 
tural-distractive. Lunar Casa de 
cultură a sindicatelor va fi pusă 
la dispoziția elevilor pentru a 
se organiza seri dansante”.

în vederea stimulării intere
sului pentru organizarea acțiu
nilor distractive pentru tineret, 
a fost lansată o întrecere intra 
organizații „pentru cea mai 
bună activitate culturală educa
tivă și distractivă”, întrecere 
dotată cu premii. Unele organi
zații U.T.C. au luat inițiativa de 
a desemna un tînăr care să ur
mărească evenimentele de sea
mă din viața tinerilor, rezulta
tele obținute în muncă, urmînd 
ca acestea să fie sărbătorite în 
cadrul organizației, inițiativă pe 
care preconizăm s-o extindem.

Lunar, un activist al comite
tului municipal al U.T.C. va fi 
prezent la oficierea căsătoriilor. 
Ne-am propus ca oficierea unor 
căsătorii să se facă In între
prinderile unde lucrează tine
rii respectivi. Din' același răs-

puns am mal aflat și alte mă
suri menite să redreseze lucru
rile. „Considerăm Îndreptățite 
criticile aduse tn articolul din 
„Scînteia tineretului” — ți asi
gurăm organul de presă al ti
neretului, cit și secția de pro
pagandă a C.C. al U.T.C. că 
vom depune toate eforturile în 
organizarea în mod cit mai 
cut și educativ a timpului 
al tineretului”.

„UN SECRETAR SURD 
CRITICA, NEPĂSĂTOR

RISIPA..."

plă- 
libec

LA 
LA

bi- 
din

ACJIUNE EDUCATIVA
obișnuiesc să lucreze în salturi 
și cu cei afiați sub normă. Am 
întocmit grafic de urmărire a 
lor, cu mai multe rubrici, l-am 
afișat in sector. Este intitulat 
„Omul și produsul său". La re
perul culbutoare, de exemplu, 
un tînăr Gheorghe Vijulan, a re- 
butat 
piese 
țiilor 
brică 
rilor. 
înregistrarea lor, 
rubrică valoarea pierderilor pro
vocate prin rebutare. Tinerii 
care și-au înscris numele pe a- 
ceastă listă urmează să fie in
vitați in cadrul unor acțiuni 
menite să le dezvăluie comple
xul de consecințe ce decurg din 
slabele lor rezultate".

„Analizați mai îndeaproape, 
ne spune . inginerul Ion Lungu, 
responsabil cu problemele pro
fesionale in cadrul comitetului 
uzinal U.T.C., primul lucru re
marcat este insuficienta lor in
tegrare în colectivul din care 
fac parte. Deci, următoarea eta
pă a preocupărilor noastre, aces
tei probleme trebuie să-i răs
pundă. O chestiune de ordinul 
strict al producției cheamă in 
ajutor intervenția muncii politi
ce pe care noi o vedem impo
sibil de detașat din contextul 
sectorului în care tinerii lucrea
ză. De aici, subordonarea acti
vităților cultural-politice acestor 
cerințe. Ne-am gîndit, în con
secință, să pornim de la urmă
torul fapt, cunoscut de altfel, de 
toată lumea. Nu există tînăr 
care să nu fie pasionat de ceva. 
Cînd insă pasiunea nu iși găseș
te teren de afirmare In colecti
vul din care el, prin profesia 
sa face parte, sentimentul apar
tenenței sale la colectiv are o 
intensitate slabă. Să presu-

3 la sută din numărul de 
executate. In urma discu- 
avute am notat într-o ru- 
spre vederea tuturor tine- 
cauzele care l-au dus la 

iar intr-altă

re- 
idee 
con-

punem că pe cîțiva dintre 
cei cu rebuturi la activ îi pa
sionează probleme sportive. O 
dată aici ajunși urmează să in
tervină responsabilul cu munca 
sportivă din comitetul U.T.C. 
Acesta reține că trebuie să ini
țieze activități sportive capabile 
să-i intereseze pe ei sau după 
caz să inițieze discuții asupra 
personalității unor sportivi 
marcabili, discuții a căror 
dominantă este sublinierea
dițiilor aspre care deschid dru
mul spre marile performanțe. 
Dacă pe alții îi pasionează mu
zica, indiferent ce gen ar fi, fil
mul, potrivit acelorași metode, 
urmează să intervină in acțiune, 
responsabilul cu probleme cul
turale. In interiorul acestui cir
cuit, declanșat de o problemă 
pur profesională, sint organic 
puse în funcțiune celelalte re- 
soarte ale activității organizației.

Rezultatele acestei inițiative 
gindită să dinamizeze întreaga 
viață de organizație au început 
deja să apară. Despre ele cîte
va cuvinte ne-a spus șeful sec
ției motoare Diesel, tovarășul 
ing. Iosif Gurămare. „Este încă 
destul de greu să concretizăm 
cu precizie eficiența el. Deo
camdată am la îndemînă urmă
toarele date : în luna iulie la 
anexa I 32 de tineri erau sub 
normă și făceau rebuturi. In no
iembrie numărul lor a scăzut la 
5. Ceea ce vreau să spun este 
că inițiativa merită o atenție 
deosebită tocmai pentru felul în 
care ea a fost gindită ca o ac
țiune foarte concretă, cu legături 
firești între problemele de pro
ducție și cele de educație. De 
aceea noi am sprijinit-o imediat, 
dînd în acest sens dispoziții ca 
întregul personal tehnic să con
sidere materializarea ei ca pe o 
datorie.

„La data de 13 noiembrie 
roul comitetului de partid 
Uzina constructoare de mașini 
Reșița, ne informează Comitetul 
municipal Reșița al U.T.C, a a- 
nalizat activitatea organizației 
de partid și a conducerii secției 
turnătoria de fontă și neferoa
să, stabilind măsuri pentru în
lăturarea deficiențelor semnala
te în domeniul producției. To
varășul Dumitru Stănciulescyi, 
secretarul organizației U.T.C., 
fiind nou în această funcție, nu 
s-a ocupat de rezolvarea defi
ciențelor semnalate in articol, 
nu a dus o muncă susținută pen
tru întărirea disciplinei în pro
ducție în rîndul tinerilor și pen
tru angajarea plenară a orga
nizației la realizarea exemplară. 
a sarcinilor de plan. S-a cor.; 
vocat o ședință de comitet în 
cadrul căreia s-au luat urmă-, 
toarele măsuri : discutarea în 
adunările generale a tinerilor 
care încalcă disciplina de pro
ducție, absentează nemotivat ; 
bilunar se va discuta cu tinerii 
care nu respectă procesul' teh
nologic ; pențru reducerea . pro
centului de rebuturi se vor re
partiza 1—2 tineri pe lingă un 
comunist sub îndrumarea căruia 
vor lucra ; se vor organiza în
treceri între organizații eviden- 
țiindu-se tinerii cu cele mai 
bune rezultate în cadrul adu
nărilor generale, la gazeta de 
perete, în presa locală".

„CITE N-AR PUTEA ÎNTRE
PRINDE COMITETUL COMU

NAL U.T.C."

Reținem din răspunsul Co
mitetului județean Vilcea a| 
U.T.C. faptul că articolul sem
nat de N. Coșoveanu semnalea
ză neajunsuri care au reieșit și 
din analiza modului în care se 
traduc în viață hotărtrile ple
narei C.C. al U.T.C. din iunie 
1972.

„Acest articol a fost prelu
crat cu secretarii comitetelor 
comunale și aparatul comitetu
lui județean la instruirea care 
a avut loc la sfîrșitul lunii no
iembrie. Ca urmare a măsuri
lor stabilite în ședința de birou 
avem garanția lichidării gran- 
ntce a neajunsurilor semnalate.

Vă mulțumim pentru ajutorul 
acordat, vă solicităm tn conti
nuare prezența ziariștilor re
dacției dv. în mijlocul tinerilor 
din județul nostru".

Redactorul rubricii
LIDIA POPESCU

’n ^scla de crpe-ațiT a trac
toarelor se face un „trans

plant" de viață nouă 
Foto: CH. CVCU

> Ca tn fiecare an, 
J își deschide pofți-
> le în această lună. 
J Pentru toată pe-
> rioada iernii țăranii 
J cooperatori,-, lucră-,
> lorii din Intreprin- 
J derile agricole de
> stat, mecanizatorii 
J — tineri sau mai
> puțin tineri — de- 
[ oin elevi la școala 
» producțiilor înattg, 
[ Dcupâții fradițiortm
> le cum sînt lucra- 
! rea pămîntului sau
> creșterea animale- 
: lor, propulsate de 
». mai mulți ani în 
J zona modernizării
> și eficienței, se află,
> prin urmare, într-un
> continuu proces de 
J perfectibilitate. Lu-
> cru absolut firesc, 
J pentru că, la fel ca
> în oricare alt do- 
’ meniu al activității
> umane, cunoștințele
* dobîndite și în a-
> ceasta ramură de-,
* vin, ca urmare a
> cuceririlor științei
* și tehnicii, ale prac-
> ticii, insuficiente. 
t Ele trebuie nu nu-
> mai reîrpprospătate
> și consolidate ci
> mult îmbogățite cu
> tot ceea ce știința
> agricolă are mai
* nou și valoros. Este
> ceea Ce se urmă- 
, rește și în acest an
> prin , organizarea 
■ cursurilor agrozoo-
> tehnice.
> Ce se are în ve-
> dere ?
> In primul rînd o
* largă extindere,
> mergînd pină la
* generalizarea în
> producție, a expe- 
1 rienței înaintate, a
> tehnologiilor mo-
> deme de lucrare a
> solului și de crește-
> re a animalelor prin 
( cunoașterea și în- 
C suprea lor înainte

tura lor strînsă cu <
■ realitățile și pro- y 
blemele specifice < 
ale fiecărei unități, y 
de aici necesitatea z. 
ca dezbaterea ori- V 
cărei tehnologii sau 

nou să y 
de la < 

naturale, y 
și orga- 

specifice, y 
întîmplător <. 

activitate y 
de instruire profe- < 
sională începe îna- y 
inte de toate cu cu- c 
noașterea sarcinilor y 
de plan ce revin ,, 
■fiecărei . formațiuni Z

procedeu 
pornească 
condițiile 
economice 
hizatorice 
Șî nu

producției; s&^ex- „această
tind rapid suprafe
țele amenajate pen
tru irigații. Pentru 
ca aceste eforturi 
materiale să dea re
zultatele ; scontate
trebuie ca oamenii- de. muncă, urmîrid

4

— toți cei care lu
crează în agricultu
ră — să folosească 
cu pricepere mij
loacele tot' rhai mo
derne pe care le au 
la dispoziție. Exis
tă, apoi, o valoroa
să experiență acu
mulată în unitățile 
agricole fruntașe. 
Devenită un bun 
comun al tuturor 
ea poate fi transfor
mată într-o impor
tantă forță de pro
gres pentru cea de 
a doua, mare ramu
ră a 
noastre

In al 
aceste 
propun 
răspuns 
complet la 
mele i 
verse 
mează 
frunte 
gricole, 
care vine, în reali
zarea sarcinilor sta
bilite prin planul 
de stat. De aici de
curge și organiza
rea cursurilor pe 
formațiuni de mun
că — ferme, brigăzi, 
secții de mecaniza- I 
re —, de aici legă- '

economiei 
naționale, 

doilea rînd. 
cursuri își 
să dea un 

cît mai 
proble

mei di- 
care . ur
se con-

cele
cu
să
unitățile a- 

. in anul 
în reali-

că' dezbaterile să 
configureze măsu
rile concrete care 
să ducă la organi
zarea superioară a 
muncii în noul an)f 
la creșterea produc
ției, ■ li reducerea 
cheltuielilor mate
riale,. Cu altet cu
vinte se ate în ve
dere îmbunătățirea 
calitativă a întregii 
activități economice 
în agricultură.

...Așadar, cei care 
în 1972 au obținut 
cea mai mare pro
ducție de cereale 
din istoria, ” 
niei, .după 
mâl cu un 
înainte

"de 
nivel record, acum 
învață. Se pregătesc 
pentru obținerea u- 
nor realizări supe
rioare celor de pînă 
acum, în vederea 

într-un 
timp mai șcUrt a 
obiectivelor stabili
te pentru această 
ramură de Congre
sul al X-lea și Con
ferința Națională a 
partidului. Le urăm 
succes !

VASILE BARAC

Româ-
ce. nu- 
an mai 

atinseseră, 
asemenea, un

înfăptuirii

K

A SOSIT MOMENTUL

(Urmare din pag. I)

ne asigură tovarășul inginer tocmai pentru faptul de a ne 
Florian Nicolae, directorul sta—' ......- " - ' “ '
țiunii — in lucrări de arat, țj-' 
vălugit, împrăștiat îngrășămin
te, adică lucrări mai ușoare
,pnde; .îtijgcțiieșgy . U,T.B.-urile,

asigura funcționarea întregului 
an. Vgnițurile care se preconi
zează sint de peste 300.000 lei 
cu o cheltuială de sub un sfert 
din această sumă".

buiau a fi casate să devină 
biectiv al acțiunii tinerilor 
vederea punerii lor în perfectă 
stare de funcționare. Chiar a- 
tunci au fost constituite echipe 
de reparații iar in următoare
le zile s-a trecut la verificarea 
tractoarelor și a mașinilor a- 
gricole.

In atelierul de reparații al , 
stațiunii l-am înțîlnit pe șeful ’ 
atelierului, tînărul maistru Va-- 
sile Porșa care ne încredința s 
„Am participat la ședința lnț 
care colegii mei s-au angajat 
să mai lucreze cel puțin un an 
cu mașinile propuse la casare, 
în atelier avem deja pregătite 
unele piese de schimb pentru 
tractoarele U-27 și U-29 de la 
cele casate anterior (puntea din 
spate, arbore motor, bloc motor, 
rulmenți etc.). Avînd la fiecare 
secție atelier de reparații, la 
centrul S.M.A. reparăm doar 
motoarele. în fiecare zi se re
pară cite un tractor. La sec
ția „înfrățirea” tinerii Teodor 
Rusu, Petru Moldovan, Nicolaie 
Lerinț, avîndu-1 în frunte pe 
utecistul Aurel Chiorean exe
cutau reparațiile la punțile din 
spate a tractoarelor ce trebuiau 
a, fi casate. Dădeau asigurări 
că anul viitor aceste tractoare 
vor aduce venituri 
altele noi din secție.

„Toate tractoarele 
vtrsta casării vor fi

o- 
in

ca oricare

ajunse la 
folosite —

BACĂU țI

(Urmare din pag. I)

funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole propuse pen-
tru casare ; adoptarea unui complet de măsuri organizato
rice și tehnice, pentru ridicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale ăl tinerilor din S.M.A. ; reducerea cu cei puțin 
3.000 lei a cheltuielilor pentru reparații curente pentru un 
tractor prin recondiționarea în atelierele proprii a unor piese 
și subansamble ; reducerea consumului de carburanți și 
lubrifianți prin limitarea la maximum a timpului de func
ționare a motoarelor în gol ; creșterea randamentului la 
mașinile agricole și tractoarele propuse spre casare prin ex
cluderea timpjlor morți în producție, printr-o bună organi
zare a muncii. în acest sens vor fi create — pe structura a 
cinci unități S.M.A. — a unor centre de reparații capabile 
să rezolve problema reparațiilor de ansamblu a tractoarelor 
și mașinilor agricole din județ. Vom face astfel, ca cele 167 
tractoare propuse pentru casare să lucreze : toate în tri
mestrele I și II 1973, 137 în trimestrul III iar 100 în tri
mestrul IV și în anul 1974. De asemenea, cele 200 combine 
C-l, precum și restul mașinilor agricole propuse pentru ca
sare, vor lucra încă doi ani. Valoarea economiilor realizate 
anual prin adoptarea acestui complex de măsuri va fi de 
cel pu(in 11.650.000 lei.
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MAGISTRALELE LUMINII
De la 72,4 consum KWh. pe cap de locuitor in 1938 
la 1927,4 consum KWh. pe cap de locuitor in 1972

AMU ELECTRICI
fenomen 
una din

*

*

*

*

*

*

*

lectricitatea ca 
tehnic, răscolitor, 
marile și stăruitoarele izbi
turi cosmice în tîmpla dc 
nori a pămîntului, punctul 
nevralgic în natură al unor

contradicții ce se asimilează prin sem
nul de minus și plus, matematică a 
fulgerului, lină, explozie, sarcină, geo
metrie de sori în erupție, cer amplu, 
magnetic, curent.

Electricitatea ca natură a lucrurilor, 
inseparabilă de aceea a omului, a rela
țiilor sale cu lumea. O disciplină se
veră, cea mai severă poate, a libertății. 
Mișcarea în toate sensurile, acumulare, 
întoarcere spre sine, salt iarăși, spre 
absolut. Ceva sinonim vîrstei tinere, 
dacă vreți, oglindă a anilor înșiși pe 
care-i numărăm acum, la un pătrar de 
veac. Anii electrici în fond, și nu numai 
dintr-un motiv tehnic, bilanțier, cit 
mai ales dintr-unul cu precădere poli
tic, fundamental. Fiindcă acești ani, ai 
noștri, ai tuturor de fapt și ai vîrstei 
tinere îndeosebi, acești ani se leagă ca 
nimic altceva mai frumos și mai fericit 
totodată de o pilduitoare politică a lu
minii.

Acești ani, în substanța lor electrici, 
au emanat și emană de la această poli
tică, circumscriind unui permanent și 
solidar efort: pe suprafața de păduri 
și cîmpii a țării, pe suprafața ei de dea
luri și munți, pe suprafața ei numită 
oameni și om în construcție de sine, 
egală, suverană, să se suprapună însăși 
lumina, să putem auzi și cînta în lu
mină, să putem gîndi și vedea, să ne 
putem aminti. O amintire aceasta este, 
a anilor de început. Și încă din acei 
ani, și mai de demult, una din tezele 
fundamentale ale politicii partidului 
era electrificarea; elaborarea și lan
sarea planului de electrificare a țării. 
Electrificarea — văzută încă de atunci

— ca o condiție hotăritoare a dezvol- 
tării. Electrificarea — ea însăși u 
enorm proces, o industrie; electrifica
rea — acel „un pas mereu înainte* îi 
încă înaintea tuturor celorlalte indus
trii. Pentru ca ea să le poată atrage și 
susține în lungul demers al dezvoltării 
și armonizării tuturor zonelor țării 
pentru ca ea să pătrundă in case, să 
ilumineze drumuri, și mai ales ginduri. 
să declanșeze imensele pîrghii ale gtn- 
dirii și înfăptuirilor tehnice de azi.

Și nu numai atît, nu numai pentru 
aceasta. Racordate la marile resurse 
energetice ale țării sînt înseși instituții
le ei, școala. învățămintul și sănătatea, 
gradul de cultură și civilizație a unui 
întreg popor. Și ca un corolar, munca. 
Generații succedîndu-se și moștenindu- 
se în ceea ce au ele mai de preț — mun
ca, spiritul muncii, adevăratul cult al a- 
cesteia. Străbate prin toate acestea vi
brația de început electrică, și ea se 
amplifică alternativ cu însăși lumina 
pe care o naște, cu înseși spațiile ei 
rînd pe rînd conturate. Bicaz. prima 
stație pilot, șirul ei de incursiuni apot 
pe valea Bistriței. Argeșul — potcoavă 
de beton aruncată — între munți, ma
turizarea de fapt a experienței noastre 
în materie hidroenergetică. Porțile de 
Fier — încununare' a unui traiect is
toric. Lotru — plasare în cotidian. 
După cum tot în cotidian. în imediata 
noastră contemporaneitate se plasează 
deja altele și se proiectează încă, se 
visează, se gîndește sub eonul de raze 
al celor dinții.

De ele, de toate aceste stații se leagă 
Indisolubil și vîrsta nouă a țării, vira
tele noastre, ale tuturor și îndeosebi 
vîrsta tinără. Fiindcă prin ele. prin 
aceste stații, au trecut ți mii și mii dc 
tineri ai căror ani. electrici intr-adevăr, 
inspiră și emană de la lumină.

A.I. ZAtKESCV
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• Din producția totală de energie electrică a 
anului 1971 energia hidro însuma 4.495.000 
kw h.

• Dezvoltarea energeticii a determinat și o 
puternică dezvoltare a industriei electrotehnice. 
Dacă în 1970 se realizau 570 de produse, în 1975 
se va ajunge la peste 1.300, însumînd pe cincinal 
circa 5.000 produse electrotehnice în peste 25.000 
de tipodimensiuni.

• Paralel cu producerea energiei electrice se 
dezvoltă în mod corespunzător sistemul electro- 
energetic național. Astfel, numai în 1975 se vor 
construi peste 2 000 km linii electrice cu o ten
siune de 220—400 kv, 4 000 km linii de 110 kv 
și circa 20 000 km linii de medie și joasă tensiune.

• Programul de perspectivă al energeticii are 
ca linii directoare creșterea aportului cărbunilor, 
a energiei hidro și al celei nucleare și va scădea 
corespunzător ponderea hidrocarburilor. In acest 
sens aproape 35 la sută din puterea nou instalată 
în centralele termoelectrice se va obține în agre
gate de termoficare; minimum 50 la sută din 
putere se va instala în centrale termoelectrice 
care folosesc cărbune inferior.

• Puterea instalată în centralele noilor amena
jări hidroenergetice de pe Dunăre, Lotru și alte 
rîuri interioare este estimată pentru 1971—1975 
la cel puțin 1 200 MW, iar pentru perioada 
1975—1980 la circa 2 600 MW.

O noutate de ultimă oră: primul grup al uzinei de la Ciungei a început să furnizeze 
energie chiar în aceste zile.devansînd termenul planificat cu aproape o lună de zi/c. (sus).

Pe Mureș, lingă Deva ; termocentrala Mintia a intrat în funcțiune în acest cincinal, (jos).

• La Congresul mondial al ener
giei care a avut loc anul trecut la 
București s-a remarcat faptul că rit
mul de dezvoltare a energeticii ro-' 
mânești este de patru ori mai intens 
decit ritmul care se înregistrează pe 
plan mondial.

• în vreme ce, in general, con
sumurile de energie electrică in lume 
se dublează la fiecare 20 de ani 
o dată, la noi dublarea are loc la fie
care patru ani și jumătate, cinci ani.

• In România, anual, mai bine de 
jumătate din electricitatea folosită 
este obținută în instalații care nu au 
o vechime mai mare de cinci ani.

• In urmă cu douăzeci de ani, cel 
mai mare agregat instalat intr-o cen
trală electrică nu trecea la noi de 
20 MW. In momentul de față, la 
Rovinari, a fost instalat și produce 
un grup de 315 MW.

• Dacă în 1972 producția de ener
gie electrică a României a ajuns la 
44 miliarde kW h, pină in 1990, deci 
in mai puțin de 20 de ani. vom pro
duce 180—200 miliarde kW h.

• Cu două decenii în urmă cea mai 
mare centrală din țara noastră — 
Grozăvești, avea în total 78 MW. As
tăzi, partea românească a Hidrocen
tralei de la „Porțile de Fier" are o pu
tere instalată de peste 1000 MW.

!------------------------------------------------------

fi Someșul se supune. Noua termocentrală de la Rogofelu-RovtriaVl.
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PRIMUL COLOCVIU NAȚIONAL

VERITABILUL TEATRU
POLITIC PRESUPUNE

u

0 ACUTA CON^mTĂ
Tema primului colocviu nați

onal de teatru studențesc a a- 
dus. inevitabil în discuție o 
seamă de probleme la prima 
vedere secundare, dar, orienta
te spre conținutul lor funda
mental, ele și-au dovedit , pînă 
la urmă oportunitatea. Este fi
resc că atunci cînd îți propui 
să vorbești și să fixezi o struc
tură adecvată cerințelor actua
le ale teatrului politic studențesc 
angajat în activitatea de edu
cație studențească, referirile să 
se facă atit la aspectul propriu 
tehnicii de realizare a specta
colului ori, desigur, la exister- 
ța textului

<
discutat și despre 
existenței unei sta- 

permanente a teatrului

I

Finala concursului „ZORII 
ROMÂNIEI SOCIALISTE"

NEFAMILIARA... FAMILIE

ța textului dramatic cit și la 
cel de ordin organizatoric. Un 
conținut politic militant nu 
poate face abstracție de exis
tența acestor cerințe. Și din a- 
cest punct de vedere, al eluci
dării responsabilităților vizavi 
de aceste cerințe colocviul 
a avut de ciștigat. Și vom a- 
minti pe scurt de ce, nu înain
te de a sublinia că de felul în 
care, la nivelul fiecărei forma
ții de teatru, se rezolvă toate 
problemele, depinde conținutul 
de ansamblu al spectacolului, 
claritatea mesajului său.

Prin însăși natura sa teatrul 
studențesc este obligat să re
curgă la o recuzită scenică 
foarte sumară, dar, în ace
lași timp, să asigure densitate 
emoțională. Cristian Furnică, 
regizorul spectacolului „Seco
lul XX“, de la Institutul de 
medicină Timișoara, amintea pe 
bună dreptate că această stare 
de lucruri duce, inevitabil, la 
inovații dintre cele mai intere
sante în ce măsură ele izbu
tesc să se integreze viziunii de 
ansamblu, unei gramatici ori
ginale si coerente, iată alte ci- 
teva întrebări care au dus la 
fel de inevitabil la discutarea 
utilității existenței textului dra
matic. Cineva a dat exemplul 
teatrului „Podul” al Casei de 
cultură din București care prin 
elaborări succesive a realizat 
un excelent spectacol, avind ca 
sursă de inspirație reportajele 
lui Geo Bogza. Multitudinea 
exemplelor date în acest sens
— text, colaj teatru, eveniment, 
piese adoptate din repertoriul 
național și universal. montaje 
scenice realizate tn grup. etc.
— ne-a adus la concluzia că in 
această privință, o soluție uni
că nu poate exista. Singurul 
criteriu valid de apreciere este 
aspectul final al spectacolului, 
apreciat după felul in care me
sajul izbutește sau nu să fie 
transmis receptorului, să comu
nice artistic un conținut politic 
propriu societății noastre. îna
inte de a trece la discutarea 
fondului acestei chestiuni să 
mai notăm și observațiile criti
ce formulate de foarte mulți 
dintre vorbitori la adresa aso
ciației studențești. Pentru ca 
teatrul studențesc să devină 
realmente un instrument de e- 
ducație politică, existența sa 
trebuie să fie asigurată uni
form, și nu numai in preajma 
festivalurilor cînd repertoriul 
este în așa fel gindit incit sin
gurul scop urmărit este obține
rea unui premiu. Concluzii'e 
consfătuirilor anuale de la Iz
vorul Mureșului, generoase 
prin intenții își croiesc foarte 
greu drum spre împliniri prac
tice. (Exemplu : caietul-reper- 
toriu supus dezbaterii în cadrul 
colocviului a rămas același de 
astă vară, deși, cu acel prilej 
s-au luat angajamente -otemne 
pentru a fi îmbunătățit. Fireș
te că cei care s-au referit la el 
l-au criticat). Intr-un asemenea

oontext s-a 
posibilitatea 
giuni 1_ 
studențesc. Părerea noastră, de 
altfel a majorității celor care 
s-au referit la permanentizarea 
prin stagiune a teatrului stu
dențesc, este că dezideratul nu 
poate avea, în momentul de 
față: suficiente argumente. Ete
rogenitatea unei trupe studen
țești duce în oondițiile unei
stagiuni care reclamă existența 
unui repertoriu mai bogat și
mai variat, la o suprasolicitare 
a timpului liber de care dispu
ne studentul. De aceea mai ni
merită ni 
în finalul 
tovarășul 
Comisiei 
alcătuirea „__  _ .
riat Ia nivelul formațiilor din- 
tr-un centru universitar, bazat 
in majoritatea sa pe un conți
nut inspirat din mediul studen
țesc. poate asigura o rezervă de 
spectacole suficientă ca să fie 
rulată pe scenele studențești 
fără să vorbim totuși de exis
tența unei stagiuni permanente.

Ajunși aici, credem că am a- 
cumulat suficiente elemente 
pentru a stărui mai mult asu
pra conținutului politic ce tre
buie să-I aibe teatrul nostru 
studențesc. Faptul că adesea
prezența asociației studențești 
este slab resimțită tn calitatea 
ei de îndrumător și coordona
tor. pe Întreg intervalul pre
mergător realizării unui specta
col, rezumîndu-se a da verdic
tul avizării sau neavizării sale, 
a dus de nenumărate ori la a- 
pariția pe scenă a unor spec
tacole insuficient clarifica e
ideologic (vezi pe cele prezen
ta te la Festivalul din primăva
ra acestui an la Timișoara de 
către studenții tirgmureșen; : 
„Vîrstă mare, iată-ne !"), la 
mesaje ambigue, lipsite de for
ță artistică. Cînd facem aceste 
afimații ne gindim nu la cali
tatea de dispecer a asociației 
studențești, care să decidă după 
principiul, acesta este bun. a- 
cesta nu. dar ne glndîm ta o- 
blieația ei de a asigura un cli
mat adecvat 
ce de largă 
să edifice 
treaga masă 
pra conținutului de ansamblu

se pare ideea pe care 
lucrărilor a avansat-o 
Ion Popa, din partea 

culturale a UASR ; 
unui repertoriu va-

dezbaterilor polfti- 
reepirațje. capabile 

corespunzător în
de studenți aso-

PENTRU 
ELEVII • 

BUCUREȘTENI i

n

ffinema
£r—ma

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

BARIERA : rulează la Cen
tral (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) Excelsior (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

PICIUL VA AVEA UN FRĂ
ȚIOR : rulează la Doina (orele 11; 
13; 15,30; — la orele 9.45 Program 
de desene animate pentru copii)

VACANȚA LA ROMA : rulează 
Ia Doina (orele 17,30: 20). Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20,15), Gluleștl
(orele 15.30; 18; 20,30)

FILIERA 5 rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21).

FETE ÎN SOARE : rulează la 
Festival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).

MAREA EVADARE 7 rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,45: 20,15), 
Capitol (orele 9,30; 12,45; 16.15; 
19,45), Favorit (orele 9,15; 12,30; 16;
19.30) .

CU MÎINILE CURATE > rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
18.15: 20,30), Pacea (orele 15.45: 18; 
20) popular (orele 15.30; 18: 20,15).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA 7 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—18,15 In continuare) ; PRO
GRAM DE DOCUMENTARE SO
VIETICE (ora 20.15)

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

a politicii promovate de parti
dul și statul nostru. Și acest 
lucru nu poate fi realizat de
cit ținindu-se 
etapele 
ceputul 
mai un 
asigura 
sară preluării experienței 
trelor studențești de peste ho
tare, experiență frecvent amin
tită ca punct de referință in 
discuții. La atitudinea vehe
ment protestatară față de răz
boi, fată de Inechitatea socială, 
împotriva minciunii si deca
dentismului burghez, toate a- 
cestea omniprezente în teatrul 
de avangardă, nu ne putem a- 
socia decit prin așezarea limba
jului scenic pe o Ideologie po
litică bine asimilată care ne 
este nouă proprie. Și acest lu
cru. după cum sublinia și to
varășul Teodor Mănescu din 
partea Consiliului național al 
culturii și educației socialiste, 
explica atît preferința pentru 
teme general-umane, în dauna 
subordonării obiective a conți
nutului unui spectacol ca țintă 
precisă, dt $1 slabei receptivi
tăți a spectatorului student. Nu
mai astfel ne putem explica de 
ce în conținutul teatrului stu
dențesc este slab reflectat con
ținutul bogat în idei al docu
mentelor de partid de impor
tantă istorică pentru destinele 
țării. Același vorbitor a dat ne
numărate exemple din viața 
cotidiană a studenților, ce nr 
putea primi pe scenă o nebă
nuită încărcătură artistică. Ati
tudinea tată de muncă. Inte
grarea în viață, atitudinea față 
de demagogie și rutină, cu a- 
ceeași cheltuială de fantezie. <e 
pot transforma în veritabile 
izbind șeenice. Inconsistența 
repertoriului li din arest punct 
de vedere îmr‘.«te»zâ masiv sî 
asupra fci-osi—.1 teatrului ca In- 
strument al educapeJ poi'ttee 
studesțești. temă aeodată cri
mei — teatrul poidăe — ta dea- 
baTeriie ootiw.

Ia CsaL Azaă m raizarea e-

seama de toate 
de care vorbeam la in- 
acestuj material. Nu- 
asemenea mediu poate 
cultura politică nece- 

tea-

ION DANCEA

La Clubul T. 4, Casa de cultură a tineretului din sectorul 
IV, a avut loc finala concursului de cultură cinematografică 
„Zorii României socialiste" organizat în cinstea celei de a 2î-a 
aniversări a Republicii, de către Comitetul municipal U.T.C. 
București și întreprinderea cinematografică a municipiului 
București.

Juriul, prezidat de criticul șl istoricul de film prof. dr. Ion 
Cantacuzino, cercetător științific principal la Institutul de 
istorie a artei, examinînd cei 24 ae concurenți reprezentanți 
ai celor 8 sectoare ale Capitalei, a acordat 3 premii și 15 men
țiuni. Premiul I a fost obținut de reprezentanții sectorului VII i 
Manea Tatiana, ingineră la U.M.E.B., Dinu Vladimir, student 
anul II Ia A.S.E. și Țurlan Constantin elev la Liceul Tudor 
Vladimirescu.

Premiul II a fost obținut de reprezentanți! sectorului II i Bă
lan Aglaia, desenatoare tehnică lâ I.S.P.E., Ionescu Eugen, elev 
la Liceul industrial poligrafic și Isaia Nicolae, inginer la F.E.A.; 
iar premiul III a fost obținut de reprezentanții sectorului 
VI 1 Doboș Amarila, tehniciană la Fabrica „Tînăra Gardă”, 
Stoicescu Magdalena, elevă la Liceul 36, Iordănescu Simona, 
elevă la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Sînt, desigur, destule emisiuni 
care se adresează tutuior virste- 
lor. Sînt unele care nu-și impun 
să intereseze decit tinerii. Eu per
sonal cred că emisiunea de marți 
seara de la ora 21,30, Universul 
familiei, se adresa cu precădere 
tinerilor. Pentru că ea aborda 
probleme familiale ți pentru că 
ea nu comunica lucruri noi, inte
resante, educative, decit unei ge
nerații bine stabilite, precis mar
cate. Normal fiindcă vechii fami
liști nu mai aveau ce învăța din 
ea — experiența lor este mult 
prea vastă in acest domeniu — 
pe cind proaspeții membri de 
familie — teoretic măcar — ar 
fi putut să-și cristalizeze opiniile 
iscate de acest riscant subiect.

Și totuși. Universul familiei nu 
ne-a deschis nici un drum, nu 
ne-a edificat asupra vreunei pro
bleme arzătoare. Ba chiar, dim
potrivă a fost una dintre cele mai 
neutre emisiuni radiofonice pe 
care am audiat-o în ultima vre
me, o nerealizare radio care n-a 
reușit nimic mai mult decit să-mi 
strice dispoziția timp de o săptă- 
mină. Pentru ci, uite ce s-a tn- 
tîmplat marți seara, la ora 21.30 
la radio atunci cînd am răsucit 
butonul spre dreapta :

a) S-a început prin a discuta 
despre „trăitul frumos în doi", 
despre posibilitatea (ți imposibi
litatea) incitării acestei arte. Dia
logul a fost elaborat de un re
porter ți-o cronicară inabilă. Re
porterul afirma sus și tare: „Eu 
parcă știam că o căsnicie trebuie

începută cu iubirea!...“ și evi
dent, interlocutoarea replica: 
„Da, sigur /...“ Emisiunea a co
lectat un număr impresionant de 
truisme, banalități și pleonasme 
blamabile l

b) Dovadă, restul dialogului, 
în care, intervievatorul pseudo- 
spiritual, strident, clama : .Ma
riajul înseamnă răspundere și gri
jă I” — (vai, ce prozaică indicare 
a drumului pe care urmau să-l 
străbată mii și mii de tineri, ce 
stîngace definiție I Ce sceptică 
sentențiozitate I). Iar interlocutoa
rea afirma că după căsătorie, so
țul va observa că soția ..nu mai 
miroase doar a colonie"... Si toa
te acestea erau debitate, sare stu
poarea noastră, a naivilor ascul
tători ai emisiunii, cu convinge-

te cu prima, au căutat să păstreze 
ștacheta intelectuală la același . 
nivel. Astfel, urechile noastre au 
fost plăcut delectate în continua
re de anunțul „Din casa noastră 
să nu lipsească o lampă cu pi
cior care prin lumina ei marchea
ză un anumit colț” (?), sau de 
filiații superbe gen „Dostoievski 
spunea că copilului nu trebuie 
să-i atingem nimic" (la propriu 
sau la ,figurat ?) și comentarea u- 
nor certuri între vecini (datorate 
unui cîine care latră, unor copii 
bătăuși) cu un citat din... Goya!

Atîtea și
actualitate aferente universului 
familiei au fost trecute cu vede-

• rea pentru

atîtea probleme de

S. TUDOR

CLUBUL INGINERILOR
(Vrmart din pag. I)

legate de locul de muncă. în a- 
ceastă activitate de cunoaștere și 
îndrumare am întîlnit în uzina 
noastră tineri minunați. Caut 
exemple în memorie și-mi apare-n 
minte un tînăr cu ochi mari, ne
gri. a căror privire vine parcă 
dintr-un tablou de Tonitza. Nu
mele său ? Silvestru Ion. S-a 
născut la 26 august 1950 și a 
absolvit 8 clase în localitatea 
Scânteia, Ialomița. Școala profe
sională de chimie de 3 ani a 
terminat-o la Călărași, după care 
a fost repartizat la. Iași. la U.F.S.. 
la secția Filare fibră. De ce școa
la de chimie ? îți explică puțin 
timid, puțin «Hngher-t, dar ca 
pesrme. așa cum vorbești de h>- 
crunJe dragi, de ferul b> care a 
fost cxrrt de miram! tri—Un-- 

unor acbsta=$e chreâre în 
fibre, fire. ța b». as." pe s oa-

seraSe. sixxes-te sell, dar ce to- 
dîrtire pentru că munca e o hrtXă 
istovitoare de care se tem numai 
cei slabi ti pe care o îndrăgesc 
numai firile tari si întregi. Ve
nit de asa de departe, a avut

16 cinematografe

cu programe speciale

ZILE DE VACANTA... ZILE DE FILM»
Tinerii spectatori, elevi 

studenți sînt invitați 
timpul vacanței d» iarnă 
vizionarea tradiționalului 
program cinematografic ofe
rit lor de către întreprin
derea Cinematografică a Mu
nicipiului București și Arhi
va Națională de Filme.

16 cinematografe bucureș- 
tene le oferă mai multe ci
cluri de filme dintre care a- 
mintim > RETROSPECTIVA 
„ION LUCA CARAGIALE” i 
„O noapte furtunoasă”. 
„Domnul Goe”, „O scrisoare 
pierdută”, „Telegrame”, 
„D-ale carnavalului” (cine
matograful „Lumina” — de 
Ia 25—31 decembrie) ;
„JULES VERNE” REEDITAT

Su Tlfll PUL B V. LIBER
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u
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PE— PELICULA i „Căpitan 
La 15 ani”, „Steaua Sudului”, 
„Copiii căpitanului Grant', 
„20 000 leghe sub mări” (la 
cinematograful „Timpuri noi” 
între 1—7 ianuarie) ; ECRA
NIZĂRI ALE LITERATURII 
ROMANE” i „Neamul Soi mă
rești lor”, -Moara cu noroc”, 
„Felix și Otilia”, „Răscoala”. 
„Pădurea splnzuraților”, 
„Baltagul”, „St-ăinul” (la 
cinematograful Doina Intre 
25—31 decembrie) ; ȘAPTE 
FILME DESPRE ȘI PENTRU 
COPII i „Taffy și vlnătorul”, 
„Mingea”, „Hugo și Josefi
na”, „Micul acrobat”. „Sir.d- 
bad marinarul”, „De la Ape- 
nlni la Anzi”. „Armata co
dobaturilor” (la cinemato-

graful „Central" intre 1—7 
ianuarie»; MEDĂțLIONUL 
ILARI ON C1OBANU i „Răs
coala”, „Pădurea pierdută”, 
„Asediu]— și „Cu mîinile 
curate” (la cinematograful 
„Munca” Intre 1—7 ianuarie). 
De asemenea vor rula in 
această perioadă filmele ro- 
mlnești prezentate In pre
mieră tn acest an precum și 
un ciclu de „FILME DIS
TINSE CU PRESTIGIOASE 
PREMII INTERNATIONA
LE” i „Oliver”, „Unchiul 
Vania”, „Pădurea de meste
ceni”, „12 oameni furioși", 
„Incidentul”, „Sacco și Van
zetti”.

multe momente de nesiguranță, 
de singurătate; dar apoi a în
țeles și cum se iese din singură
tate. Fiind în biroul U.T.C. al 
secției, a devenit membru de 
partid și-i place să organizeze 
tot felul de acțiuni frumoase. 
Bine, dar mai ai timp ? Dimi
neața la uzină, duțjă masa la 
scoală— Zîmbește — Un talent 
se formează în liniște, iar un ca
racter, în vîrtejul lumii

Aceștia sînt tinerii din uzina 
noastră, tinerii către care se în
dreaptă toate acțiunile Clubului 
inginerilor și tehnicienilor, 
existența unor astfel de pasiuni 
ne-am si bazat cînd ne-am decis 
si ia ființă dubuL

Grupați tn jurul unui colectiv 
de cooc-cere format din ingine
rii lor Corduneanu, Dan Lcnca- 
no. Sihriu Petrisor, Virgil Twer- 
doehM» si lubeta Homuțescu. 
tnfeetv ta cadsol căruia ara 
sareza* de p-vsed-re. t.arrg rzn- 
» noastre si-au ficct «r™ pa
riu—lor prof essouale descooermd 
tn e înșiși o energie capabilă să 
prodncă adevărate— mutații tn 
interiorii! colectivului. Prin folo
sirea stației de radioficare, difu
zarea unor informații rapide, pa
nouri pnbbcrtare. se răspândesc 
tn uzină noutățile tehnico-eco- 
nomfc» ivite pe plan mondial în 
profilul nostru de activitate, sub- 
linimdu-«e aspecte importante fn- 
terișe de Bteratuia de specialita
te care, idiota te. duc b îmbu
nătățirea procesului nostru de 
producție, a stilului nostru de 
muncă. Tn uzina noastră, studiul 
literaturii de specialitate este o 
sarcină la fel de importantă cu 
cea de îndeplinire a planului de 
producție, studiu care se finali
zează ade«ea prin orezentarea 
unor comunicări tn cadrul sesiu
nilor lunare care au loc în uzina 
noastră. Colective restrânse de in
gineri se 
practică 
idei care 
studii.

Pe aceeași linie se înscrie și 
atragerea tinerilor ingineri sta
giari spre rezolvarea unor pro
bleme lansate prin planurile de 
măsuri tehnico-organtzatorice, 
planul de cercetare sau de ino
vații. Astfel, ing. Rugină Liviu,

Pe

ocupi cu aplicarea în 
a celor mai valoroase 
se desprind din aceste

care de abia a împlinit un an de 
la terminarea facultății, a rezol
vat deja o serie de probleme 
tehnice ridicate de locul de mun
că la care a fost repartizat, cum 
ar fi: „problema eliminării bu
clelor care apar în urma răsucirii 
pe un anumit tip de mașini", 
„creșterea valorii alungirii rema
nente pentru încadrarea în nor
me interne" etc.

Un alt tînăr inginer, absolvent 
în acest an al facultății, ing. Iri- 
micruc Dan, prin modul în care 
reușește să-și rezolve problemele 
complicate ridicate de punerea 
în funcțiune a unor noi utilaje, 
își va întregi cunoscutul palma
res sportiv, este apreciatul scri
mei. și cu însemnate realizări 
profesionale. Prin organizarea de 
concursuri, olimpiade, s-a urmă
rit atragerea 
noașterea în 
/Dă. pentru 
teceae.

O - - -A-" --1 niKyTVT . j> .
tutuhri politbenic, ne-am bucurat 
din plin de roadele unei fruc
tuoase colaborări, schimburi de 
experiență, sfaturi practice, care 
au contribuit la frumoasele reali
zări ale uzinei. In același sens aș 
menționa, ce asemenea. un 
schimb de experiență cu Clubul 
inginerilor și tehnicienilor de la 
U.F.S. Săvinești.

Ar fi multe de spus în legă
tură cu activitatea Clubului nos
tru. S-ar cere neapărat mențio
nate o serie de acțiuni prin care 
am încercat și am reușit în bună 
parte să realizăm acel echilibru 
între munca profesională și con
sumarea utilă a timpului liber 
prin care să asigurăm o substan
țială educație umanistă, atît de 
necesară pentru conturarea com
pletului spiritual al omului teh
nic.

Voi încheia însă reafirmîn- 
du-mi convingerea că prin reali
zarea planului de măsuri pe care 
ni l-am propus. Clubul - ingine
rilor și tehnicienilor din uzina 
noastră va întări acel element de 
cultură tehnică, de spirit inventiv 
care domnește în rindul tineretu
lui uzinei noastre formînd astfel 
din el o rezervă de netăgăduit 
pentru înfăptuirea marilor sarcini 
care stau în fața colectivului.

tinerilos spre cu- 
detalru * tehnolo- 
ridicarea nivelului

T. S.

CRONICA

. i că nu ar mai fi o- 
ferit realizatorilor acestei emisiuni 
(nereușite de data aceasta) prile
jul să-și etaleze aptitudinile de 
causeuri sprințari. Oare doar a- 
cesta să fie scopul emisiunii p

Incontestabil, nu!

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Feroviar (ore
le 9; 12.: ; 19,30), Melodia
(orele 9; 18: 19,30), Gloria
(orele 9; 16.15; 19,45), Mo
dern (orele 9; 12.30; 16; 19,30),

MICUL OM MARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,30; 15,30; 18; 
20,30), Tomls (orele 9; 11,45; 14,39; 
17,15; 20,15)

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lira (orele 15.30; 18; 
20,15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
Ia Buzești (orele 15,30; 18; 20,15), 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

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

FATA CARE VINDE FLORI ! 
lează la Cotrocenl (orele 10,30; 
15.30: 18: 20.30).

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

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

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

BULEVARDUL ROMULUI 
lează la Floreasca (orele 
20,15). Miorița (orele 10: 
17.30: 20).

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

SECERA VTNTUL 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).

15.30 
12.30:

ru
le ;
ru-
131

ru-
18;
15;

VENTT 
Ia Raho-

CAZUL MATTEI: rulează la Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15).

ANONIMUL VENETIAN 7 ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 
10; 15,30; 19).

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

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

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

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

CREIERUL : rulează la Laromet 
(orele 15.30; 17,30; 19,30).

CUM SA FURI UN MILION 
(orele 9; 11,30; 14) ; ERUPȚIA 
(ora 16.30), rulează la Cinemateca 
„Union".

Cu mîinile pe oraș. 12,50 Tele
jurnal. 15,00—18,00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din agricultură. 
16.00—17,00 Teleșcoalâ. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amlază. 
Emisiune în limba maghiară. 18,30 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,50 U.R.S.S. — 
Meridianele anului jubiliar. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,10 
Comentariu la 40 de steme. Jude
țul Vaslui. 20,30 Printre făuritorii 
Mioriței. Selecțiunl din spectacolul 
folcloric dedicat aniversării Repu
blicii. care a avut loc In ziua de 
12 decembrie, în Studioul de con
certe al Radiotelevlzlunil. 21,20 Pa
gini de umor. Retrospectivă Walt 
Disney. 21,45 Tinerii despre ei în
șiși. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

JOI, 21 DECEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România tn lume. 9,35 O viată 
pentru o idee : Umberto Nobile (I). 
10.00 Curs de limba rusă — lecția 
a 33-a. 10,30 De la Alfa la Omega 
— enciclopedie pentru elevi. 10,50 
Comentariu la 40 de steme. Ju
dețul Tulcea. 11,10 Teleclnemateca :

17.30 Agenda. 17,40 Melodii și 
ritmuri — emisiune de muzică 
ușoară realizată de Televiziunea 
din R.S. Cehoslovacă. 18,15 Film 
serial pentru tineret : Pierduti în 
spațiu. Episodul VUI. „Pluta nau- 
fragiatilor". 19.05 Dans șl muzică 
de pretutindeni. Folclor din R.P. 
Polonă. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Concertul Orchestrei de studio a 
Radtoteleviziunil. 21.00 Tn direct... 
de la uzinele „Electronica". 21.30 
Desen animat. 21,40 Film docu
mentar : Mahmudia — producție a 
studiourilor cinematografice „Al. 
Sahia". 21.55 Viața științifică a Ca
pitalei.

rea că ni se deschid ochii într-o 
problemă in care sîntem neini- 
țiați ți că va trebui să le fim re
cunoscători acelor oameni toată 
viața.

c) Apoi discuția căuta să atin
gă fi zonele livrești ale subiectu
lui : „Să nu vorbim de verfac
țiune; ea corespunde numai zei
lor 1“ Chiar așa să fie P Cultura 
mea mitologică parcă are aici a- 
numite rezerve amintindu-si cî- 
teva nume ale marii literaturi 
care au blamat vehement tirani
cele divinități semnalîndu-ne toc
mai cusururile lor. Și pentru că 
dialogul tot îți propunea să ne 
epateze, evident nu a putut ex
clude în final această replică a- 
dresată de distinsul intervievator 
convingătoarei sale interlocutoa
re : „Nu credeți nici dumnea
voastră ce spuneți, zău /“... Sim
plu, onest, pe șleau. De ce oare 
sînt eu invidios ? Poate pentru că 
n-aș fi putut să fiu niciodată atît 
de sincer. Poate pentru că n-aș 
fi putut spune niciodată ți
nui partener de conversație radio
fonică „Nu mai minți tovarășe 1“ 
Eu l-aș fi bătut pur și simplu; 
ceea ce, nu pot să garantez că nu 
s-a ji întîmplat în studioul în core 
s-a înregistrat discuția după e- 
legnntul ei final...

E adevărat că celelalte ru
brici ale emisiunii, din solidarita-

CRONICA

BOGDAN ULMU

POST SCRIPTUM

Prea importantă pentru a în
căpea în chenarul rubricii de ra
dio și de un interes prea general 
pentru a fi expediată în două 
trei rinduri, mi se pare aniver
sarea a cincisprezece ani de 
existență a uneia dintre cele mai 
populare emisiuni lansate : 
„CINE ȘTIE, CIȘTIGA". Evi
dent, este una dintre realizările 
radiofonice cu cea mai mare 
afluență de public, care numără 
cel mai mare număr ue co
laboratori. care implică un tot 
atit de însemnat număr de as
cultători. Este inutilă orice co
mentare a funcțiilor multiple 
cumulate de aniversarea emi
siunii. Nu mai are rost să re
amintim valoarea epistemologi
că, etică, popularizatoare a ru
bricii „CINE ȘTIE, CIȘTIGA". 
Este de ajuns să subliniem fap
tul că mii și mii de tineri au 
reușit — datorită generoasei 
emisiunii — să-și cristalizeze 
pasiunile, să-și definitiveze op
țiunile majore. Elevii și stu
denții, muncitorii sau proaspeții 
absolvenți de facultate, dato
rează — uneori involuntar — 
aportul lor spiritual la edifica
rea idealurilor socialiste si săr
bătoritei emisiuni radiofonice. 
Ceea ce nu-i puțin...

B. U.

SEMNELE
MATURIZĂRII

Din atenția criticii de artă 
teapă uneori, cu sau fără voie, o 
anume categorie de artiști, în de
venire, aflați la virsta adolescen
tei. Ei nu sînt, desigur, atît de 
spectaculoși in manifestări cum 
sînt copiii. Nu sînt nici artiști 
formafi, nici veritabile „speranțe” 
tinere, astfel incit lipsa de inte
res ce îi învăluie poate părea jus
tificată. Dacă presa se ocupă, a- 
proape în egală măsură, de apa
rițiile publicp ale școlarilor de la 
Vulturești (admirabilă expoziția 
recentă de la sala Kalinderu), 
ale studenților de la institutele de 
arte plastice, ale tinerilor absol
venți și, în fine, de expozițiile 
maeștrilor, interesul pentru ado
lescenții ce vădesc aptitudini e 
mai puțin vizibil. Nu trebuie să 
uităm, socot, că mulți dintre a- 
ceștia frecventează liceele de arte 
plastice, licee care oferă procen
tul cel mai ridicat de candidați 
admiși la concursurile de admite
re ale institutelor de specialitate.

Aceasta a fost prima suită de 
reflecții ce ni s-au impus vizitînd 
mica, dar atit de sugestiva, ex
poziție organizată in cinstea zilei 
de 30 Decembrie de către elevii 
Liceului de arte plastice „N. To- 
nitza” în sălile Ateneului tinere
tului din Capitală.

Pe un profesionisît al pensulei 
și culorii, expoziția îl poate pune,

cred, ușor pe ginduri. Dat fiind 
virsta sensibil apropiată a celor 
ce expun se impun, de plano, ci- 
teva observații care nu se pot 
naște decit apelînd la comparații, 
raportind virsta la o altă Vîrstă 
biologică. Privitorul se regăsește 
intr-o zonă a picturii aflată un
deva între inefabilul infantil și 
meșteșug, între prospețime și teh
nică, intre uimire și gînd. Dacă 
acceptăm faptul că primele cali
tăți sînt definitorii, in mare mă
sură, pentru pictorii precoci (a se 
citi copii), iar a doua pentru cei 
ajunși spre sau la maturitate, a- 
tunci trebuie să admitem că pic
tura acestor liceeni se situează în
tre. In ea vom regăsi, dec^ atri
butele vîrstei infantile dar și sem
nele maturității.

Nu e întimplătoate, în virtu
tea considerațiilor expuse, pre
zenta, în pînzele de la Ateneul 
tineretului, mai ales a peisajului. 
Pe marginea unei imagini concre
te se poate fabula mai puțin. Se 
pot exersa, in schimb, lecțiile u- 
nor iluștri artiști declarați sau nu 
ca model. Pentru Rusu Liviu (,Jn 
excursie”, „Compoziție”) fovis- 
mul pare a fi punctul de pornire 
pentru constituirea unei viziuni 
personale. Sorin și Silviu Turcu- 
leț, atenți la experiența cezannia- 
nă, realitatea peisajului este per
cepută, momentan, în funcție de 
dulceața tonurilor lui Henri Ca- 
targi. Toți pictorii adolescenți 
prezenți în expoziție sînt tentați 
să își perfecționeze expresia. De 
aici problemele vizibile de volu- 
metrie, perspectivă, pe care ți le 
pun. Trebuie subliniat însă că a- 
ceste probleme au ca fundal preo
cuparea pentru înțelegerea date
lor realității vizibile. Această 
preocupare marchează, de altfel, 
caracterul de manifestare omagia
lă al expoziției. Uneori imaginea 
plastică dobîndește forță de ex
presie și autonomie, modelul dis
pare, experiența proprie tinde să 
își spună cuvîntul hotărîtor. Am 
notat, în acest sens, frumosul 
„Peisaj” al lui Radu Alexandru, 
în care roșurile aprinse, păstoase, 
sînt mînuite cu îndemînare. Sim
bolicul tablou al lui Dragoș Po
pescu („Lupta”), merită și el mai 
mult decît o remarcă pentru ex
presionismul său sui generis. Un 
portret de muncitor executat 
după toate regulile portretului 
expune Covacs. „Compoziția" lui 
Cojan Mihai, „Peisajele” Criști- 
nei Horea și Cristinei lamandi nu 
sînt mai prejos de ale colegilor. 
In privința sculpturii o mențiune 
specială merită portretele lui 
Dragoș Popescu („Avram Iancu”, 
„Vlad Tepeș", „Ștefan”) care se 
arată, de pe acum, un hun mode
lator. Sînt toate speranțele ca a- 
cești adolescenți plini încă de 
sensibilitatea ascuțită a celui ce 
privește lumea cu ochii mirați și 
întrebători să nu își academizeze 
de timpuriu arta, să nu își îngră
dească talentul într-o formulă. 
Cel mai frumos omagiu adus Re
publicii de această modestă ex
poziție este speranța cristalizării 
unor forțe artistice încă latente.

GRIGORE ARBORE

/
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui 
Statelor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, următoarea 
telegramă :

Stimate domnule președinte,
In numele Consiliului de Stat și guvernului, al poporului ro

mân și al meu personal am plăcerea să vă transmit cordiale 
felicitări dumneavoastră, cosmonauților Eugene Cernan, Har
rison Schmitt, Ronald Evans, oamenilor de știință, inginerilor, 
tehnicienilor, muncitorilor și tuturor celorlalți colaboratori care 
au contribuit la încheierea cu succes a misiunii „Apollo-17*.

Ne exprimăm convingerea că succesele remarcabile in explo
rarea spațiului interplanetar obținute în cadrul proe-a-r. 
„Apcllo" încheiat odată cu această strălucită misiune. - :r 
servi progresului general al științei și tehnicii și vor fi :c=e 
in slujba umanității, păcii și înțelegerii intre popoare.

A apărut „ERA SOCIA
LISTA" nr. 7. Din sumar: Uria
șa capacitate de creație a 
poporului, liber și stăpin pe 
soarta sa ; Gheorghe Pană : 
Partidul Comunist Român in 
sistemul conducerii vieții po
litice și economico-sociale ; 
Ștefan Voicu : Semnificația 
social-istorică a proclamării 
Republicii ; loan Ceterchi : 
Dezvoltarea democrației so
cialiste in actuala etapă ; 
Ion Troian Ștefânescu : Tine
retul și Republica ; Semicen- 
:enarul constituirii U.R.S.S. - 
Traian Coraciuc : Un jubileu 
glorios.

actualitatea
1 ‘

Primire la 
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri la amiază. în 
audiență protocolară de pre
zentare, pe noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole în

președintele
de Miniștri
Republica Socialistă România, 
Dendevîin Sarav.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Nicolae Eo 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Primire la C.C. al P.C.R.
Miercuri, tovarășul Dumitru 

Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a primit delegația culturală din 
R. P. D. Coreeană, condusă de 
Giang Sok Te, vicepreședinte al 
Umunii artiștilor plastici.

La întrevedere a luat parte 
Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii artiștilor plastici.

A fost de față Li Ho Zang,

* e
e LA INVITAȚIA Ministeru

lui Afacerilor Externe, miercuri 
după-amiază, a sosit in Capita
lă Oskar Fischer, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.D. Germane.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmocferă de 
prietenie și cordialitate, au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării artelor și culturii In cele 
două țări, precum si ale cola
borării în aceste domenii Intre 
Republica Socialista Rcmânia 
și Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Din mărul revistei
..PROBLEME ECONOMICE” 
ar. 12. spicuim : Va sten 4e 
veac de la făurirea statului 
oamenilor muncii : Mihai 

i Marinescu : Economia româ
nească ia anul celei de-a 
S-a aniversări a Repabticii : 
Nicolae M. Nicolae : I atrași- 
ficarea participării Ramăniei

dial ; Dan Mateescu : Econo
misirea matervalerrr pe șan
tierele de rant truc ții: K 
Koritov Moscova' :

I umcâ a creșterii ecoeoctiCe

mulți ani !“. Dintre noutăți spi
cuim : pliantele de lux, pe car
ton ; felicitări alb-negru tip 
carte-poștală, pliante alb-negru, 
pliante cu motive populare. Mai 
puteți achiziționa ilustrate im
primate in relief, cu motive de 
iarnă. S-au difuzat, de asemenea 
ilustrate cu timbre (1.90 și 1.25 
lei) și fără timbre (0.75 lei). De 
o bună ținută grafică sint și fe
licitările simple sau in plicuri, 
cu valoare de unicat, împodobite 
cu adevărate opere de artă mi
niaturală — realizate in diferite 
tehnici — ce poț fi achiziționate 
de la diversele magazine de des
facere ale Fondului Plastic.

s Un larg sortiment de fula
re. iisinirp cravate, jachete, ar
ticole de galanterie, o serie de 
articole de îmbrăcăminte și în
călțăminte pentru copii și tine
ret puteți găsi la magazinele : 
Suplu (Calea Victoriei 126). 
Zimbrul (Sepcar: 18). Elegant 
113 Dececnbrte 1). superb (Piața 
Paiatnuu.-. D-ar-a (od. Magheru

FOTOTECA ACTUALnAȚil~~1 pentru umplutul capsulelor de 
sifon, articole elegante de ma- 
rochinărie. obiecte din cristal 
și ceramică, numeroase articole 
din cauciuc, mase plastice, chi
mice, textile.

I MUZICĂ UȘOMâl

Recentă premieră a gospodarilor timișoreni : o modernă co
fetărie, In care accesul este strict feminin! Fotoreporterul 
nostru, Emanuel TTn.alâ — dacă veți întreba cum a pătruns 
înăuntru, vă vom răspunde : „secret profesional* — a surprins 
cîteva studente ale Universității (Facultatea de electrotehnică) 
In timpul unei discuții amicale si_ recreative. Subiectul ? Se
cret „studențesc* de data aceasta !

| TURISM |

• Au fost puse în vinzare — 
la filialele Oficiului de turism 
București din Bd. Republicii nr. 
4 și 68 — locuri pentru „va
canțe* in stațiunile de pe Valea 
Prahovei, precum și la Tușnad, 
Slănic Moldova. De asemenea, 
pentru o dată ulterioară zilei de 
10 ianuarie 1973, puteți achizi
ționa locuri de odihnă la Băile 
Herculane, Govora și Călimă- 
nești.

• La cererea unor grupuri 
organizate, din întreprinderi 
și instituții, se organizează ex
cursii peste hotare pe itinera- 
riile dorite, la alegere. De ase
menea. la Oficiul de turism 
București continuă înscrierile 
pentru excursiile peste hotare 
(Polonia, Cehoslovacia, U.R.S.S.,

R.D. Germană, Ungaria), ce ver 
avea loc în primul trimestru al 
anului viitor.

• Pentru perioada vacanței, 
elevii pot participa zilnic la 
excursii în jurul Capitalei cu 
autocarele. Un număr însemnat 
de elevi vor fi prezenți (pe 
baza colaborării intre Inspecto
ratul școlar și Oficiul de turism) 
in taberele — peste 20 — orga
nizate pe Valea Oltului și Va
lea Prahovei.

UNIVERSITATE. 
PRODUCȚIE

La Institutul de cercetări și 
proiectări pentru autovehicule și 
tractoare din Brașov funcțio
nează o catedră specializată a 
Universității brașovene. De ase
menea studenții și cadrele di
dactice desfășoară o intensă 
muncă de cercetare la Uzina de 
tractoare din Brașov. Aici, vii
torii ingineri realizează proiecte 
de scule, dispozitive și aparate 
necesare noilor tipuri de trac
toare și autovehicule.

NE AM INFORMAT
PENTRU D)

„PHOENIX" IN 
ACTUALITATE.

i t de

• LA ACADEMIA „Ștefan 
Gheorghiu" a avut loc în zilele 
de 19 și 20 decembrie o sesiune 
științifică pe tema „Forme și 
metode de perfecționare a acti
vității social-economice".

I.a sesiune au participat se
cretari ai comitetelor județene 
de partid și alți activiști de 
partid și de stat, cadre didacti
ce, cercetători din domeniul ști
ințelor sociale, studenți ai insti
tutelor Academiei.

o adunare consacrată celei de-a 
50-a aniversări a creării 
U.R.SLS.

Au participat activiști de 
partid și de stat, oameni ai 
muncii din întreprinderile șt 
instituțiile orașului, reprezen
tanți ai vieții științifice, raltu- 
ral-artistice, studenți și elevi.

• DELEGAȚIA Adunării de 
Stat a Republicii Populare Un
gare, condusă de Papp Janos, 
președintele Comisiei pentru a- 
părarea națională a Adunării de 
Stat, care, la invitația Marti A- 
dunări Naționale, a făcut o U- 
zită în țara noastră, a părăsit, 
miercuri dimineața. Capitala.

ILUSTRATE • FELICI
TĂRI • CADOURI

o A-x-, dM ales peat» a V* 
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intre thistrate. nesax oeiefcaace 
expediate la inewar Lm. tele
grame -xV san uit tinse
te etc. In ceea ce prtresse uas~ 
trateîe. ressarcăs ca ujXte 
faptul că garsa acesoora esse de
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• LA CASA PRIETENIEI 
ROMANO-SOVIETICE din Bra
șov a avut loc, miercuri seara. Mr re

PAGINI DE ISTORIE

U. OCTA'LAN

Intr-un r.umâr de 23 de cir- 
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CRONICA 
U. T. C.

Ieri, a sosit în Capitală o 
delegație a "Uniunii Tinere
tului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.), din R. P. Bulga
ria, condusă de tovarășul 
Atanas Dimitrov, secretar al 
C.C. al U.T.C.D., care, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, va face o vizită în 
țara noasfră.

La sosire, membrii delega
ției au fost salutați de to
varășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Ieri, s-a înapoiat în Ca
pitală o delegație a U.A.S.R.. 
alcătuită din tovarășii 
Gheorghe Doca, secretar al 
Consiliului U.A.S.R., Vasile 
Bontaș, președinte al Consi
liului U.A.S. din Universita
tea București și Ion Iacob, 
pțWțbdinte al Consiliului 
UA.S. al Institutului agrono
mic Iași, care a efectuat o 
vizită în R. S. Cehoslovacă. 
La aeroport delegația a fost 
intîmpinată de tovarășa Ma
ria Ar; Roșea secretar al 
Consiliului U.A.S.R., de ac
tiviști ai Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R.

ÎN BRONZ
In centrul orașului Vaslui — 

localitate cu adinei rezonanțe 
în istoria patriei, evocînd una 
din strălucitele biruințe ale 
înaintașilor noștri in lupta pen
tru apărarea pămîntului stră
moșesc — a avut loc. miercuri, 
festivitatea dezvelirii statui: lui 
Ștefan cel Mare, marele domn 
al Moldovei, de numele căruia 
se leagă glorioase pagini de 
luptă a poporului nostru pentru 
libertate și independență na
țională.

La festivitate au participat 
tovarășii Gheorghe Pana, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Cornel 
Burtică, membru supleant ai 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Tâ- 
nase, prim-secretar al Comite
tului județean Vaslui al P.CJU, 
Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste și Uniunii artiștilor 
plastici, oameni de artă și cul
tură, invitați din alte județe ale 
țării, mii de cetățeni ai orașu
lui și din alte localități ale ;u- 
dețului.

Semnificația evenimentului a 
fost reliefată de tovarășul

Gheorghe Tar.ase. care a evo
cat personalitatea doamizerulzi 
Ștefan cel Mare, a cârc: Sferă 
dăinuie peste secc.e ta W3 m-1 
bol al luptelor pstrtate 6- so

ln acordurile Imn-Jm de stag 
al Repubjr-.: Sorizusr» 
nia. a fost dez letîcă. «na-
tuia turnată ie broez. operă a 
sculptorului ieseun ie Bf*- 
leanu. artist eamt Scaesa a~- 
o înălțime de 5 31 sa este ridi
cată pe tza re: > xit . -ă 
albă, portiad âaseripția ^ȘBeăas 
«d Mare 1457—U6T și rtenoa 
Moldovei. Pe soclu se de
asemenea, na basorefief Hta- 
lat „închinarea «-agur-iice”. te- 
fățîsind momente ±n bătălia 
de la Vaslui, sob care se pot 
citi cuvintele lai Nicoăăe Irrga 
despre marele voievod : g>m~ 
adevâraz. viteaz st ea minte și 
iubitor de țară si neam. In
tr-insul găsise poporal r-xaă- 
nesc cea mai curata v e^a- de
plină icoană a s uflec ulm Mi*.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, parti ripanpt La fes
tivitate a: adresat o teleg-a—ă 
Comitetului Central al Pa-*;f.- 
lui Comunist Rrtte. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.
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1 200 DE „PREMIERE"
Ceea 13M de aaâ «ormente 

s» amraie de -zz -ti : vor fi

.asă aouăm vnaor. Peste 
buztre ei» vor rioopueta crir— 
ba3xms»or de uz aoso:«dăr*sc_ 
Dtsme acestea, a pondere iv- 
aetacsată a de*~a aricotele pve- 
uaereoe leac. iadeorebi

o Lase moderoâ*. Dkx rinAil 
or dus nrui. -rna-on

peamu cop., r aUcte. Vor fi

Drer» «e .WRIA.V STOLAV 
«ier ia ricaa a IX-t

• Jccă gewrdr Xr. 114 — București

prrtr-.-j-r Șl o serve de aparate 
pentru locălzit ; mkrrocentra'a 
termică cu calorifere. pentru 
un apartament de 3—I camere, 
care folosește cărbunele briche
tat. microcentraieie „Ami“, mi- 
croinjectorul cu motorină $i cel 
cu combustibil special, precum 
șt diversele sobe de încălzit. 
Pentru turiști a fost realizat un 
primus cu benzină auto. Din 
gama noilor sortimente mai a- 
mintim : motorașele electrice și 
bocmașinile de mină, mașina

PREDILECȚII : MOTE
LURI, GROTE, TELE
FERICE...

OMMiitr» Pâtr». dMmriliat ia 
■aai< ipial Deva. sir. Eleaa 
Vâcăresm 3. ap. 2. teiefpp 
: 1511. se admeuă rwbrieii 
«•«.Ort cw ragăauotea de a-l 
«pripai sa-R râseaseă fiol n 
««r-sâ de 14 am. Dar să pre- 

• pane dia scrâ*a- 
rea primită la redacție : „Ia 
area de 13 decembrie, pe la 
errte 8 frai mea Damitra A- 
driaa. abmwt U 12 ialte 1S37. 
de «ratară pat mită, circa 1.<S 
m tăab. pârei pieptâaM ia- 
*-a parte, fata Headă-sate- 
a*. a fagii de acasă, fariad

S. coloare roșie. Nu are per
mis de ceodecere. A leat cu 
ei o eaatstră metalică geală 
de 28 litri, ea bidoa din plas
tic de 38 litri p!in eu via și 
alte obiecte, printre rare o 
pereche de boeaaci de schi, 
oa pardesia de culoare albă, 
aa fis trei sferturi îmblănit, 
de culoare vernil, un trening 
bieomaria. Are la ei bule
tinul de identitate si earnetul 
U.T.C. Mai menționez ei are 
predilecție pentru cabane, 
moteluri, campinguri, munți 
grote peșteri teleferic, etc".

Anunțăm eâ eventuala sa 
identificare poate fi anunțată 
ia afara adresei amintite la 
unul din numerele de tele
fon t I 33 65. 1 36 65, sau
la Miliția municipiului Deva 
— 113 31. Și. in încheiere, nu 
ne putem abține să nu ad
resăm tinârului „fugitiv" (in 
cazul — destul de puțin pro
babil — că s-ar numă
ra. in aceste zile, printre ci
titorii „Scinteii tineretului") 
banala invitație de a se în
toarce urgent acasă. Ceea ce 
ar urma astfel, va fi, oricum, 
mai suportabil ; in aseme
nea cazuri fiecare clipă de 
incăpăținare se plătește deo-
sebit de scump,

M. M.
Pur și simplu în seara aceea 

era cu chef. A pornit, deci, 
pe stradă : lume multă, re
clame multicolore, tineri și 
tinere grăbiți. Așa a inceput 
povestea. Rezultatul : șase 
luni închisoare contravențio
nală pentru acostare de per
soane. De subliniat că ase
menea îndeletniciri nu con
stituiau excepții in compor
tarea lui M. M. (alias Maca- 
rie Merticaru) care — nea- 

nd nici o ocupație serioasă 
— isi consuma astfel ener
gia. După cum se vede, insă, 
gustul său nu a fost... omo
logat.

FLUIERÎND SAU NU
Tinirul străbatea ritmic un 

itinerar ce părea să-l pasio
neze : eafe-barul din Piața 
Ovidiu — bar hotel Palas — 
hol hotel Palas. Cu miinile 
in buzunare, fluierind sau nu.

La un moment dat un ofi
țer de miliție pare să-i fi 
remarcat prezența : tinărul 
ineearcă să dispară. Dar o- 
fițerul se „incăpăținează*. II 
urmărește.

— Actele dumitale !
Buletinul de identitate pre

zentat era pe numele Petru 
Berbecaru — Brașov. Rezul
tatul unei rapide verificări 
in orașul de la poalele Tîm- 
pei : nu există nici un cetă
țean care să poarte cele două 
nume ! Există în schimb un 
tinăr numit Berbecaru X... 
(deci cu un alt prenume) că
ruia i s-a furat de curind bu
letinul. Adevărul l-ați dedus 
desigur. Constantin Zborea 
(acesta este numele adevărat 
«I tinârului), 18 ani, falsificase 
buletinul furat. De ce se as
cundea totuși ? Comisese cî
teva înșelăciuni și escroche
rii nu avea ocupație și nici 
nu intenționa să-și aleagă 
una. Poate totuși că sancțiu
nea ce-i va fi administrată
acum ii va trezi la realitate.

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN
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(SPORT « SPORT » SPORT)
(Urmare din pag. I) 

trenarea întregii mase a elevi
lor intr-o activitate sportivă or
ganizată, sistematică La aceas
tă oră chiar dacă aceste dezide
rate sint cunoscute și unanim 
acceptate, se fac puține eforturi 
pentru a le transpune în prac
tică. Exemplele bune sint spora
dice. De ce ?

In prezent activitatea sportivă 
din școală nu se realizează prin- 
tr-o îmbinare organică a activi
tății realizate in clasă cu cea 
realizată extraclasă. Aceasta din 
cauză că există o înțelegere 
simplistă a răspunderilor din 
partea diferiților factori, docu
mentele, reglementările în vi
goare și chiar litera legii spor
tului sint interpretate și asimi
late formal, căutîndu-se barie
re, limite între ceea ce le revi
ne unora sau altora. Practic ce 
se-ntîmplă ? In foarte multe 
școli activitatea sportivă de 
masă este lăsată exclusiv în 
seama elevilor, a organizației 
U.T.C. și asociației sportive șco
lare. Or, acestea dacă nu bene
ficiază de un sprijin concret din 
partea conducerii școlii, de o în
drumare de specialitate autori
zată. care nu poate fi decit cea 
a profesorului de educație fizică, 
nu se pot pune baze reale unei 
activități în măsură să mobilize
ze toti elevii și să-i determine la 
practicarea zilnică a exercițiilor 
fizice și sportului prin diverse 
mijloace și modalități. După 
cum nici cadrul didactic singur 
nu poate face această treabă. 
Pentru a înlătura acest neajuns 
s-a introdus normarea unui pro
fesor de educație fizică din 
școală cu 2—4 ore pe săptămină 
exclusiv pentru activitatea de 
masă Dar aceste reglementări 
se încalcâ, cadrele didactice 
nu-și îndeplinesc obligațiile ce 
decurg din însuși statutul lor.

Mai mult, deși orele de activi
tăți sportive ar trebui să asigu
re, în principal, inițierea elevi
lor intr-o ramură sportivă, apoi 
stimularea, prin organizare de 
întreceri, a interesului și gustu
lui de a o practica, activitatea 
profesorului în școală se redu
ce, de regulă, la pregătirea e- 
chipelor reprezentative. Profe
sorul este încurajat de modul 
In care privesc aceste obligații 
conducerile școlilor, organele de 
învățămînt, care apreciază acti
vitatea sa potrivit rezultatelor 
obținute de echipa Școlii și nu 
de modul cum s-a ocupat și 
cum a reușit să angreneze masa 
de elevi la acțiuni și activități 
de masă. Deci, intr-o școală fie 
sport cîțiva elevi iar cîteva sute 
se uită. Acest fenomen aduce 
după sine și alte tare : monopo
lul echipelor reprezentative a- 
supra bazelor sportive ale școlii, 
sau, în unele cazuri, folosirea 
lor ca sursă de venituri în urma 
închirierii lor, absența profeso
rului de educație fizică din mij
locul elevilor exact în zilele de 
sîmbătă și duminică — el pleacă 
în deplasare cu echipele — cînd 
de fapt ar trebui să se organi
zeze activități de masă. In 
timpul vacanțelor, profesorii 
pleacă în concediu sau în tabe
re de pregătire a loturilor, deci 
exact cînd, din nou, ar trebui 
să funcționeze perfect un sis
tem de competiții de masă. De 
aceea considerăm că trebuie 
subliniată într-o formă obliga
torie necesitatea ca toți profe
sorii de educație fizică să aibă 
răspunderi, să contribuie în 
mod direct, nemijlocit Ia orga
nizarea și desfășurarea activită
ții de masă din școli. în acest 
fel cele 4 574 de asociații spor
tive ale elevilor din țară vor 
primi un sprijin concret și, 
dună opinia noastră, esențial.

Nu vrem să absolvim de răs

punderi pentru starea precară a 
acestei activități din scoală, or
ganizațiile U.T.C„ consf.îue aso
ciațiilor sportive care au privit 
și primit cu pasivitate aceasta 
stare de lucruri, ci nd ele tre
buie să fie factorul d.-amizator 
al propriei lor activități, să so
licite sprijinul conducerii scobi, 
al cadrelor didactice ce specia
litate. Inițiativa, puterea și ro
lul organizator al acestor factori 
sint demonstrate elocvent ți nu
mai de aceste realuzări : In

MARILE PERFORMANȚE 
ÎNCEP LA VÎRSTA ȘCOLARĂ

cursul acestui an au fost ame
najate în școli, prin acțiuni de 
muncă patriotică, 2 422 baze 
sportive simple și au fost pre
gătiți pentru volei, atletism, bas
chet, handbal, și fotbal 12 284 
de arbitri-elevi, acțiune în curs 
de generalizare și pentru gim
nastică acrobatică și modernă, 
tenis de masă și sporturile de 
iarnă. Aceste posibilități și mij
loace trebuie valorificate la ma
ximum.

In al doilea rind, socotim ne
cesar să se aducă corecturi și 
precizări privind sistemul acti
vităților sportive ale elevilor. In 
prezent nu există o legătură or
ganică intre activitatea de masă

«» cea 4e p* i far»—ti Adâră aa 
este as_gura: procesul de depis
tare — prin de rasl
— de urmărire șa creștere a e.e- 
mentelcr de valoare, de perspec
tivă. Dispersarea activității de 
pertarmaoță a fpiilar «a j»aâ*- 
rilor la «nai maiți factori creea
ză paralelisme iaulile și păgB- 
>at<>are. Astăzi există patra sis
teme compeiilimule : al elevilor 
dfa școlile ger.eraie — de care 
se ocupă si răspunde MJLL, 
C-N.O.P. și C-N.E.F-S. — al ce
lor dia licee și scoli oeofesăoaa- 
le — M ET.. C.C. ai U.T.C si 
r* N R F R — al unităților «cola— 
re cu orofil sportiv — M E.I. să 
CNJLFlS. — al copiilor ți |<t- 
rjcrilor — de care răsțxande 
C N H F -N, prin federațiile de 
specialitate. Nu anai adăugăm la 

acestea calendarele ți sistemele 
competiționale ale unor școli 
profesionale care se desfășoară 
sub egida ministerelor de re
sort.

Deși normal ar fi ca toți a- 
cești factori, toate aceste siste
me competiționale să urmăreas
că același scop — cuprinderea 
elevilor intr-o activitate sporti
vă de masă, organizată, siste
matică menită să favorizeze 
descoperirea unor talente auten
tice, creșterea lor și valo
rificarea în marea perfor
manță — realitatea ne con
firmă contrariul. Primul mare 
neajuns : se organizează paralel 
Întreceri pentru copii și tineri 

4e aceeași virstă. uneori eonco- 
mz8ea( dispersind forțele, neți- 
aîad seama de structura anu
lui scalar, de perioadele in care 
elevii au sint cuprinși in acti
vitatea profesională. Ce-i mai 
grav, cele mai multe competiții 
ii saficită pe elevi exact in pe
rioadele <l« învățătură de vîrf, 
inipi-tind asupra pregătirii. Un 
exemplu din studiul calendaru
lui compefițional al elevilor din 
’jdețul Bacău : la nivelul muni- 
ipiului Bacău în lunile mai — 

iunie sint prevăzute 37 de com
petiții pentru elevi, iar în peri
oada iulie — octombrie doar... 9 

moetiții ! ? Un alt aspect : 
in loc ca vacanțele elevilor să 
fie folosite pentru desfășurarea 
activității competilionaie, bene
ficiind de timpul liber, de can

tinele și internatele școlare, 
sportivi-eievi, cei mai mulți, 
sint lăsați in vacanțe, iar o 
parte infimă sint concentrați în 
tabere de pregătire. De aici 
cheltuieli inutile întrucît organi
zatorii sint obligați să foloseas
că in timpul anului numai res
taurantele și hotelurile de lux, 
iar elevii sint stînjeniți în pro
cesul educațional.

Și mai acută devine problema 
cînd intervin divergențele de 
interese. Pe scurt : școala, profe
sorul de educație fizică interzic 
celor mai buni și mai talentați 
elevi să activeze în secțiile de 
performanță ale școlilor sporti
ve, ale cluburilor și asociațiilor 

sportive, iar federațiile, la rîn- 
dul lor, nu-i lasă pe cei înca
drați in loturi să-și reprezinte 
școala, să-i apere culorile si 
prestigiul concurind alături de 
colegi în competițiile pe plan 
local. O consecință a dispersării 
și suprapunerii competițiilor 
este și aceea că a făcut imposi
bilă urmărirea vîrfurilor sporti
ve, a campionilor și atragerea 
lor intr-un proces de pregătire 
pentru performanță. Și așa, 
multe, foarte multe talente au
tentice se pierd. Se pierd și 
pentru că elevul rămîne la e- 
chipa școlii pînă la o vîrstă cînd 
ar trebui să fi ajuns deja un 
mare performer, un mare cam
pion. Din aceste divergențe pier
de sportul de performanță ro
mânesc. De ce ? Pentru că, în 
secțiile școlilor sportive, în sec
țiile de performanță ale cluburi
lor șl ale unor asociații sporti
ve, nu pătrund întotdeauna cele 
mal bune valori din școli, aici 
unde există condiții de perfec
ționare și cadre cu o înaltă ca
lificare. De aici s-a ajuns ca 
marea majoritate a elementelor 
din aceste secții să fie de un ni
vel mediocru, iar procentul de 
promovare în rîndul performe
rilor să fie insignifiant, într-un 
raport deficitar cu investițiile, 
cu cheltuielile care se fac cu a- 
cește unități specializate. Ar fi 
edificatoare o statistică privind 
aportul celor peste 100 de școli 
cu profil sportiv, ce cuprind cir
ca 30 000 de elevi — care rămîn 
drept un filon de bază al 
sportului de performanță — la 
echipele și loturile naționa
le, îh confruntările interna
ționale ale sportului românesc. 
Spațiul nu ne permite, să 
exemplificăm cu situații con
crete. dar putem spune că în 
loturile naționale sînt promo
vați încă prea puțini sportivi e- 
levi. In același timp și paralel, 
cluburile și asociațiile sportive 
au si ele secții de performanță 
de copii și juniori îndrumate de 
federațiile de specialitate în 
care sînt constituite comisii de 
copii și juniori și, mai au une
le dintre ele, pe deasupra, și an

trenori federali pentru juniori. 
Cînd un club sau o asociație 
sportivă cere un elev sportiv de 
la o școală este evident refu
zat. După principiul egoist i 
nici eu, dar nici tu.

Iată, deci, o suită de situații 
care par cel puțin anormale. 
Față de acestea se impune per
fecționarea și simplificarea sis
temului competițiilor de masă și 
de performanță al elevilor. Ne 
gîndim că cel mai potrivit pen
tru înlăturarea paralelismelor 
dăunătoare și a altor neajunsuri 
ar fi un sistem competițional 
unic pentru' elevi. De asemenea, 
în actuala formă secțiile de per
formanță pentru copii și juniori 
sînt mult prea numeroase și 
dispersate pentru a putea da un 
randament corespunzător. Ele 
trebuie să ființeze numai acolo 
unde condițiile asigură perfor
manța și unde se impun obiec
tive de performanță. în aceste 
condiții activitatea din școală 
trebuie să aibă ca obiectiv prin
cipal acțiunile de masă, iar ac
tivitatea de performanță a ele
vilor sportivi să fie lăsată pe 
seama unităților de performanță.

O apropiere între școlile spor
tive și cluburile de performan
ță, o colaborare sinceră, reală 
între acestea ar duce la o folo
sire mai rațională și eficientă a 
bazei materiale existente.

Restructurarea și așezarea pe 
criterii practice, ferme și efi
ciente a sportului școlar se im
pune ca iminentă dacă vrem ca 
școala să îndeplinească mai bine 
dubla sa misiune în acest do
meniu : pe de o parte, o pregă
tire fizică multilaterală a tutu
ror elevilor, prin inițierea lor în 
ramuri sportive pentru care au 
aptitudini și manifestă pasiuni, 
prin determinarea lor la o prac
tică zilnică — și pe de altă par
te, promovarea în sportul de 
performanță a vîrfurilor sporti
ve, a campionilor care se re
marcă în competițiile de masă.

în momentul de față perfec
ționarea sistemului general al 
sportului școlar este vitală pen
tru progresul mișcării sportive 
din țara noastră.

MERIDIAN
• Numeroși spectatori 

au urmărit aseară, în 
nocturnă, la Tel Aviv, 
meciul internațional de 
fotbal dintre selecționa
tele cluburilor din Israel 
și România. Gazdele au 
obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (1—0).

• Aseară, în sala Giu- 
leștî din Capitală, în 
meci retur pentru „Cupa 
cupelor" la volei (mas
culin), echipa Rapid 
București a învins cu 
scorul de 3—0 (15—8, 
15—4, 15—3) echipa 
Hapoel Beit Zera (Israel), 
învingători și în primul 
tur (3—0), voleibaliștii 
români s-au calificat 
pentru turneul semifinal 
al competiției.

• Pe patinoarul artifi
cial din parcul sportiv 
„23 August" s-a dispu
tat, aseară, meciul in
ternațional de hochei pe 
gheață, în care repre
zentativa țării noastre a 
primit replica formației 
cehoslovace Sparta Pra- 
ga. Oaspeții au terminat 
învingători cu scorul de 
4—3 (3—0, 1—1, 0—2)

Astăzi, de la ora 18,30, 
are loc meciul revanșă.

• Miercuri seara, în
sala „Victoria" din Plo
iești, într-un meci in
ternațional masculin de 
handbal, echipa Steaua 
a învins cu scorul de 
21—9 (11—5) formația
norvegiană I. F. Opsal 
Oslo.
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încheierea lucrărilor sesiunii
Adunării Generale a O. N. U.

Rodnica activitate
a României

Marti după-amiază, s-au încheiat lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. 
Sesiunea a durat 3 luni, timp în care au fost abordate în dez
bateri cele aproape 100 de puncte ale agendei sale.

Activitatea României la lu
crările acestei sesiuni s-a con
cretizat în înscrierea unor 
puncte pe agendă, printre care 
cel privind creșterea rolului 
Națiunilor Unite în viata inter- 
națiopală. participarea directă 
și ini calitate de coautoare la 
elaborarea a 32 de rezoluții 
privind dezarmarea, dezvolta
rea. decolonizarea și o serie de 
probleme juridice, sociale și u- 
manitare, precum și în spriji
nirea inițiativelor altor state 
vizind întărirea păcii și secu
rității lumii, promovarea coo
perării internaționale, a progre
sului economic și social al po
poarelor.

LA CEA DE-A 27-A SESIU
NE A ADUNĂRII GENERALE, 
A FOST ADOPTATA ÎN UNA
NIMITATE, DIN INIȚIATIVA 
ROMÂNIEI, PRIMA REZOLU
ȚIE DIN ISTORIA ORGANI
ZAȚIEI VIZÎND „CREȘTEREA 
ROLULUI O.N.U. IN MENȚI
NEREA ȘI ÎNTĂRIREA PĂ
CII ȘI SECURITĂȚII IN
TERNATIONALE. ÎN DEZ
VOLTAREA COLABORĂRII 
INTRE TOATE NAȚIUNI
LE, IN PROMOVAREA NOR
MELOR DREPTULUI IN
TERNAȚIONAL ÎN RELAȚII
LE DINTRE STATE". Această 
rezoluție marchează, în fond, 
începutul unui proces de re
evaluare a activității Națiu
nilor Unite, de creștere a pres
tigiului, eficacității Și capacită
ții sale de a răspunde sarcinilor 
și obligațiilor ce-i revin și de a 
se ridica la înălțimea speranțe
lor de pace, justiție și progres 
ale popoarelor.

A fost consemnată participa
rea României la elaborarea re
zoluțiilor privind transpunerea 
in viață a declarației privind în
tărirea securității internaționale 
și convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare. Primul 
document conține o serie de pre
vederi concrete, menite să ducă 
la îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale prin respectarea cu 
strictețe, de către toate statele, 
a principiilor nerfecurgerii la 
forță, sau la amenințarea cu 
folosirea forței, respectării su
veranității, independenței și in
tegrității teritoriale a statelor. 
Al doilea document prevede 
măsuri pentru crearea condiții
lor internaționale propice con
vocării unei conferințe mondia
le de dezarmare.

România a participat direct la 
elaborarea, dezbaterea și supu
nerea spre aprobarea comitete
lor și plenarei a 18 rezoluții în

Reuniunea Camitetului de unificare 
a celor două state yemenite

Comitetul de unificare a Republicii Democratice Populare a 
Yemenului și Republicii Arabe Yemen, instituit conform înțe
legerii intervenite după șemnarea acordului intre conducătorii 
celor două țări, și-au început ieri lucrările la Sanaa, in pre
zența liderilor nord și sud-yemeniți — anunță agenția M.E.N

La convorbiri asistă, de ase
menea, secretarul general ad
junct al Ligii Arabe, Selim Al 
Yafi, care a condus misiunea de

Reforme 
in Pakistan
Guvernul pakistanez a ini- 

,iat o serie de reforme în 
sfera activității bancare, în 
scopul prevenirii utilizării 
abuzive a fondurilor, precum 
și al extinderii controlului 
Băncii Naționale asupra acti
vității și operațiunilor insti
tuțiilor financiare particula
re. Potrivit noilor dispoziții 
în vigoare, Banca Națională 
dispune de dreptul de a 
numi în conducerea fiecărei 
bănci particulare cîte un di
rector. La Islamabad se 
apreciază că reforma siste
mului bancar va permite 
sporirea cuantumului ajutoa- 

■ relor financiare destinate 
sectorului agricol, una dintre 
ramurile importante ale eco
nomiei naționale, la creșterea 
exporturilor de mărfuri in
digene și Ia dezvoltarea altor 
ramuri ale economiei. 

ANGLIA: Demonstrație a muncitorilor de la fabrica C.A. V. din Sudbury, Suffolk, impo 
triva măsurilor luate de patronat asupra sindicatului lor.

problemele economice și ale de
colonizării. Dintre acestea, a- 
mintim documentele privitoare 
la transpunerea în viată a ho- 
tărîrilor și recomandărilor ce
lei de-a treia sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), de la Santiago 
de Chile, și aplicarea declara
ției referitoare la eliberarea ță
rilor și popoarelor coloniale, 
încetarea războaielor coloniale 
duse de Portugalia în Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau. era
dicarea apartheidului în Africa 
de Sud și a rasismului in Rho
desia, respectarea dreptului la 
autodeterminare al poporului 
namibian, suveranitatea po
poarelor asupra bogățiilor lor 
naturale au făcut obiectul altor 
rezoluții la care România este 
coautoare.

EDUCAREA TINERETULUI 
ÎN SPIRITUL ÎNALTELOR 
IDEALURI DE PACE, RES
PECT RECIPROC ȘI ÎNȚELE
GERE ÎNTRE POPOARE. PAR
TICIPAREA TINEREI GENE
RAȚII LA DEZVOLTAREA 
NAȚIONALĂ ȘI COOPERAREA 
INTERNAȚIONALA ȘI MUL
TIPLICAREA CANALELOR DE 
COMUNICAȚIE DINTRE NA
ȚIUNILE UNITE SI TINERE
TUL LUMII — ACESTEA SÎNT 
PREVEDERILE ESENȚIALE 
ALE REZOLUȚIILOR ROMA
NEȘTI PRIVITOARE LA TI
NERET, adoptate la 18 decem
brie de plenara Adunării Gene
rale și care mențin în sfera 
preocupărilor O.N.U. problema
tica tinerei generații.

îndcplinindu-și mandatul în
credințat de guvernul tării noas
tre, delegația română a făcut 
cunoscut punctul de vedere al 
României față de cele mai im
portante probleme care confrun
tă omenirea, a militat activ 
pentru găsirea unor soluții 
realiste, pentru rezolvarea lor- 
pe calea negocierilor, și-a adus 
o contribuție valoroasă și apre
ciată ca atare la dezbaterile și 
deliberările sesiunii, din convin
gerea că toate statele, indife
rent de mărimea, potențialul 
lor economic si militar, sînt da
toare să contribuie prin efortu
rile lor la democratizarea vie
ții internaționale, promovarea 
tuturor inițiativelor vizind men
ținerea păcii și securității inter
naționale. asigurarea progresu
lui material și social al po
poarelor, la triumful forței 
dreptului asupra dreptului for
ței.

mediere a Ligii Arabe în vede
rea stingerii conflictului dintre 
cele două state, precum și mi
nistrul libian al afacerilor ex
terne, Mansour Al-Kehia.

într-o declarație făcută cores
pondentului la Sanaa al agenției 
M.E.N., secretarul general ad
junct al Ligii Arabe a arătat, 
intre altele, că a sugerat ideea 
desfășurării reuniunilor la Sa
naa și Aden. El a precizat, tot
odată, că, în baza înțelegerii in
tervenite, autoritățile de la 
Sanaa și cele de la Aden vor 
proceda în următoarele zile la 
retragerea reciprocă a trupelor 
din sectorul Mekiras. operațiune 
care va fi terminată la 26 de
cembrie. Potrivit declarației 
sale, Comitetul va lua în dezba
tere, de asemenea, statutul insu
lei Kamaran, arătînd că Liga 
Arabă „depune eforturi ca cele 
două părți să ajungă și la solu
ționarea acestei probleme".

• Consiliu! de Miniștri al 
Franței a hotărît să fixeze la 4 
și 11 martie 1973 datele celor 
două tururi de scrutin ale ale
gerilor legislative. Potrivit pre
vederilor Constituției, urmează 
să fie reînnoite toate locurile 
de deputați în Adunarea Na
țională.

Noi bombardamente 
asupra R.D. Vietnam

Agenția V.N.A. relatea
ză că în cursul nopții de 
19 spre 29 decembrie și in 
primele ore ale zilei de 
miercuri, avioane ale 
S.U.A. au bombardat nu
meroase zone populate 
din orașele Hanoi Și Hai- 
fong. Forțele armate lo
cale au ripostat cu fermi
tate acestor acțiuni agre
sive.

în cursul nopții trecute, două 
bombardiere strategice de tip 
„B-52“ au fost doborîte în spa
țiul aerian al Hanoiului, numă
rul aparatelor de zbor de acest 
tip doborîte, începînd din noap
tea de 18 spre 19 decembrie a.c. 
deasupra capitalei R. D. Viet
nam, ridicîndu-se, în acest fel, 
la trei. Deasupra Haifongului, 
marți noaptea și în dimineața 
zilei de miercuri, au fost dobo
rîte trei aparate de tip „F-4“ și 
un avion de tip „E-7“, piloții a- 
vioanelor fiind scoși din luptă 
sau luați prizonieri. Un alt a- 
vion, de tip „F-lll", a fost 
doborît deasupra acestui port cu 
o zi mai înainte. Prin doborîrea 
acestor avioane, pierderile ame
ricane de aparate deasupra te
ritoriului R. D. Vietnam se ri
dicau în dimineața zilei de 20 
decembrie Ia 4 091.

în cursul unor alte acțiuni de 
apărare a teritoriului R.D. Viet
nam de atacurile aero-navale a- 
mericane au mai fost incendiate, 
de unitățile din provincia Thanh 
Hoa, trei nave de război ale 
S.U.A., informează agenția 
V.N.A.

Aceeași agenție anunță că în 
zorii zilei de miercuri, în urma 
atacurilor bombardierelor S.U.A. 
asupra portului Haifong, car
goul polonez „Jozef Conrad", 
aflat în port, a fost grav ava
riat. Mai mulți membri ai e- 
chipajului au fost răniți.

Declarația Agenției Române de Presă privind
reluarea bombardamentelor S.U.A. in R.D. Vietnam

Opinia publică din România își exprimă profunda ing-:jo-a- 
re față de hotărirea Statelor Unite ale Americii de a relua 
bombardamentele asupra întregului teritoriu al R.D. Vietnam, 
cu atît mai mult cu cit această hotărîre intervine intr-ua mo
ment în care popoarele lumii așteptau semnarea Acordului 
privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, 
care să reglementeze pașnic problema vietnameză.

Opinia publică din țara noastră cere să se pună capăt bom
bardamentelor, care au provocat numeroase victime in ringu
rile populației civile și tuturor actelor de război ale S.U.K. 
împotriva Republicii Democrate Vietnam.

întreaga evoluție a evenimentelor din Vietnam — ca m dtn 
alte zone ale lumii — a demonstrat că acțiunile militare, poli
tica bazată pe forță nu pot duce la soluționarea problemelor 
litigioase, ci, dimpotriiă. îndepărtează perspectivele anei re
glementări. Iată de ce opinia publică din țara noastră, care a 
primit cu satisfacție știrea privind Acordul realizat Ia — oc
tombrie 1972 între Statele Unite si Repob? a De-r-ocra*-ă Viet
nam, își exprimă speranța că. ia cadru tn-.->rir de la 
Paris, se va ajunge la semnarea acestui acord, paudado-se ast
fel capăt războiului. creindu-se Tpadîtii pentru restabilirea 
păcii, pentru dezvoltarea liberă a poporului netaamez si a 
celorlalte popoare din Indochins. Aceasta este singura cale 
justă, rezonabilă și realistă de reglementare a eonflxtulur co
respunzătoare intereselor popoarelor vietnamez si american, 
cauzei păcii și securității >n Asia de sud-est și in întreaga 
lume.

Poporul român, pe deplin solidar cu lupta poporului viet
namez si a celorlaue popoare din Iadocbina. se pronunță cu 
fermitate pentru găsirea unor soluții pohtice. care să tină sea
ma de dreptul lor sacru de a-si hotărî de <ne stătător <-iarta. 
propria dezvoltare, tară nici un amestec din afară.

Aprecieri asupra misiunii
„Apollo-17"

Ultima misiune selenară din cadrul programului spațial a- 
mer.can wApoIk>" s-a încheiat odată eu amerizarea celor trei 
astronauți — Eugene Ceman, Ronald Evans și Harrison Schmitt 
— in apele Pacificului, intr-o rouă situată la circa de kilo
metri sud-est de Arhipelagul Samoa.

Cu prilejul încheierii progra
mului ..Apollo". .a centrul spa
țial din Houston a avut ioc o 
conferință de presă. Dr. Chris
topher Kraft, directorul cen
trului. a apreciat misiunea e- 
chipajului condus de Eugene 
Cernan drept cea mai reușită

Declarația premieru
lui indian

India se pronunță cu con
secvență și fermitate in fa
voarea tuturor popoarelor 
care luptă pentru eliberarea 
lor și îsi exprimă solidarita
tea cu mișcarea de eliberare 
națională din Angola. Mo
zambic și din toate celelalte 
teritorii aflate sub dominație 
colonială — a declarat Indira 
Gandhi la adunarea festivă 
organizată, la Delhi, cu pri
lejul aniversării a 11 ani de 
la eliberarea teritoriilor 
Goa, Daman și Diu de sub 
dominația colonială portu
gheză.

Manifestări
aniversarii

• LA AMBASADA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA DIN BUDAPESTA a avut 
loc, la 20 decembrie, o confe
rință de presă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii. 
Cu acest prilej, loan Cotoț, am
basadorul României în Ungaria, 
a vorbit ziariștilor maghiari, re-

• Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Petre Blajovici. 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C. C. al 
P.C.R., care a participat la 
cel de-al VUI-lea Congres al 
Uniunii Progresiste Senega- 
leze, a fost primită, în cursul 
zilei de marți, de Leopold 
Sedar Senghor, președintele 
Republicii Senegal, secretar 
general al Uniunii Progre
siste Senegaleze.

Cu acest prilej, șeful de
legației române a transmis 
președintelui Leopold Sedar 
Senghor un mesaj de salut, 
sinceră prietenie și conside- 
rațiune din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. S. România.

Mulțumind pentru mesaj, 
președintele Leopold Sedar 
Senghor a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate 
și succes în activitatea de
dicată prosperității poporu
lui român.

Primirea a decurs intr-o 
atmosferă de cordialitate.

-din întregul program ..Apollo*.
Totodată. Dek Slayton, șeful 

echipajelor de astronauți de 
■a H:a precizat că în 
prezent 39 de astronauți ameri
cani se află in „serviciu activ". 
Dintre ac esti<x, 20 sint afectați 
prcgranu.ui „Sxylab . labcra— 
torul spația. a cărui lansare pe 
o orbită circumterestră este 
prevăzută pentru luna aprilie 
a anului viitor, iar alți zece 
sint desemnați pentru „naveta 
spațial»*, care va deveni ope
rațională spre sfîrșitui acestui

Eșec la Haga
Dificultăți in formarea unui nou guvern

O nouă încercare de soluționare a crizei guvernamentale din 
CFanda. declanșată in urmă cu trei săptămîni, a eșuat. Marți 
seara. Marinus Ruppert, personalitatea politică însărcinată de 
regina Juliana cu o „misiune de informare" pe lingă princi
palele formații politice, i-a convocat pe Frans Anorisse Și 
Jood den Uyl lideri ai partidelor socialist, și, respectiv, catolic, 
in vederea examinării posibilităților de formare a unui ca
binet de coaliție. La sfirșitul cîtorva ore de convorbiri, cei 
doi lideri s-au despărțit, fără ca punctele de vedere respective 
să fi înregistrat vreo apropiere. După cum apreciază agenția 
France Presse. in acest context, cînd ideea unei coaliții socia- 
list-catolice nu mai are nici o șansă de reușită, singura alter
nativă care rămine „informatorului" Ruppert este de a în
cerca fie formarea unui guvern socialist minoritar, fie cea a 
unui guvern „extraparlamentar".

• Primul ministru al Afga
nistanului, Mohammad Moussa 
Shafiq, a primit în audiență pe 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
României în această țară.

în cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor politice, economice și 
culturale dintre cele două țări.

Relații diplomatice 
R.D.G. — Elveția

• După cum anunță agenția 
A.D.N., guvernele Republicii 
Democrate Germane și Elveției 
au hotărît să stabilească rela
ții diplomatice la nivel de 
ambasadă, începînd de la 20 de
cembrie a.c. Aspectele tehnice 
și practice urmează să fie exa-

consacrate 
Republicii

prezentanțdot presei străine și 
ai corpului diplomatic despre 
însemnătatea actului proclamării 
Republicii, despre transformările 
economice, social-politice și cul
turale care au avut loc în țara 
noastră după 30 decembrie 1947.

o I.V CAPITALA VENEZUE- 
LEI a fost inaugurată o expozi
ție de gravură românească con
temporană.

o LA ACCRA a avut loc, sub 
președinția ministrului educației 
al Ghc.nei, P. K. Ntegbe, o seară 
culturală românească. Cunoscuți 
artiști ghanezi au recitat din o- 
perele clasicilor noștri, din crea
țiile scriitorilor contemporani. Au 
fort prezentate, în continuare^ 
filme românești de scurt metraj. 
Au participat membri ai guver
nului. personalități ale vieții po
litice din Ghana, oameni de cul
tură șt artă, membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Accra.

o MINISTERUL CULTURII 
Șl ȘTIINȚELOR DIN GRECIA 
a organizat la Atena o seară ro
mânească.

Au fost prezente numeroase 
personalități ale vieții publice 
din capitala Greciei, precum și 
ambasadorul României Ia Atena, 
Franci» r Pâcuraru. Festivitatea a 
fort des’isă de academicianul 
Petros Haris; poetul Kostas 
Anmacopoulos a făcut o amplă 
expunere asupra literaturii româ
ne. clasice ți moderne. A urmat 
un film documentar despre 
Ro-năma după care un ansamblu 
rimtonic a exec-rtat un cvartet 
r-ent-u cocrde de Ion Dumi
trescu.

• LA PALATUL CONGRE
SELOR DIN SAN MARINO a 
’ost o-garuzată marți o expoziție 
de artă grafică ți pictură româ
nească contemporană.

La vernisaj au luat parte see-e- 
tend de «f<rt pentru afacerile ex- 
tere, Giancarlo Ghironzi ți alte 
persoane oficiale.

• Canbnti'ndu-fi turneul în 
F. P. Albania, ansamblul nmâ- 
ne-r de einteee dansuri ..Doi
ne Ge-sdrn* a prezentat. în ora
șele Fiori. Beret ți Elbesan. spec
tacole, cere s-an bucurat de an 
densebit succes.

• Președintele Republicii Shri 
Lanka. William Gopallawa. a 
primit pe ambasadorul Republi
cii Socialiste România acreditat 
la Colombo. Petre Tănăsie. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire privind promovarea re
lațiilor româno-ceyloneze.

• Consiliul Național elve- 
I țian (Camera inferioară a 

Parlamentului) a votat, la 19 
decembrie, cu 87 voturi pen
tru și 81 împotrivă o măsură 
de „supraveghere” a prețuri
lor și salariilor. Această mă
sură a fost adoptată după ce 
guvernul elvețian prezentase 
la 6 decembrie parlamentului 
cinci „decrete de urgență” 
prin care se cerea instituirea 
unei supravegheri a prețurilor 
și limitarea creditelor. La rîn- 
dul său, Senatul (Consiliul 
Statelor) a adăugat, la 14 de
cembrie, la acest decret al 
prețurilor o clauză privind 
controlul salariilor.

minate de experțî în prima ju
mătate a lunii ianuarie a anu
lui viitor.

Măsuri temporare în 
Filipine

O Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a hotărît 
suspendarea temporară și par
țială a legii marțiale — în vi
goare de la 22 septembrie — 
„pentru a permite cetățenilor să 
participe la dezbateri deschise 
asupra proiectului noii con
strucții a țării", a anunțat se
cretarul pentru informații al 
guvernului filipinez, Francisco 
S. Talad, reluat de agenția „A- 
sociated Press. Francisco S. Ta- 
tad a menționat că suspendarea 
are efect imediat și este valabi
lă pînă Ia 15 ianuarie 1973, dată 

Cu ocazia semicentena
rului U.R.S.S. publicăm 
un articol consacrat Com
somolului și realizărilor ti
nerei generații a Uniunii 
Sovietice

C
hiar din primele 
zile ale/existenței 
sale, Comsomolul 
s-a manifestat ca o 
forță revoluționară, 
creatoare, activă a 

societății sovietice, ja devenit o 
școală a luptătorilor conștîenți 
pentru cauza comunismului.

Glorioasele fapte ale comso- 
moliștilor, a căror tinerețe s-a 
identificat cu lupta împotriva 
dușmanilor Republicii Soviete
lor. pentru victoria primei re
voluții proletare din lume, au 
intrat în legendă și nu vor fi 
date uitării niciodată. Poporul 
păstrează în memoria sa nume
le a sute de mii de tineri pa- 
trioți din anii cînd se făurea 
inima industrială a țării, cînd 
colectivizarea transforma înfă
țișarea patriarhală a. satelor, 
cind „Dneproghes", „Magnitka", 
„Kuzbas", „Turksib" erau cu
vintele cele mai populare și cu 
cea mai mare rezonanță. Primii 
comsomoliști construiau cu în
credere în viitor și cu abnega
ție viața nouă.

Este nepieritoare gloria com- 
Sfiinoliștilor eroi ai Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei. 
Faptele lor de pe front și din 
spatele frontului lingă mașinile- 
unelte și pe ogoarele colhoznice 
au rămas pentru totdeauna în 
inima poporului.

In anii de după război, cu 
mîinile tineretului au fost ridi
cate din ruine și readuse la via
ță mii de orașe și sate, uzine și 
fabrici. Prin atașamentul său 
față de ideile comunismului, 
față de cauza partidului,, prin 
spiritul de inițiativă și energia 
sa în construirea socialismului 
și comunismului, Comsomolul 
și-a cucerit respectul profund 
al întregului popor sovietic. Pe 
drapelul U.T.C.L. se află șase 
ordine pe care i le-a decernat 
Patria. /

Comsomolul zilelor noastre 
înseamnă 30 de milioane de ti
neri luptători pentru comunism, 
care continuă cu demnitate 
cauza generațiilor înaintate. 
Prin componența sa, prin rolul 
Pe care il joacă în societate, în 
mișcarea de tineret a țării, el 
este conducătorul întregului ti
neret sovietic. Tocmai aici, in 
Comsomol, cerințele și interese
le tinerilor iși găsesc expri
marea multilaterală, tocmai aici 
tinerii și tinerele trec prin pri
ma lor școală de educație ce
tățenească, prin școala democra
ției și răspunderii sociale, prin 
școala conducerii treburilor ob
ștești.

L.T.C.L. dispune de mari 
drepturi și responsabilități poli
tice. Comitetele de Comsomol 
din întreprinderi, șantiere, sov
hozuri și instituții' participă la 
efectuarea bilanțului întrecerii 
socialiste și la desemnarea ciș- 
tigătonlor, la pregătirea con
tractelor colective, ia verifica
rea îndeplinirii lor, la stimu
larea fruntașilor in producție 
■un rindunle tinerelului, la re
partizarea fondurilor care se 
cheltuiesc pentru construcțiile 
de locuințe și sociai-culturale 
etc.

Organizațiile de Comsomol 
sini reprezentate in organele 
controlului popular, in birouri, 
le obștești ae analiză econoniî- 
că, in emisia tui rile permanente 
de produc(ie, care constituie 
pentru tinerii banieni ai niun- 
cu prima școală de conducere 
a producției. Peste 4 milioana 
ne tineri și tinere parcurg a- 
ceasiă școală, participînd în 
calitate ac activiști la „Reflec
torul comsoinolist".

Comsomolul dispune de o bază 
materială considerabilă pentru 
munca cu tineretul, are o rețea 
largă de ziare și reviste, de 
emisiuni speciale la radio și 
televiziune.

In prezent, partidul pune in 
fața poporului soi ietic, in fața 
tineretului, m fața Coinsotuo- 
lului, noi sarcini grandioase.

Unde se află puijctele de uti
lizare a forței tineretului, a co
lectivelor comsomoliste, in în
deplinirea sarcinilor trasate <le 
Congresul al XXIV-lea al 
l’.C.U.S. ? In primul rind, in 
lupta pentru creșterea continuă 
a productivității muncii. In rîn- 
durile tineretului a căpătat o 
mare amploare întrecerea sub 
lozinca „Munca fruntașă, mă
iestria și căutările tineretului 
pentru îndeplinirea cincinalu
lui". Din inițiativa tineretului 
s-a născut și minunata inițiati
vă a leningrădenilor de a în
deplini în patru ztle sarcinile 
de plan pe cinci zile, cea a 
cqjnsomoliștilor din Krasno- 
iarsk : „Fiecare să asigure cea 

.mai înaltă productivitate a 

.muncii", cea a tinerilor munci
tori din R.S.S. Moldovenească. 
'..Tot colectivul la nivelul frun
tașilor" și multe altele.

Un sector important al acti
vității Comsomolului este parti
ciparea la lupta pentru ridicarea 
calității producției, unde Com
somolul a fost întotdeauna ini
țiatorul multor propuneri pen
tru economii de materii prime 
și materiale, pentru utilizarea 
rațională a resurselor de muncă.

O activitate importantă a 
Comsomolului o reprezintă atra
gerea întregului tineret sovie
tic la lupta poporului pentru 
progresul tehnico-științific, pen
tru însușirea științei și tehnicii 
moderne. Sub seninul întăririi 

la care vor avea loc alegerile în 
vederea aprobării noii legi su
preme a țării.

• Guvernul brazilian a hotărît 
ca Institutul Național al cafelei 
să procedeze la înregistrarea 

legăturilor dintre știință, tehni
că și producție se organizează 
munca organizațiilor de Com
somol nu numai in întreprinde
rile industriale ci și în institu
țiile de învățămint superior, 
tehnic, mediu. Anual, C.C. al 
U.T.C.L. organizează concursuri 
unionale ale creației tehnice a 
tineretului. La concursul din a- 
cest an participă aproape 8 mi
lioane de tineri și tinere.

Comsomolul patronează șan
tierele a 153 din cele mai im
portante obiective economice. 
Șantierele de șoc comsomoliste 
nu constau numai în romantis
mul călătoriilor și faptelor de 
glorie. Ele oferă tinerilor posi
bilitatea de a presta o muncă

Artieoi pentru 
„Seinteiu 

tineretului"
de BORIS 

PASTUHOV 
secretar 

al CC. al U.T.C.L.

interesantă, de a păși pe calea 
largă a vieții. Geografia șantie
relor se extinde continuu. Fie
care organizație republicană, de 
ținut, regională, orășenească și 
raională are astăzi șantierele 
sale.

Partidul desfășoară o vastă 
muncă pentru îmbunătățirea co
merțului, a sferei serviciilor, 
mărește cu hotărîre exigența 
față de ele. LhT.C.L. a adresat 
o chemare către tineret să in
tre în sfera industriei ușoare și 
alimentare, în cea a prestărilor 
de servicii. Cel puțin 500 000 de 
tineri și tinere trebuie să se în
cadreze, în acest cincinal, în 
comerț, iar alți 500 000 in sec
torul serviciilor și gospodăriei 
comunale.

Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. a acordat o mare aten
ție dezvoltării agriculturii, a 
elaborat programul concret pen
tru dezvoltarea ei considerabi
lă. Ca și în trecut, Comsomolul 
de la sate luptă pentru un înalt 
nivel al agriculturii, pentru 
sporirea continuă a recoltelor, 
acordă partidului ajutor multi
lateral în dezvoltarea continuă 
a creșterii vitelor, în mobili
zarea tuturor rezervelor de care 
dispun colhozurile, sovhozurile, 
fermele.

Revoluția tehnico-științifică 
modernă ridică cerințe mari in 
pregătirea generală, culturală și 

Studenți din Moscova lucrînd pe un șantier de construcție

tehnică a tineretului. In pre
zent, în organizațiile comsomo
liste a căpătat o mare amploare 
mișcarea „Fiecare tinăr munci
tor să aibă studii medii", care 
constă in atragerea tinerilor 
care nu au aceste studii să în
vețe la școlile serale sau fără 
frecvență.

Organizațiile de Comsomol 
din școlile superioare caută 
să-și organizeze munca în așa 
fel incit școlile superioare să fie 
absolvite de specialiști cu o 
Înaltă pregătire, cu cunoștințe 
temeinice pentru ca, incă din 
timpul învățăturii, studenții 
să-și aducă aportul la treburile 
obștești. în anul 1972, pe cele 
mai importante șantiere din 
economia națională a lucrat un 
detașament compus din 500 000 
de studenți.

strictă a tuturor exporturilor cu 
acest produs. Măsura a fost lua
tă la numai o săptăniînă după 
eșecul negocierilor de la Lon
dra purtate între principalele 
țări consumatoare și producă
toare, membre ale Organizației 
Internaționale a Cafelei (O.I.C.).

Hotărî re a guvernului 
britanic

• In cadrul reuniunilor mi
nisteriale ale Pieței comune, 
desfășurate la Bruxelles, gu
vernul britanic și-a făcut cu
noscută hotărîrea de a menține 
cursul fluctuant al lirei ster
line și după 1 februarie, cînd 
se vor lua primele măsuri în 
domeniul agricol privind noile 
țări membre ale C.E.E. (Dane
marca, Irlandă și Marea Brita- 
nie).

Educarea tineretului în spiri
tul ideologiei comuniste, patrio
tismului sovietic, internaționa
lismului, al unui înalt spirit de 
organizare și de disciplină stă 
la baza întregii activități a 
U.T.C.L. Omul societății comu
niste nu se naște de la sine. Un 
astfel de om se formează prin- 
tr-o muncă uriașă a partidului, 
a tuturor organizațiilor obștești 
șt de stat, în familie și in co
lectiv» în fiecare nucleu al so
cietății. Și Comsomolul își a- 
duce aportul la această activi
tate.

Organizațiile de Comsomol au 
început să-și organizeze mai 
concret și mai precis munca 
politico-ideologică. Sistemul în- 
vățămîntului politic la care 
participă peste 8 milioane de ti
neri și tinere, școlile muncii 
comuniste, „lecțiile leniniste", 
conferințele teoretice, dezbate
rile nu constituie nici pe depar
te lista completă a formelor a- 
cestei munci multilaterale cu 
ajutorul căreia Comsomolul 
realizează cultivarea convinge
rilor comuniste.

Comsomolul consideră ca o da
torie sfîntă educarea tînărului 
ca luptător, cetățean, patriot și 
internaționalist. In urmă cu 
șase ani, în țară s-a născut o 
mare mișcare patriotică — mar
șul tineretului spre locurile 
gloriei revoluționare, ale luptei 
și muncii poporului sovietic. In 
aceste marșuri, tineretul însuși 
dă un examen ăl tăriei și rezis
tenței. Din faptele glorioase ale 
părinților el invață să fie cu
rajos și devotat cauzei partidu
lui, invață cum trebuie iubită 
și apărată patria.

Etapa actuală a marșului este 
consacrată semicentenarului 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, sărbătorire marcată 
printr-un nou avînt in muncă si 
politic în rind'urile tineretului, 
prin intensificarea educației ti
nerilor și tinerelor în spiritul 
prieteniei popoarelor U.R.S.S., 
al internaționalismului proletar.

Comsomolul acordă o mare 
importanță formării armonioase 
a personalității, educației mo
rale și estetice a tinerilor și ti
nerelor. in etapa actuală, timpul 
liber devine în măsură tot mai 
mare sursa educației multilate
rale a personalității, o rezervă 
importantă a activității produc
tive și sociale a tineretului. 
Trebuie, însă, să știi să te odih
nești, tot așa cum trebuie să știi 
să muncești, iar organizațiile 
de Comsomol ajută pe tineri șt 
tinere să-și însușească aceste 
cunoștințe.

în întreaga sa activitate, 
U.T.C.L. caută să sprijine tine
retul să-și înfăptuiască planu
rile de viață, să ofere fiecărui 
om ttnăr posibilități tot mai 
mari pentru manifestarea cali
tăților, talentului său. Esenția
lul constă în a atrage pe fiecare 
comsomolist să participe la o 
activitate socială intensă, să 1 
se arate că numai împreună cu 

colectivul, bazindu-se pe spriji
nul lui,1 fiecare om poate să-și 
satisfacă in cea mai mare mă
sură necesitățile și interesele.

în prezent este greu de găsit 
un domeniu al vieții sociale 
unde nu s-ar manifesta entu
ziasmul tineretului, inițiativa 
Comsomolului, care a devenit o 
forță creatoare activă a socie
tății sovietice. Din conducerea 
de către partid Comsomolul își 
soarbe noi forțe și în această 
conducere el vede chezășia unor 
noi succese în activitatea sa. 
Deviza principală a Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist al 
Uniunii Sovietice, care poartă 
numele marelui Lenin, constă în 
a fi rezerva de nădejde și aju
torul fidel al partidului, pe 
căile ce duc spre piscurile co
munismului.

Greva marinarilor 
francezi
• Marina comercială franceză 

va declara, începînd de joi di
mineață, o grevă de 72 de ore. 
Marinarii și ofițerii marinei 
comerciale ăin Franța vor în
ceta lucrul între 20 și 22 de
cembrie, în semn de protest 
față de prevederile actualelor 
contracte de muncă

• Japonia va cheltui cel pu
țin 10,7 miliarde yeni în viito
rii zece ani pentru a combate 
efectele poluării în 12 mari o- 
rașe, printre care Tokio. O- 
saka și Nagoya, a anunțat, 
marți, un purtător de cuvînt al 
guvernului.
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