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cincinalului înainte de termen
Sub această mobilizatoare deviză

0 ENTUZIASTA ÎNTRECERE
ÎNTRE ORGANIZAȚIILE U. T. C.

pentru creșterea contribuției tinerilor la înfăptuirea
sarcinilor stabilite de partid de dezvoltare

economică și socială a patriei
=.

s

în vederea asigurării unei participări active a tineretului 
la înfăptuirea programului de dezvoltare economică a patriei 
stabilit de Conferința Națională a partidului, a măsurilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, Biroul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist a hotărît organizarea începînd 
cu anul 1973, a unei ample întreceri între organizațiile județene 
ale U.T.C., între toate organizațiile U.T.C. din întreprinderile 
industriale, de construcții si transporturi, din agricultură, sub 
deviza : „TINERETUL — FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CIN
CINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

s;
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Tinereții îi stă totdeauna bine să se afle in primele 
și băieții din echipa maistrului Dumitru Boroiu de la l
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, MĂREAȚA VAT
Dezvoltarea deosebită a in

dustriei electrotehnice in anii 
construcției socialismului in 
tara noastră este ilustrată, cre
dem. pe deplin de producția de 
energie electrică a anului 1972 
care se cifrează la circa 44 mi
liarde kWh, precum și de pu
terea instalată existentă asrâzi 
în România, care este de peste 
9 300 MW. Cind vorbim despre 
realizările obținute in acest sec
tor. trebuie să facem o preci
zare definitorie : industria elec
trotehnică este o creație a orin-

Pe fiecare 
produs-
amprenta
gîndirii 
tehnice 
românești 
duiril socialiste ; ea a luat 
ființă ca urmare a prevederilor
Planului de electrificare de 10 
ani (1951—1960). De atunci, par. 
curgînd un drum mereu ascen
dent. ea a atins cote de neima
ginat in urmă cu numai citeva 
decenii. Dacă în trecut electro
tehnica era practic inexistentă 
ca ramură industrială. în pre
zent cea mai mare parte a ne-

Dr. ing. FLORIN TANASESCU 
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru industria 

electrotehnică

(Continuare în pag. a V-a)
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Rousăss. președintele 
de Stat, conducătorul 

de partid fi de stat a 
Sondbste Româsua. 
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slovacia. E. Secamadze, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Gruztnd. Fidel Castro. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru a! Guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba, 
C. A. Alin. prim secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Azerbaid- 
fană. N'guuen Thi Binh. minis
trul afacerilor externe al Cucer
itului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

A. I. Snecikus, prim secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Litua
niană. Jănos Kâdar, prim secretar 
ol C.C. al P.M.S.U., I. 1. Bodiul, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Modoltenească, Todor 
Jivkov, prim secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria,

(Continuare în pag. a VIII-a)ai CX

Cuvîntarea tovarășului
Această inițiativă care expri

mă sentimentele patriotice ce 
animă pe toți uteciștii organiza
ției noastre revoluționare va da 
cu sigurontă un nou impuls ac
tivității politice și organizatori
ce, va stimula in mai mare mă
sură inițiativa și interesul tineri
lor, orientindu-le activitatea sprs 
rezolvarea in cele mai bune con- 
dițiuni a sarcinilor concrete care 
le revin în producție, astfel in
cit munca lor să reprezinte o 
contribuție reală la înfăptuirea 
planului economic 
colectiv de oameni 
F.a îndeamnă 
U.T.C. la stabilirea 
live politice concrete, palpabile, 
a unor angajamente proprii care 
să mobilizeze întregul tineret la 
o muncă tenace, responsabilă. 
In acest scon, Biroul Comitetu- i 
lui Central al U.T.C. a elaborat 
un regulament-eadru de desfă
șurare a întrecerii, care va tre
bui roncretizat și adaptat la 
condițiile specifice ale fiecărui 
județ, localitate sau unitate 
economică.

al fiecărui 
ai muncii, 

ocganizatiiki 
unor obiec-

O relatare amplă pri
vind organizarea aces
tei întreceri în pagina 
a ll-a.
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25 de Treme
c

Una dintre acțiunile revolu
ționare. cu reacții in lanț, cars’ 
continuă și astăzi. înfăptuite in 
primul an de existență a Repu
blicii Populare Române, a fot 
Reforma Invățămintului din 
anul 1948. Prin aceasta, invă a- 
mintul de toate gradele a fost 
reașezat pe baze noi. fiind pro
movat. împreună cu cerce’.area 
științifică, la rangul de activi
tate socială de primă impor
tanță pentru construcția socia
listă. Unda de șoc a transformat 
puternic invățămintul superior 
care, într-o largă măsură. ș:-a 
văzut schimbate radical desti
nele, trebuind să-și Îndrepte 
drumul spre alte țeluri mult 
mai concrete, legate âa realita-

de acad
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NICOLAE CEAUSESCU
Stimați tovarăși,

Este pentru mine, pentru cei
lalți membri ai delegației ro
mâne. o deosebită plăcere de a 
lua parte la măreața sărbătoare 
a împlinirii unei jumătăți de 
secol de la crearea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te și de a adresa, cu acest prile;, 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, Sovietului Suprem si Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tuturor popoarelor sovietice un 
salut cordial și cele mai calde 
felicitări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a întregului popor 
român (Aplauze).

Făurirea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, a ma
relui stat sovietic multinațional 
a marcat un eveniment de în
semnătate epocală în istoria 
omenirii, o măreață '• ictorie a 
ideilor marxist-leniniste. o ope
ră grandioasă a popoarelor eli
berate de exploatarea 
prirea țaristă. Modul 
Vladimir Ilici Lenin a 
caracterul noului stat 
multinațional a avut 
fund ecou asupra 
<uunc»i de pretutindeni.

Parrur-îrd «a drum glorios, 
Uniunea Sovietică s-a transfor
mat în această jumătate • de se
col intr-un stat puternic si în
floritor. cu un potential indus
trial de prim rang, cu strălucite 
realizări pe tărimul economiei, 
științei, culturii, al întregii vieți 
«o- iale.

Ca prieteni ai Uniunii Sovie
tice. oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România se 
bucură din inimă de victoriile 
remarcabile pe care le-ați obți
nut in construcția socialismu
lui si comunismului, considerin- 
du-le. totodată, un aport de 
mare însemnătate la întărirea 
forțelor socialismului din în
treaga lume, a frontului antiim- 
perialist mondial. (Aplauze).

îmi este plăcut să evoc, cu 
prilejul acestei aniversări, rela
țiile bune de prietenie, alianță 
si colaborare statornicite intre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste. între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu- 
ni't al Uniunii Sovietice. între 
poporul român m popoarele so
vietice — relații bazate pe co
munitatea orînduirii sociale, a 
ideologiei și țelurilor funda
mentale, pe ideile marxism-le- 
ninismului și internaționalismu
lui proletar. (Aplauze). Dorim

ca și în viitor colaborarea mul
tilaterală româno-sovietică să 
se întărească și să se intensifi
ce, în interesul propășirii po
poarelor noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Stimați tovarăși.

si asu- 
în rare 
definit 

sovietic 
un pro- 

oameniior

Peste cîtcva zile, la 30 Dcz 
ccmbrie, poporul român Va ani
versa și el un eveniment de 
însemnătate istorică pentru des
tinele sale — împlinirea unui 
sfert de veac de ]a proclamarea 
republicii muncitorilor și țăra
nilor in România. Ponorul nos
tru întîmpină această măreață 
sărbătoare cu realizări de sea
mă in construcția socialismului, 
în toate domeniile de activitate. 
(Avlauze). Realizăm in prezent 
o producție industrială globala 
de circa 28 de ori mai mare do
rit în primul an al republicii, 
iar venitul național este de 
12 ori mai mare față de 1947. 
Au cunoscut o puternică înflo
rire știința, arta și cultura, au 
fost obținute succese de seamă 
în ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

întregul nostru popor înfăptu
iește neabătut politica Partidu
lui Comunist Român —•forța 
conducătoare a societății noastre 
socialiste —. muncește cu abne
gație și elan pentru a da viață 
măretvhii program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. elaborat d- Con
gresul al X-lea și de Conferința 
Națională din acest an.

Ne preocupăm, în același timp, 
de perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii socie
tății, a tuturor sectoarelor vie
ții sociale, așigurînd partici
parea efectivă a clasei munci
toare. a maselor largi populare 
la conducerea economiei, a sta
tului. a întregii activități so- 
cial-politice. •

Preocupîndu-se de edificarea 
cu succes a socialismului în 
țara noastră, poporul român 
participă, totodată. în mod activ 
la întreaga desfășurare a vieții 
internaționale. Acționăm consec
vent pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie si 
colaborare cu Uniunea Sovieti
că. cu celelalte țări socialiste, 
pentru întărirea unității și co
eziunii popoarelor care edifică 
n">ta orînduire. 
tărim. în 
lidaritatea și 
le cu țările 
de curînd pe 
tării 
stătătoare, în spiritul coexisten
ței pașnice, extindem colabo-

(Aplauze). In- 
acelasi timp, so- 

relații- 
au pășit 
dezvol- 

de sine

lărgim 
care 
calea 

independente,

rarea cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială. La baza reiațiilor cu toa
te popoarele, situăm in mod 
ferm principiile independenței 
și suveranității naționale, egali
tății depline in drepturi, nea
mestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc.

Ca Telultat al acțiunii forțe
lor progresului și păcii, al 
luptei popoarelor, în viata in
ternațională s-au obținut in ul
tima vreme o serie de rezultate 
pozitive in direcția destinderii, 
a înțelegerii și colaborării între 
națiuni. Cu toate acestea, nu 
putem uita că în lume se mai 
mențin focare de război și în
cordare. De aceea, est- necesar 
ca toate popoarele iubitoare de 
pace să-si întărească unitatea 
pentru zădărnicirea politicii im
perialiste de agresiune și domi
nație, de folosire a forței si 
amenințare cu forța, a politicii 
de dictat și amestec în viața 
statelor, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-si hotărî singur soarta, 
corespunzător intereselor sale 
fundamentale.

Ne exprimăm solidaritatea și 
acordăm întregul nostru sprijin 
internationalist poporului viet
namez în lupta sa dreaptă pen
tru apărarea libertății și suve
ranității naționale. Condamnăm 
cu fermitate reluarea bombarda
mentelor de către Statele Unite 
împotriva Vietnamului. Sperăm 
că se va ajunge cit mai repede la 
încheierea unui acord care să 
pună definitiv capăt războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam, astfel 
ca poporul vietnamez, toate po
poarele din Indochina, să-și 
poată hotărî calea dezvoltării 
viitoare fără nici un amestec 
din afară. Ne pronunțăm pentru 
rezolvarea conflictului din 
Orientul Apropiat pe baza re
zoluției Consiliului de Securita
te din 22 noiembrie 1967, pen
tru soluționarea problemelor 
populației palestiniene în con
cordanță cu interesele și aspi
rațiile sale naționale.

Sîtitem cu toții preocupați de 
realizarea securității pe conti
nentul european. Ne bucură că 
s-a ajuns la unele concluzii 
privind pregătirea conferinței 
general-europene — și sperăm 
că lucrările pregătitoare se vor 
încheia cu succes, cît mai re
pede, pentru a se putea trece la 
organizarea și ținerea conferin
ței. Așa cum țările socialiste au 
afirmat nu o 
reuniunea de 
nuarie anul 
europeană ar

stabilirea clară a principiilor 
noi. de egalitate și respect 
reciproc, care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre toate ță
rile, la adoptarea unor angaja
mente ferme din partea statelor 
europene care să excludă orice 
folosire a forței sau amenin
țarea cu forța. Conferințța va 
trebui să deschidă calea inten
sificării colaborării reciproc- 
avantajoase pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și in 
alte domenii, între state. De 
asemenea, considerăm util ca Ia 
conferință să se ajungă la 
crearea unui organism perma
nent al tuturor statelor intere
sate. România este hotărîtă să 
contribuie activ atit la pregă
tirea, cit și la desfășurarea con
ferinței. convinsă că aceasta co
respunde intereselor cauzei co
laborării popoarelor de pe con
tinent, tuturor popoarelor lumii.

Partidul nostru dezvoltă in 
mod consecvent relațiile de 
prietenie si solidaritate cu toa
te partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcările de eli
berare națională, cu celel lte 
forțe muncitorești, democratice, 
progresiste, cu întregul front 
antiimperialist, aceasta cores- 
pnnzțnd cauzei progresului so
cial, păcii și colaborării între 
popoare.

Stimați tovarăși.

dată, incliîsiv la 
Ia Praga din ia- 
acesta, conferința 
trebui să ducă la

In încheiere, doresc să ex
prim încă o dată convingerea 
noastră fermă că relațiile de 
prietenie și colaborare multila
terală dintre Uniunea Sovietică 
și România, dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
dintre poporul român și po
poarele sovietice se vor dezvolta 
și întări tot mai mult în viitor. 
Urez din toată inima comuniști
lor sovietici, tuturor cetățenilor 
patriei dumneavoastră, noi si 
cît mai mari victorii pe calea 
comunismului, a prosperității și 
fericirii. (Aplauze).

Trăiască Uniunea Sovietică, 
trăiască popoarele sovietice — 
constructoare ale comunismu
lui ! (Aplauze).

Trăiască și înflorească priete
nia și colaborarea româno-so- 
vietică ! (Aplatîze).

Să se întărească unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale ! (Aplauze).

Trăiască pacea și colaborarea 
intre popoare 1 (Aplauze puter
nice, îndelungate).

(Continuare tn pag. a IV-a)
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O sinteză a dezvoltării invăță- 
mintului superior românesc în 
cei 25 de ani ai Republicii. 
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MIERCURI
MAREA ADUNARE 

NAȚIONALĂ 
ÎȘI REIA LUCRĂRILE 

ÎN PLEN
Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca 

lucrările în ședințe plenare ale sesiunii Marii 
Adunări Naționale să fie reluate miercuri, 27 
decembrie 1972, ora 10 dimineața.
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O ENTUZIASTĂ ÎNTRECERE ÎNTRE
ORGANIZA ȚIILE U. T. C. SUB DEVIZA:

TINERETUL - FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLI
NIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

OBIECTIVELE ÎNTRECERII
ÎN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI

- Realizarea exemplară de către fiecare tinâr a sarcinilor de producție din punct de ve
dere cantitativ și calitativ, a tuturor obligațiilor profesionale.

- Folosirea integrală de către fiecare tinăr a capacităților de producție si a fondului de 
timp afectat producției, întreținerea și exploatarea rațională a utilajelor și moșin-lor in vederea 
prelungirii duratei de funcționare a acestora.

- Executarea tuturor produselor și lucrărilor la parametri calitativi superiori, acordarea 
unei atenții deosebite producției pentru export, diminuarea rebuturilor și a remed enlor.

- Reducerea consumului de materii prime și materiale, economis-rea energiei electrice s 
termice, a combustibilului și pieselor de schimb.

- Organizarea unor largi acțiuni de popularizare și însușire a te--: modeme, antre
narea tinerilor la mișcarea de invenții și inovații.

ÎN AGRICULTURA
- Mobilizarea tuturor tinerilor de la sate la efectuarea la timp și de bună col tete o lucre- 

rilor agricole.
- Antrenarea tinerilor la executarea unor lucrări de combatere a «rațiunii solului, îndi

guiri, desecări, amenajarea terenurilor pentru irigații, eliminarea excesului de umid tote, -{re
ținerea pășunilor, însilozarea furajelor.

- Participarea activă a tinerilor la acțiunile de calificare, perfecționare a pregot - pro
fesionale.

ÎN DOMENIUL MUNCII PATRIOTICE
- Organizarea unor largi acțiuni de muncă patriotică pentru colectarea ce:e--'sr me-o- 

lice și de altă natură, executarea de lucrări in agricultură și silvicultură, de irrfrjm.setare s- 
gospodărire a localităților.

Chiar și o sumară parcurgere a acestor criterii 
pun cu putere în evidență că întrecerea „Tinere
tul — factor activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", nu reprezintă un ecm> in rine, 
ci, fiind integrată organic in preocupările colecti
velor de muncă, pune in valoare ericiența muncii 
politico-educative desfășurate de ergeneh
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi. influența 

acesteia in bunul mers al acticstăț:; economice.

Of-

Înfăptuirea obiectivelor ca și urmărirea îndepli
nirii criteriilor atrage după sine, ca o condiție 
hotăritoare, preocuparea întregului tineret pen
tru reducerea numărului celor care nu se înca
drează în ritmul și cerințele producției, dezvol
tarea opiniei de masă, a spiritului de întrajutorare 
în muncă, orientînd in permanență munca poli- 
tico-educativă pentru perfecționarea continuă a 
activității organizațiilor V.T.C.

ACCENTE

EXCELSIOR

Obiectivele întrecerii vizează domeniile funda
mentale ale activității desfășurate de către tineri 
în procesul producției materiale, reprezintă o 
înflăcărată chemare la transpunerea in viață a 
principalelor sarcini stabilite de Conferința Na
țională a partidului și Plenara, CC. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 privind dezvoltarea economică a 
patriei.

Aceste obiective, conferind un caracter mai 
concret activității politice în rindul tinerilor, pun 
pe primul plan mobilizarea întregului tineret la 
o muncă entuziastă, reprezintă un vibrant, apel 
la stimularea inițiativei în toate domeniile de ac
tivitate, la întronarea ordinii și dtsciplinil la fie
care loc de muncă, la permanentă perfecționare 
a pregătirii profesionale. Ele se adresează deopo
trivă tînărului ca și organizației din care face 
parte de a, căuta și promova cu consecventă noul, 
stimulează interesul acestuia pentru cunoașterea 
și însușirea cuceririlor științei și tehnicii, pentru 
aplicarea lor imediată în practică.

Antrenarea imediată a masei largi de tineri la 
această însuflețită întrecere pune în fața organe

lor fi organizațiilor U.T.C. sarcina de mere răs
pundere politică în vederea popularizăm acer-or 
obiective, de a mobiliza și ajuta tinerii la etcbt- 
lirca unor angajamente concrete, astfel ir. it 
ca lor să însemne o contribuție reali la bditriuirea 
sarcinilor de plan ce stau in fața fiecărui cuiecric 
de oameni ai muncii.

întrecerea este concepută ca o largi mișcare de 
masă in rindul tineretului, se des*ășoari cs faza 
anuale, incheindu-se in anul 1975 odată cu ira 
cheierea cincinalului; ea antrenează atit organi
zațiile județene V.T.C. rit și orgcnizatrile dm 
tățile economice, organizațiile comunale ■-••ezz: 
organizație a Uniunii Tineretului Comunist, pe 
toți tinerii.

Aflindu-ne in preajma conte—orgaurza- 
fiilor fudețe.ne ale U.T.C., este de ie bw ' ărâi 
că aceste forumuri ale utecsstzo- crw r-rS»» ai 
analizeze ji să hotărască miru-.'e ce se H
fiecare județ pentru organizarea r- der’itve-ra 
în cele mai bune condiții a tsstrucen „Tmerrid 
— factor activ in realizarea csncsnalului inonze 
de termen".

PREMIILE ACORDATE DE C.C. AL U.T.C. 
ORGANIZAȚIILOR CARE OBȚIN CELE MAI BUNE 

REZULTATE ÎN ÎNTRECERE
1. Pre— e-ee orgcrizct o» _ *.C se va face in funcție de rezultatele generale obținute la toate

:'• ••• :- . - ■ patriotică. - cit și pe fiecare obiectiv in part»,
o) O-gc- zct-a -cetacr-i a U.T.C c:asată pe primul loc in întrecerea generală va fi distinsă 

I ta Drapahd • Oipiaraa de asoara oie CC ol U.T.C. si un premiu in valoare de 200 000 lei. Dra- 
paM de e-ocre esw tranrranbJ

o) O-pcnzefcc jdeeeanc a U.T.C clasată pe locul II va fi distinsă cu Diploma de onoare a 
CC o> U T C V a • petra a r* vc-oore de 150.000 lei.

c) O-șe- : .ze-ez-z a U ’ C cere se va clasa pe locul III va fi distinsă cu Diploma de : 
onoare a CC z . T C s ra orera . n valoare de 100.000 lei.

ct Se vor ecor-oc, be ase—e-ec D»r oma de onoare a C.C. al U.T.C. și un premiu in valoare 
de SC JCd '«■ ceti :-;r- :re- e . eetone ale U.T.C clasate pe locurile IV și V.

2. Ongoracafei* șadeteae oie U-T.C desote pe locul I la obiectivele din industrie, agricultură I
seu — j*:â cr— :::c ver 1 csmm o a de onoare a CC al U.T.C. și un premiu in valoare
de 3CȘM iei.

— C-gc—ZBt z . reeea-i a U ’ C re-* va obține cele mai bune rezultate in întrecere pină la 
sFrrsr.I crac -a u ra - : r~ă de CC c U T.C cu un premiu special in valoare de 300.000 lei și
ra S pracxso aertrv a K dndraâ pe îrae ce stat.

4. Cc- -e*e z ,.ne*e-e ede UT.C rar acorda, la rindul lor, diferite premii organizațiilor U.T.C. I 
[ b traer.Tor cere se dscng ia ■ancn a.

leipBad ratrttrrra - „Taueretai — itetae 
ia radaafcwes czraraefadeo iaravCe de orraexc*. 
BosW Ceeacreahă Cerate. rar ăr-ira rnvrvt £jmr 
d fraăr» șracranr ee perar raerațțf re reera 
czraer și prara» de raoraed. saci pnorperae

și energia în shsibe înfăptuirii sarcinilor de im
portanță istorică stabilite de Conferința Națională 
a partidului și Plenara C.C. al P.C.R. pentru 
prtr-to-ea econ.-mucă a patriei noastre socialiste 
spre bmeis isstregului popor.

Am în mină un 
caiet liric al elevilor 
participant la ta
băra anuală de crea
ție literară, între
prindere intr-un fel 
originală și de larg 
ecou, desfășurată 
sub auspiciile C.C. 
al U.T.C. Un caiet- 
manuscris ce va fi 
încredințat tiparului 
și care va fi ele fapt 
a patra ediție a a- 
cestei lăudabile ini
țiative, marcate de 
genericul „excel
sior". Un caiet de 
versuri serpnate de 
elevi, membri ai 
cercurilor, cenaclu
rilor și societăților 
literare, reuniți în
tre două coperte, 
după modele de an
tologie curentă.

Firește, asemenea 
lucrări nu constituie 
obiectul unui interes 
strict de librărie. 
Ele nu intră în re
țeaua de difuzare a 
cărții și nu fac 
obiectul intervenției 
criticii de specialita
te. Nici nu e acesta 
scopul, deși, din 
cînd în cînd, o mai 
mare solicitudine în 
acest sens, din par
tea revistelor litera
re ar fi bine venită. 
Împlinind 
fel un scop 
naclu, ele, 
caiete lirice, 
același timp 
turisire a 
lntr-un limbaj care 
încearcă evident 
metafora și care, 
cel puțin prin a- 
ceasta, se pot insti
tui în piese docu
ment. In fișe ale 
memoriei unei ge
nerații care se află 
pe băncile școlii a- 
cum și care, mîi- 
ne, își va cău-

. »'

intr-un 
de ce- 
aceste 

sînt în 
o măr- 
vîrstei.

ta ea însăși ră
dăcinile, probele de 
început. Fiindcă, nu 
vrem să spunem 
vorbe mari, dar cine 
gîndește și scrie; 
„poate cineva I își 
va aminti de noi / 
cei risipiți în aceas
tă humă / și / din 
dragoste I va înfige 
plugul mai adine" 
sau cine spune : „și 
dumneata ești țara 
mea I întreb un fir 
de iarbă și zic / o 
cită frumusețe!“, a- 
cela nu mai poate fi 
un simplu martor 
al generației sale, 
vîrsta sa capătă și a 
și căpătat deja, poa
te, ceva inconfunda- 
bil.

Parcurgînd acest 
caiet, nu poți să nu 
reții cîteva trăsături, 
desigur, nu întruto- 
tul definitorii, dar, 
oricum, relevante în 
ceea ce privește 
starea să zicem a 
începutului de drum 
în creație: o nes- 
fîrșită, frumoasă 
nostalgie pentru pu
ritate, o uimire fra
gedă, un joc viu, 
încărcat al lumini
lor, universul copi
lăriei defrișat încet 
de semne de ado
lescență și culori. 
Se pot detecta aici, 
în aceste versuri, și 
urme de lectură, tu
telare, împrumuturi 
de ton și gesticula
ție, după cum 
transpar deja și u- 
nele clișee care pun 
în evidență și stîn- 
găcia — ceea ce e 
frumos în ultimă in
stanță I — dar și o 
pretimpurie rutină, 
exercițiul de mima
re care nu e atît de 
străin, uneori, nici 
altora, mai demult

debutanți. Ceea ce 
dă însă notă domi
nantă acestor în
cercări de creație 
ale elevilor este însă 
altceva, faptul că 
ele, cel puțin pină 
acum, nu trădează 
gîndul ascuns al u- 
nei cariere neapărat 
literare. Elevii scriu 
pur și simplu, cre
ează și doar atît, 
vorbesc adică și 
altfel, spun lucruri 
pe care capacitatea 
lor de înțelegere și 
emoție le receptea
ză, în circuitul sen
sibilității lor intrînd 
deopotrivă ideile de 
patrie și patriotism, 
de dragoste, de fru
mos. Un orizont al 
primelor iubiri, în 
fond, străbătut de 
un puternic senti
ment al creșterii. 
„Îmi adun seara pă
sările / și desenez 
zboruri" notează, a- 
propiindu-se parcă 
de vis, careva din
tre semnatarii aces
tui caiet pe care, 
citindu-l, nu mă pot 
opri să nu-l aplaud. 
Și nu mă pot opri 
totuși să nu întreb : 
elevi, cei care scrieți 
poezie, voi nu iu
biți ? Fiindcă sînt 
rare, prea rare încă 
versurile închinate 
acestei, cum săi-i zi
cem — frumuseți, 
nu ? I — sînt prea 
rare încă încercările 
voastre de a vă des
coperi și in acest 
chip.

Sau poate că chiar 
data viitoare o să 
ținem în mină și o 
antologie cu versuri 
de dragoste ale ele
vilor, scrise de 
elevi ?

A. I. ZAINESCU

CRITERIILE ÎNTRECERII Șl MODUL DE APRECIERE 
A REZULTATELOR

ÎN INDUSTRIE, TRANSPORTURI Șl CONSTRUCȚII
Creșterea numărului do tineri fruntași in întrecerea socialistă ; depă'-ea sare - or de 

plan de către brigăzile de producție și educație comunistă a tineretului din fiecare județ : Va
loarea economiilor de materii prime, materiale, carburanți, lubrifiant! etc. : creșterea numerurj 
de tineri care realizează invenții și inovații; reducerea numărului tinerilor care nu-s indea »esc 
normele de producție și sarcinile de serviciu, intirzie sau cbsentează nemotivat, dau rebut.-

ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE
Numărul tinerilor fruntași în întrecerea socialistă; reducerea eheituie'-'or la 5 000 • ven

turi ; aportul tineretului, prin acțiunile proprii, la modernizarea adăposturilor pentru z- — z • 
creșterea numărului de tineri mecanizatori cuprinși in acțiunile de întreținere și utilizare ■ tractoare* 
lor și mașinilor agricole care au îndeplinit durata de funcționare normală si nu se casează 
tinerilor de la sate cuprinși in acțiunile de instruire profesională s- o-oocgondă ognee z 
numărului tinerilor care nu realizează un minimum de zile calendaristice stabitit de odsmoraa ger»* 
rată a cooperatorilor ; numărul tinerilor care au an gajat suprafețe de culturi prășitoara și etectiir de 
animale in acord global ; antrenarea unui număr cit mai mare de tineri in mișcarea da toranfi, bra
vării și raționalizări.

MUNCĂ PATRIOTICĂ
îndeplinirea angajamentelor anuale la toate obiectivele ; valoarea lucrărilor 1 nc’tate : raiao- 

rea lucrărilor nefinanțate.
Esn—u meaerul maăar Căâ» Mateescu do la Fabrica de faeabari di» Beaaoc. timpul ore 
o smstote de rvrrarȘ : ——e tuturor acelora care iatsieg ai-l eubaedameze. prus investiția de 

măehțmtd creatoare, înfăptuirii ot»iee>izeiur araaoraM voeisiittr.

Sesiune științifică jubiliară
Vineri dimineață, la Ateneul 

Român au avut loc lucrările 
Sesiunii științifice jubiliare cu 
tema „Republica Socialistă 
România la Un sfert de veac de 
luptă pentru transformări revo
luționare, pentru propășirea eco
nomică și soclal-culturală a ță
rii", organizată de Academia de 
științe sociale și politice, Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia, Academia „Ștefan Gheor
ghiu”, Academia militară și In
stitutul de studii istorice și so
cial-politice, cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a procla
mării Republicii.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice, care a subliniat că forța 
politică și socială care a dat glas 
in modul cel mai energic idea
lurilor republicane ale maselor 
a fost clasa muncitoare și 
partidul ei politic, Partidul Co
munist Român continuînd și 
ridicînd pe o treaptă superioară 
tradițiile republicane și ale 
luntei antimonarhice

în cadrul sesiunii au fost pre
zentate comunicările : „Instau
rarea Republicii, eveniment re
marcabil în istoria poporului 
român” de prof. dr. Aron Petrie, 
decanul Facultății de istorie a 
Universității București, „Dezvol
tarea economiei naționale, baza 
progresului multilateral al so- 
'cietății noastre pe calea socia
lismului” de prof. dr. Erwin 
Hutira, prorector al Academiei

„Ștefan Gheorghiu", și prof. dr. 
Victor Axenciuc, „Dezvoltarea 
democrației socialiste și perfec
ționarea vieții sociale” de prof, 
dr. docent Ion Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, și prof. dr. 
Dumitru Mazilu, director știin
țific al Institutului de științe 
politice și de studiere a proble
mei naționale, „Dimensiunile 
noi ale cercetării științifice în 
Republica Socialistă România” 
de acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, „Civilizația 
socialistă și valorile ei funda
mentale. Dezvoltarea artei și 
culturii” de prof. dr. docent 
Alexandru Tănase, directorul In
stitutului de filozofie, „Concep
ția P.C.R. despre apărarea pa
triei socialiste — fundamentul 
dezvoltării gîndirii militare ro
mânești în etapa actuală” de^fb 
neral de armată Ion TutoveaSu, 
comandantul Academiei milita
re, „Creșterea rolului conducă
tor al Partidului Comunist 
Român în condițiile Îmbinării 
activității de partid, de stat și a 
organizațiilor obștești” de prof, 
dr. Constantin Vlad, vicepre
ședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, și Mihăi Pe
trescu, director adjunct științi
fic al Institutului de științe po
litice și de studiere a problemei 
naționale, „România socialistă 
— factor activ al vieții interna
ționale”, de dr. Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.
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ÎNTREBARE:
— Ni se pare utilă — și numeroși cititori sînt interesați să | 

afle — o întrebare prisind modul cum »e antrenează, înainte 
de marile turnee, jucătorii de tenis ? Ce importanță acordă așii j 
rachetei pregătirii dinaintea dificilelor confruntări ; care sint 
modalitățile de lucru, ce-i diferențiază și ce-i apropie ea stil 
de antrenament ?

WMI0ME
PE STRĂZILE LONDREI...

întrebarea mi se pare deosebit de interesantă. Mulți au 
Impresia că jucătorii de tenis își pot întreține forma doar jucind. 
Eroarea pornește de la ideea că după (sau înainte de) cele cinci 
seturi ale concursului este foarte greu să reiei racheta și să 
reîncepi lucrul, fie și cu un tonus scăzut, față de tensiunea 
match-ului.

Iml pare bine că Întrebarea vizează în primul rînd Wimbledo- 
nul, deoarece descrierea antrenamentelor !n această catedrală 
a tenisului, în preajma celui mai mare concurs de tenis din 
lume, spune aproape totul despre munca grea a jucătorilor 
de tenis.

Mai întîi, clteva cuvinte de introducere.
La Wimbledon se Înscriu 360 de jucători. Dintre aceștia, iau 

startul în concursul cel mare doar 128. (Totodată, participă 64 
de fete). Pentru a se ajunge la cei 128, se organizează nume
roase concursuri de calificare, care se dispută pe toate tere
nurile din Londra.

•Jucătorii care participă la turneul de la Wimbledon au Ia 
dispoziție, pentru antrenament, doar cele trei zile premergă
toare startului. Vă închipuiți, în ciuda faptului că Wimble- 
donul are 15 terenuri, numărul mare de jucători face ca toți 
participanții să fie In mare criză de timp. Fiecare „jucător de 
Wimbledon” are, în aceste condiții, doar o jumătate de oră pe 
zi. Iată de ce, de cele mai multe ori. pe fiecare teren joacă 
cîte patru tenismeni, ceea ce scade considerabil din timpul 
efectiv de joc.

Goana după spațiu și timp la Uimbledon ' este o adevărată 
nebunie. Febra de antrenarnetit e atît de mare. Incit totul devine 
un fel de vinătoare. Dacă mai adaug faptul că unii jucători 
reușesc să prindă cîte un Joc la Queen's Club, și că pină ia 
Wimbledon sînt 20 de km. lă dați seama că această mare cursă 
de vinătoare se desfășoară nu numai in jurul terenurilor ci și 
chiar pe străzile Londrei Sâ vă mai amintesc că englezii, 
punctuali pină la pedanterie, deschid terenurile Ia 10 fix și le 
închid la 18.

...Și acum, să vâ spun cum am procedat eu, de fiecare dată.
M-am trezit dis-de-dim;neață. ca să prind Queen's Club-ul. 

Mie mi s-a părut intotdeauna obligatoriu acest start, deoarece 
Queen’s Club-ul are. printre altele, cinci săli, ceea ce contează 
imens, pentru că ploile stnt foarte frecvente la Londra. Ori cit 
de de\ reme ai veni, te așezi la coadă, pentru inscriere. Și cum 
înscrierile se fac zilnic, vă închipuiți că toți sintem obițnuiți 
cu treaba asta.

Dacă ai izbutit să figurezi ne listâ, ajungi. In sfîrșit, pe teren. 
Antrenamentul este chinuitor, deoarece iți dai seama că nu 
trebuie să pierzi nici măcar o secundă. Dealtfel, orice criză 
de timp îți este anunțată de zeci de voci, adică de vocii s jucă
torilor care urmează. Am auzit de nenumărate ori : ..Hello. 
John, mai ai doar 5 minute, mai ai doar 5 minute !“. Vâ dați 
seama deci că nu e prea ușor. Iar partea cea mai chinuitoare 
este faptul că nu poți renunța la antrenament, fie și numai 
pentru faptul că, în general, vii, de pe un teren de zgură, iar 
acomodarea, chiar dacă e de numai trei zile, sau, mai bine 
zis. de numai trei jumătăți dc oră, este absolut indispensabilă.

După antrenamentul „de o jumătate de oră”, nimic nu te în
deamnă să te duci In vestiar, ca să te schimbi și să pornești 
spre oraș. Iți dai seama că trebuie să rămli pe teren, neexclu- 
zînd posibilitatea că vreun jucător ar putea să Intirzie sau 
chiar să nu vină. In aceste condiții, toți cei rămași se reped 
ca lupii asupra terenului, și astfel antrenamentul „ferieiților 
ctștigători” continuă Încă o jumătate de oră, încă un „sfert” 
sau chiar numai 3 minute.

M-ați Întrebat cum se antrenează diferiți jucători. Vă pot 
spune fără nici o exagerare că australianul Emmerson, chiar 
dacă la căderea nopții termină un match epuizant de cinci se
turi, el nu-și modifică programul, și astfel, a doua zi de dimi
neață, este prezent, unde e gata să joace alte trei ore — bine
înțeles, în afara Wimbledonului. Această furie a muncii este 
caracteristică pentru toți jucătorii australieni. Ea se datorează

fostului antrenor al echipei de „Cupa Davis” a Australiei, 
Harry Hopman, care a meis pînă acolo incit, în perioada pre
mergătoare „Cupei Davis”, ajunsese la 6—7 ore de antrenament 
pe zi. Acestui regim draconic, din care s-a născut, probabil, 
filmul „Colina”, îi erau supuși absolut toți jucătorii. Și astfel, 
pină și Fred Stolle, care se simțea foarte bine după o oră și 
lumălate de antrenament, era nevoit să lucreze minimum trei 
ore. pină la epuizare.

Dar, să revin la Wimbledon. Sau, mai bine zis, la antrena
mentul paralel cu desfășurarea oricărui mare concurs.

Mai întîi, o. particularitate interesantă : în general, Stan 
Smith, chiar dacă are la dispoziție doar o jumătate de oră. în
cepe- să jcace cu mișcări foarte largi, ca să se încălzească. La 
ei nu se simte niciodată criza de timp. El știe că trebuie să-și 
îndeplinească programul fără nici un rabat si fără nici o fan
tezie. Din aceeași categorie face parte și Laver. In anii în care 
am fost eu la Wimbledon, Laver se bucura de o aureolă spe
cială, astfel câ unii jucători mai anonimi îi cedau deseori te
renul Laver, ca și Smith, se antrenează de parcă ar oficia. El 
lasă impresia unui adevărat maestru de yoga, atît de imper
sonal și de precis este în timpul efortului. In schimb, Năstase 
nu respectă nici un fel de program de lucru. El intră în ioc 
Chiar din prima secundă, de parcă s-ar fi încălzit de două ore. 
Nu-și propune nici un program, nici un fel de metodică. în
totdeauna am avut impresia că pe Năstase antrenamentul ÎI 
distrează poate Intr-o măsură mai mare decit meciul. Mulți 
au fost de părere, văz!ndu-l că Năstase irosește o bună parte 
din posibilitățile de perfecționare, jucind in acest fel. Pri- 
vindu-1, Insă, cu insistență, îți dai seama că acesta este stilul 
sau cel mai potrivit de lucru. De fapt, aceasta este principala 
calitate a lui Năstase. El se antrenează zîmhind și glumind. 
(Nu este exclusă nici conversația cu spectatorii — jucători de 
pe margine). în cazul Iui Năstase, as putea spune că timpul 
trece foarte repede. Și să nu vă închipuiți că acest stil de 
antrenament se ridică împotriva cantității. Dimpotrivă. Ilie 
Nastase poate să se antreneze, cu aceeași veselie, o jumătate 
de oră, două sau chiar cinci ore. Totul este un ioc. Un ioc 
frumos... •

Era să uit 1 Toți marii jucători încheie, antrenamentele cu se
rii lungi de servicii. Pe noi, asta ne-a uimit la început. Dar, 
uimirea a dispărut pe măsură ce ne-am dat seama, in sfirsit, 
ca serviciul este o formidabilă armă de atac.

Cîte aș mai avea de povestit despre munca de galeră din 
preajma aleilor bătrinului Wimbledon 1
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ACEASTA ESTE REPUBLICA NOASTRĂ

CULTURĂ SI CIVILIZAȚIE
NICOLAE CEAUȘESCU: învățămintul superior reprezintă un important avanpost al 
luptei poporului pentru progres și civilizație, pentru înflorirea României socialiste
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Metafora luapede a luptei Partidului 
C—BaiH iacă dia anii ilegalității sale, 
ritului, a canștimtei. Meseria de a fi om 
trece prin cultură, prin invățămint așa 
cum ar trece printr-un imens fascicol 
de lumină care ridică temperatura tu
turor lucrurilor, ideilor, fenomenelor și 
le încarcă de energie creatoare. În
treg sistemul de educație e un sistem 
aproape cibernetic, de programare con
tinuă a unor generații cu informațiile 
și cunoștințele necesare in funcție de 
imperativele societății, pe diversele 
planșee ale evoluției sale istorice. De 
la început, din primii ani ai exercitării 
puterii sub zodia republicii. Partidul a 
deschis porțile invățămintului și cul
turii întregului tineret, pentru a se 
instrui și desăvîrși, creind flux conti
nuu de cadre necesare politicii, econo
miei. industriei, culturii și artei socia
liste. Pentru că dintotdeauna comuniștii 
au înțeles că fără școală, fără univer
sitate. fără un învățămînt superior ra
cordat la imperativele realității con
crete. ale evoluției gindirii și practicii 
științifice și tehnice, progresul este 
imposibil de realizat. Și dintr-odata, 
tinerii acestei țări au devenit studenții 
unui viitor programat, antecalculat cu 
strategie și exactitate pînă la nivelul 
fiecărui destin. Circuitul rămîne des
chis permanent... E nevoie întotdeauna 
de ingineri, de profesori, de medici, de 
oameni de știință activi și cu spirit 
creator, inovatori în sensul evoluției 
sociale și în același timp de oameni cu 
un dezvoltat simț politic, al realității 
în transformare. Și astfel, în aspirația 
noastră comună de a construi o socie
tate eliberată de complexele înapoierii 
și de prejudecăți rudimentare, învăță-

mintul superior, educația de inaltă spe
cialitate, după ultimele descoperiri ale 
științei și tehnicii mondiale, ne propul
sează tot mai mult în concertul națiuni
lor cu o civilizație materială și spiri
tuală avansată- în acest efort continuu, 
in această diversificare și în această 
uriașă amplitudine a învățămîntului 
superior, cind pretutindeni se deschid 
universități noi. facultăți noi, amfitea
tre, laboratoare, cămine și cantine 
ultramoderne și caracterizate printr-un 
optim confort intelectual, se regăsește 
permanent acțiunea Partidului Comu
nist Român.

Dar. adevărul e că, astăzi, întreaga 
noastră societate este o școală superi
oară de construire a unei civilizații la 
rîndul ei superioară; civilizația socia
lismului. Toți oamenii acestei țări se 
află intr-un continuu ciclu de învăță- 
mint, de perfecționare profesională și 
politică. Scopul suprem al acestui imens 

' proces de educare, de civilizare supe
rioară, proces pe care Partidul Comu
nist Român îl perfecționează continuu, 
din mers, în funcție de cerințele ime
diate și de perspectivă a societății, este 
crearea unui om perfect stăpîn pe desti
nele sale, cunoscător profund al meca
nismelor istorice și sociale, exemplu în 
muncă și în viață, cu o cultură vastă, 
multilateral dezvoltat. Și aceasta, pen
tru că partidul însuși, este, prin esența 
sa, o lumină a vieții și a acțiunii, a 
prezentului și viitorului. Ceea ce ne 
învață el, indiferent că ne pregătim să 
devenim profesori, ingineri, medici, 
cercetători, artiști, este angajarea în 
sensul istoriei. Deviză care, în anii 
Republicii, a devenit într-un fel propriu 
și statutul însuși al școlii noastre supe
rioare.

ADRIAN DOHOTARU

DOUĂ CINCINALE 
ÎN LIMBAJUL CIFRELOR

IN PRIMUL CINCINAL 1951-1955.
• Pentru construcția și dotarea unităților de învățămînt *u- 

perior s-au cheltuit 340 000 lei.
IN CINCINALUL ÎNCHEIAT iN ANUL 1970
• In același scop din bugetul statului s-au alocat 

« 100 000 000 lei.
• Spațiului de învățămînt i s-au adăugat incă 161 445 m.p.
• Numărul locurilor in căminele și cantinele studentest o 

crescut cu incă 32 124 locuri.
• Numai în doi ani ai cincinalului s-au cheltuit 123 000 000 

lei pentru dotarea cu aparatură modernă a laboratoarelor.
LA 10 000 DE LOCUITORI
• in 1938 - 17 studenți. in 1970-76 o creștere de aproape 

5 ori.
• In perioada ultimului cincinal pentru fiecare din ce

150 000 de studenți statul a cheltuit anual circa 12 000 e
Noai locui al butrtsstubn pafitofaae am Bacavaști— fa acacstf ader arată cetate a științei și tehnicii învață aproximativ 13 000 

de studenți

ANUL UNIVERSITAR 1972-1973

• 144 000 studenți la cursurile de zi.
• in anul I - 25 000 la cursuri de zi ; - 1 660 la cursuri 

serale ; - 1 950 la fără frecvență ; - 3 000 la învățămintul 
seral de subingineri.

• 14 470 cadre didactice.
• 47 institute de învățămint, cu 187 facultăți, distribuite in

19 centre universitare. ... ... ,
• Ceea ce înseamnă : 6 universități, 5 institute politeh

nice, 4 institute agronomice, o academie de studii econo
mice și 5 facultăți de studii economice în cadrul universită
ților, 5 institute de medicină si farmacie, 2 institute de teatru, 
2 institute de arte plastice, 3'conservatoare, 8 institute peda
gogice de trei ani, un institut de educație fizică.

• ...La Facultatea de filo
zofie și litere au fost de cu- 
rînd îrămîntâri. Impunerea 
taxei de 1 500 lei este o pie
dică cș i-a făcut pe mulți 
să-și piardă sesiunea de 
examene. Noua taxă este o 
sarcină cu atit mai grea cu 
cit vine într-o perioadă de 
continuă descreștere a ve
niturilor, deci privește p° 
studenții de la Filozofie și 
litere... proveniți din pătu
rile funcționărești și țără
nești.
„STUDENTUL ROMAN" 
anul I nr. 1, 27 iunie 1935

AZI
Prof. ing. fnsif. Egri. rec

torul Institutului poi’tehnR 
din Galați, ne-a spus : Pre
gătim două noi ateEere-scea- 
lâ mari, în cadrul Facultății 
de mecanică, cuprinzind ac
tivități de strtinsărîe. îu-nâ- 
torie. Proiectul preliminar a 
fost aprobat, as ind o valoa
re de 3.5 milioane lei.

Atelierele despre care să 
vorbesc vor fi organizate ș* 
conduse de studenți.

Ia Chsi, ca și m ceLeăutz centre cu populație universitară au apărut „Orășelele" studențești

t PROMOȚII
c • Promoțiile cincinalu-
> lui încheiat în anul 1970,

au totalizat 117 000 spe- <► 
« cialiști, cu 50 000 mai 
]► mulți decit in intervalul ’, 
;► 1961-1965.

• In fiecare din ultimii 
ani au absolvit studiile 

]► școlii superioare peste
20 000 de tineri, față de 

(k 5 152 ciți au absolvit in <► 
S anul 1938-1939 și de 7 814

in 1948-1949. <►
'/AWWvVAWZANVv'

„VIAȚA STUDENȚEASCA" 
anul XVII, septembrie 1972

Noua clădire a Academiei de studii economice din București Una din reședințele de vacanță ale studenților: Orășelul marin
Costinești

1
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SUBINGINERII
S • incepind cu anul 

1968, reintră in circuitul 
școlii superioare învăță-

S mintul de subingineri.
• Pină la data de 10 

decembrie, învățămintul
<► de subingineri se desfă- 

șura in 12 centre, de a- < 
tunci s-au adăugat alte y 

S 16 centre ;
• Pe lingă 55 mari

întreprinderi funcționează 
secții serale de subingi- > 
neri ; <

«La ora actuală, sub- <► 
«► inginerii se pregătesc în 

46 specialități față de 19, 
iar numărul secțiilor se- y 
rale este acum de 65.

(Foto : AGERPRES)
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PENTRU ÎMBOGĂȚIREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI A ORGANIZAȚIEI NOASTRE

FAPTE PE MĂSURĂ
CUVlNTULUI DAT

REPORTERII ZIARULUI TRANSMIT DIN SĂLILE CONFERINȚELOR DE ALEGERI
O privire analitică asupra e- 

forturilor depuse în organizații
le U.T.C. din Adjud, județul 
Vrancea, eforturi evidențiate 
cu prilejul conferinței orășe
nești de dare de seamă și ale
geri, reliefează unul dîn princi
piile de bază ale procesului de 
educație a tineretului : reușita 
este strîns legată de continui
tatea acțiunilor, ba am putea 
spune, în mare măsură ea a- 
pare ca efect al acestei conti
nuități. Acolo unde s-a avut în 
vedere acest adevăr și rezulta
tele sînt în bună parte la ni
velul intențiilor, al cerințelor. 
Așa, de pildă. în organizația 
U.T.C. de la Depoul C.F.R., 
pentru a se obține o intensifi
care a participării tinerilor la 
realizarea sarcinilor de pian, 
s-au folosit rînd pe rind mai 
multe modalități : dezbateri în 
adunările generale. întâlniri cu 
conducătorii procesului de pro
ducție, discuții de la om la om, 
olimpiade și concursuri profe
sionale, încredințarea de sarcini 
concrete fiecărui tînăr etc. Este 
de remarcat că în acest dome
niu a fost mereu o acțiune sau 
alta în curs de desfășurare, deci 
activitatea nu a încetat nici o 
clipă. La S.M.A. Adjud. din 
inițiativa comitetului U.T.C.. ac
țiunilor profesionale curente li 
s-au adăugat schimburi prelun
gite în campanii. înființarea 
unor stații de deservire a ma
șinilor agricole, acțiuni pentru 
creșterea orelor de lucru efectiv 
pe tractor. Continuitatea și co
roborarea acțiunilor din acest 
domeniu intr-un sistem au avut 
darul de a crea un climat de 
emulație, de permanent interes 
din partea tinerilor. Așa se și 
explică eficienta acestor acțiuni 
și posibilitățile imediate de a 
perfecționa întreaga activitate 
profesională.

ADJUD

SA AVEM
MEREU CITE
0 ACȚIUNE

După cum era de așteptat, 
într-un puternic centru indus
trial, cum este Ploieștiul, particî- 
panții la conferință au abordat 
în primul rînd aspecte legate de 
activitatea productivă, mențio- 
nînd în prim plan fapte și re
zultate semnificative : îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan în întreprinderi, diminuarea 
consumurilor specifice, crește
rea calității produselor. Au fost 
nominalizate numeroase iniția
tive ale tinerilor menite să spo
rească contribuția proprie a 
uteciștilor la îndeplinirea anga
jamentelor formulate de colecti
vele în care trăiesc și muncesc. 
„Schimburile cinstei și hărniciei 
tinerești", „Fiecare tînăr — o 
piesă în fiecare zi peste plan*, 
„Strungarul și lăcătușul săptă- 
mînii", sînt numai cîteva dintre 
ele.

Prezența aceasta, exemplificată 
participativ alături de comu
niști, de ceilalți oameni ai muncii 
din municipiu, la îndeplinirea 
obiectivelor pe care și le-au 
propus a constituit însă doar 
punctul de plecare al dezbate
rilor. Și aceasta pentru că tinerii 
comuniști ploieșteni, într-un 
spirit de înaltă combativitate re
voluționară, au analizat critic dar 
mai ales autocritic, deficiențele, 
carențele muncii pe care au des
fășurat-o, subliniind faptul că 
procesul început de îmbunătățire 
a activității a fost prea lent

„Dat fiind faptul că o parte 
însemnată din efectivul uzinei 
noastre îl reprezintă uteciștii, 
spunea Gheorghe Tâtaru de ia 
U.M.M.R., sarcini importante în 
realizarea obiectivelor propuse 
de colectivul nostru au revenit 
comitetului U.T.C. .Am fost 
conștienți că de felul în caie 
vom ști să muncim cu tinerii, de 
felul cum vom ști să-i ajutăm în 
valorificarea propunerilor și ini
țiativelor lor, de felul cum îi vom 
îndruma, va depinde prestigiul 
organizației noastre*. In acest 
sens două exemple sînt definito
rii. Dacă în anul 1971 în uzină 
au existat tineri care nu-ți înde
plineau norma, anul acesta, in 
urma extinderii inițiativei „Nici 
un tînăr sub normă", majorita
tea uteciștilor sînt fruntași în 
întrecerea socialistă. In același 
timp constituirea brigăzii de pro • 
ducție și educație a tineretului* 
arătat că performanțele în mun
că se obțin prin organizarea ju-

dicioasă a fiecărui loc de muncă, 
prin ordine și disciplină desă- 
vîrșită, printr-o înaltă responsa
bilitate colectivă. Aceste ade
văruri demonstrate și verificate 
în activitatea productivă au 
constituit premisele îmbunătă
țirii calitative a întregii munci 
de organizație.

La U.Z.U.C. principala preo
cupare a organizației U.T.C., 
după cum afirma Dumitru Tu
dor, secretarul comitetului 
U.T.C., a constituit-o diversifi- -

lui. Renunțarea la acele forme 
care nu și-au dovedit viabilita
tea, înlocuirea lor cu metode nci, 
dinamice și operative, legarea 
temelor abordate mai mult de 
viața și munca concretă a tine
rilor sînt numai cîteva din pro
punerile făcute.

Florentina Salomeea, secretara 
comitetului U.T.C. din comuna 
Bucov, raporta cu mîndrie con
ferinței faptul că uteciștii au avut 
o contribuție proprie în efortul 
cooperatorilor de a obține recol-

PLOIEȘTI MĂSURILE
STABILITE ACUM

CONSTITUIE DOAR
UN ÎNCEPUT

carea întregii mund politico- 
ideologice pentru educarea 
comunistă a uteciștilor. Analizele, 
măsurile stabilite și-aa demon.- 
trat însă 'labilitatea numai în 
urma atragerii unui număr spo
rit de tineri la conceperea și 
organizarea acțiunilor. Dar, apre
ciază cei de la U2.U.Q, munca 
politică, educarea și formarea 
tinerilor în spiritul înaltelor 
principii ale politicii partidului 
nostru nu se poate limita la 
cadrul uzinei. La nivelul muni
cipiului trebuie să se realizeze 
o programare și coordonare nvi 
judicioasă a acțiunilor. în acest 
sens. Doina BădcJesc-z de la Li
ceul nr. S. Victore* 
la „Dorobanțul*. Ion 
G.I.P„ au subliniat 
lor necesitatea ca în 
litico-ideologxzâ a
municipal U.T.C. să se realizeze 
o îmbunătățire substanțială în 
direcția imperativelor formulate 
de plenara C.C. al P.C-R. din 
noiembrie 1971. de documentele 
Conferinței Naționale a partidu-

Darea de 
Tui* de ia 
fa cuvântai

comitetului

te tot mai bogate, CAP.-ui 
obținînd în 1971 pentru a doua 
oară Ordinul Mundi clasa L 
,.Acțiunile întreprinse de cele 
unsprezece organizații U.T.C. ce 
activează la nivelul comunei au 
căpătat un caracter mai concret 
în urma propunerilor făcute de 
uteciști. Acest proces dialectic, de 
verificare practică a eficienței 
muncii și implicit de perfectkna- 
re a ei ar câștiga dacă colabo
rarea ca ceilalți factori de răs
pundere la nivelul comunei ar 
funcționa mai bine. De aceea 
considerăm că este necesar ca a- 
ceste organe, reprezentanții lor 
să fie prezenți *ai «aak ta rfa- 
du! nostru*.

O intervenție aparte, poete a 
avut Alexandru Neaesu. secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Uzina „1 Mai*. în cuvântul său 
sublinia faptul că. date fiind 
sarcinile importante asumate de 
organizațiile U.T.C. fa actualul 
efort unanim de realizare a cin
cinalului înainte de termen. în
treaga activitate desfășurată de

organele și organizațiile U.T.C. 
trebuie să cunoască un amplu 
proces de perfecționare. „în a- 
cest sens consider că la munca 
de organizație, la conceperea și 
realizarea ei, este necesar să 
participe nu numai activul 
U.T.C., așa cum se mai întîmplă, 
ci toții tinerii. Astfel programele 
de activitate, temele pentru adu
nările generale, subiectele dezba
terilor, simpozioanelor și altor 
activități să fie stabilite numai 
prin consultarea tinerilor. Orga
nizarea acestor acțiuni trebuie să 
aparțină, de asemenea, tinerilor, 
activul U.T.C. fiind coordonato
rul și îndrumătorul muncii. în 
consens cu exigențele și impera
tivele de perfecționare a întregii 
activități sociale înscrise în do
cumentele Conferinței Naționale 
a partidului perfecționarea vieții 
și muncii noastre trebuie să 
atingă un asemenea grad îneît 
fiecare organizație U.T.C. să 
desfășoare o activitate proprie, 
raportată la cerințele specifice ale 
locului de muncă*.

în încheierea dezbaterilor con
ferinței municipale U.T.C. a luat 
cuvântul tovarășa Silvia Ilie, 
secretar al C.C. al U.T.C. Apre- 
cimdu-se dorința tinerilor de a-și 
aduce o contribuție proprie, spe- 
afrcă entuziasmului vîrstei în 
realzarea și depășirea obiective
lor înscrise în planul cincinal, a 
fost subliniată ideea că direcțiile 
de optimizare a muncii organiza
țiilor U.T.C. prefigurate în con
ferință. constituie doar un 
început. Un început în care fie
care punct ciștigat va trebui să 
devfaă la rândul său un nou 
început înscriindu-se in amplul 
proces de perfecționare ce carac
terizează întreaga activitate pre
zentă a Uniunii Tineretului Co- 
rnamst. sugestiile și propunerile 
farmalate în forumul tinerilor 
<ba Ploiești sînt dovada unui 
b«m exenphi de abordare revo
luționară. etissentă a problemelor 
■rincu și vieții tinerilor. Acum
-si ’ -seară etapa cea mi:

Să cMneretizaeea practică.
Hotărâre* afriwată tu ateistă 
emerge de deleeati. de eet mi 
buni uteccști din organizațiile 
U.T.C. ale mumcrpiuhzi Ploiești 
constituie fără îndoială o certitu
dine care anunță viitoarele fapte 
și realizări.

M. STRÎMBFJ

DESFĂ
SURARE !
J

Dimpotrivă, atunci cînd acțiu
nile se organizează sporadic, 
oricit de bine ar fi ele desfă
șurate. reușitele sînt mult di
minuate. Tocmai în această lip
să de continuitate trebuie să se 
caute explicația apariției unor 
abateri de la disciplină la între
prinderea de industrie locală, la 
cooperativa meșteșugărească sau 
la autobază. Organizarea unei 
singure acțiuni nu rezolvă pro
blema participării tinerilor în 
producție, ci arată doar cit mai 
rămîne de făcut.

— în unele organizații, își 
exprima părerea tînărul Vasile 
Arhip de la Complexul S.C.B.- 
T.T.R., s-a muncit în salturi, 
așteptindu-se mereu un impuls 
din afară.

— O acțiune cheamă altă ac
țiune, sublinia tînărul Emil Stan 
de la Complexul C.F.R. înțe
legerea acestui fapt ne-a ajutat 
să ne planificăm mai bine mun
ca, să nu ne considerăm înche
iată datoria odată cu punctul 
final al unei acțiuni.

Așa cum se spunea de altfel 
și in darea de seamă, nu numai 
in activitatea culturală, ci și în 
cea social-profesională s-a ră
mas deseori doar la începuturi. 
Din cînd în cînd, după trecerea 
unor intervale de timp in care, 
nu au intervenit impulsuri dina
fară, se relua totul de la ca
păt. Or, dezideratul perfecționă
rii vieții de organizație pre
supune dimpotrivă o activitate 
dinamică și mai ales continuă.

în acest context mi s-a părut 
firească insistenta unora dintre 
tinerii înscriși la cuvînt. asupra 
semnificației sarcinii de organi
zație. „în preocuparea pentru 
îmbunătățirea generală a acti
vității 
interne 
nia în 
portant 
tive a sarcinii de organizație, 
responsabilității 
care trebuie să și-o asume fie
care tinăr potrivit înclinațiilor, 
posibilităților sale și cerințelor 
organizației". între două acțiuni 
sau de la o adunare generală 
la alta, sarcina de organizație 
impune o permanentă mobili
zare din partea tinărului.

U.T.C., a întăririi vieții 
de organizație, se subli- 
conferință, un rol im- 

revine funcției educa-

concrete pe

ION CHIRIC

— Pentru noi, problema 
principală acum este unitatea 
de acțiune.

...Vorbea Antonel Iftode, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Uzina de strunguri. Evocind 
la conferința organizației mu
nicipale Tirgoviște a U.T.C. 
stări de lucruri și preocupări 
din activitatea uteciștilor pe 
care îi reprezenta, tînărul in
giner amintise, printre altele, 
că in prezent din cei 800 de sa
lariați, 500 sînt tineri; în ma
rea lor majoritate au venit a- 
colo din circa 180 de alte în
treprinderi, nu numai ale ju
dețului, ci din întreaga țară. 
In aurind, treptat, încă 1 000 
de tineri recrutați din diferite 
localități și zone geografice, 
care se pregătesc acum ca u- 
cenici în diferite școli și 
cursuri de calificare, vor de
veni muncitori ai uzinei. Din- 
tr-o asemenea realitate, intil- 
nită și la Fabrica de becuri 
„Romlux", „Uzina de oțeluri 
aliate", la Grupul de șantiere 
sau Uzina de utilaj petrolier 
decurg pentru organizațiile 
U.T.C. sarcini importante in 
legătură cu pregătirea profe
sională a tinerilor, disciplina 
de producție, ridicarea califi
cării, și. implicit, cu formarea 
unor colective închegate, uni
tar. In acest sens, unitatea de 
acțiune — ca un efort complex 
de a-i ridica pe toți acești ti
neri prin întreaga activitate e- 
ducativă a organizațiilor 
U.T.C. la nivelul cerințelor 
producției — a marcat direcția 
principală de lucru a dezbate
rilor și concluziilor conferinței 
de la Tirgoviște.

Iată, spre exemplu, la Uzina 
de utilaj petrolier organizațiile 
U.T.C. au lansat inițiative a- 
vînd rostul să dezvolte contri
buția tineretului la realizarea 
sarcinilor de plan — „Fiecare 
tinăr să economisească scule 
in valoare de 100 lei", „Frun
tașul săptămînii"; strungarul 
Matei Nicolae, de la mecanică 
ușoară, și-a chemat tovarășii 
de muncă din întreaga uzină 
să depășească normele cu 20 
la sută, economisind materiale 
în valoare de 3 000 lei. Pe de 
altă parte, aici, ca și la Grupul 
de șantiere, Întreprinderea de 
industrie locală „Clemei" și in

alte unități economice organi
zațiile U.T.C. ou organizat dez
bateri ca ^ocul de muncă — 
cartea de vizită a fiecărui ti
năr". „Fiecare minut folosit cu 
eficientă maximi pentru pro
ducție", combătindu-se fapte
le de indisciplină, nerespecta- 
rea tehnologiei de fabricație, 
folosirea nerațională a timpului 
de lucru și a utilajelor. Toate 
acestea și o întreagă gamă de 
acțiuni, de intervenții educati
ve prompte și-au spus pretu
tindeni curintul, influențând 
direct, atit rezultatele de mun
că, cit și comportarea generală 
a tinerilor.

să îndrăgească întreprinderea, 
colectivul in care muncesc, ca 
și preocuparea de a-i sprijini 
îndeaproape, cu ajutorul con
ducerilor tehnico-administra- 
tive. pentru o rapidă integrare 
la locul de muncă, se află a- 
cum pe „agenda de lucru" a 
fiecărei zile, pentru toate or
ganele U.T.C. din uzină.

în consensul acelorași inter
venții, Irina Duicu, secretara 
organizației U.T.C. de la ,,Rom- 
lux" comunica o experiență 
buni: organizarea cursurilor 
de îndrumare tehnologică la 
locul de muncă, prin tinerii in
gineri ; amenajarea unui la-

TIRGOVIȘTE Consoli

darea colectivului cere
UNITA TE

DE ACȚIUNE
Aplecarea exigentă, cu un 

pronunțat simț al realităților, 
către stările de lucruri și feno
menele existente in organizați
ile U.T.C. ale municipiului, a 
fost insă marcată, in continui
tatea firească a eforturilor, prin 
apelul direct la perfecționări 
vizind același obiectiv primor
dial.

— Ne confruntăm și cu pro
blema fluctuației, deoarece o 
treime din salariați sînt nou 
angajați — arăta Vasile Opres- 
cu, secretarul comitetului 
U.T.C. al Uzinei de utilaj pe
trolier. Ne-am propus să ac
ționăm mai direct, în fiecare 
organizație din secție și atelie
re, prin intervenția operativă a 
uteciștilor împotriva indiscipli
nei, absențelor nemotivate, 
pentru utilizarea corespunză
toare a mașinilor și agregate
lor. Constituirea de noi ,,colec
tive ale cinstei, hărniciei și 
răspunderii față de muncă", 
activitățile prin care tinerii, 
noii angajați să cunoască și

borator de ergonomie, ale că
rui testări înlesnesc o bună 
calificare a tinerilor pentru di
ferite sectoare de producție din 
întreprindere, fac posibilă per
fecționarea profesională rapi
dă a unor lucrători cu o redusă 
experiență profesională. Dar, 
a ridicat, in același timp, pro
blema greutăților existente în 
munca de educație : „Rezol
văm cu dificultate aspecte de 
comportare a tinerilor. In e- 
ducația moral-cetățenească 
dezbaterile pe teme de etică, 
acțiunile de cunoaștere a legi
lor, deși foarte necesare, s-au 
realizat sporadic, fără contribu
ția eficace a unor factori de 
sprijin. Și nu w>m putea să 
obținem colective mature, te
meinic sudate, dacă nu acțio
năm și pe planul conștiinței".

Prezența in localitate, ca 
muncitor sau ca elev, devine 
pentru sute și 
o problemă de 
colectivitate —
care pretinde un anumit 
activ pentru comitetul muni-

sute de tineri 
integrare in 

iată un aspect 
rol

cipal U.T.C., pentru fiecare 
comitet de la nivelul organi
zațiilor. Ce fac tinerii 
tr-un anumit colectiv in 
diul social al orașului ? 
cine se împrietenesc ? 
de-și petrec orele din < 
programului de muncă și în
vățătură ? Asemenea întrebări 
condiționează din partea or
ganelor U.T.C. eforturi de co
laborare și organizare substan
țial îmbunătățite.

Oprindu-ne cu aceasta la 
cele mai importante sugestii 
în direcția unității de acțiune, 
ca obiectiv permanent în mun
ca de organizație cere de pre
cizat că în conferință s-a re
marcat cu insistență necesi
tatea unor analize mai in a- 
dîncimea fenomenelor, a stă
rilor de fapt existente in via
ța tinerilor — ca premisă a 
tuturor intervențiilor proprii 
ale organizațiilor U.T.C. In 
raport de sarcinile economice 
acesta presupune elaborarea 
unor programe concrete, chiar 
dacă obiectivele pot părea une
ori prea mari și dincolo de ro
lul efectiv al organizației.

„De aceea și programele de 
activități — nu numai la nive
lul comitetului municipal 
U.T.C. — trebuie revăzu
te, detaliind nu atit obiec
tive generale, cit inițiati
vele și acțiunile concrete, eon- 
siderind analizele, dezbaterile 
și simpozioanele propuse în 
astfel de programe, numai ca 
începuturi ale acțiunii — arăta 
în încheierea lucrărilor confe
rinței tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C. 
Analiza formelor proprii de in
tervenție ale uteciștilor are me
nirea să ducă in toate dome
niile acțiunii de educație atit 
la precizarea scopurilor con
crete cit și la hotărîri, la res
ponsabilități și termene precise 
ale acțiunii".

Este, desigur, calea cea mai 
sigură pentru o rapidă evolu
ție, integrarea unui mare 
măr de tineri în mediul 
muncă și 
industrial 
cum este 
prezent o 
tanță primordială pentru în
treaga activitate a organizații
lor U.T.C.

din- 
i me- 
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Vn- 
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de 

orațviață al unui
in plină dezvoltare, 
Tirgoviște, fiind In 
problemă de impor-
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Un moment din timpul serbării elevilor de la Școala generală din comuna Colocu, județul 
Vrancea dată in cinstea celei de-a 25-a aniversări a Republicii
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25 DE TREPTE
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gen te. mereu mai numeroase, 
promoțiile de absolvenți care 
s-au pregătit.

Și aici comparația grăiește 
concludent și instructiv, fiindcă 
nu s-a șters încă amintirea so
cială a barierelor pe care greu
tățile materiale și lipsa perspec
tivelor unei cariere cit de cit 
sigure le ridicau in fața celor 
mulți. care nu dispuneau de 
relații și sprijin. Dacă această 
realitate lipsește din amintirea 
celor mai tineri . este suficient 
să privească in afară, spre c»n- 
dițiile asemănătoare in care se 
găsește studențimea din țările 
occidentale, înaintate ca civili
zație. cultură și realizări știin
țifice. Ceea ce frămintă studen
țimea din- aceste țâri est.» 
semnul imens de întrebare al 
nesiguranței carierei pe care o 
urmăresc sute de mii de viitori 
absolvenți. Această problemă nu 
se pune nici unuia dintre stu
denții noștri, deoarece la absol
vire statul le asigură tuturor 
imediat cariere corespunzătoare 
specialității in care s-au format. 
Esența orinduirii noastre, cons
trucția planificată a economiei 
si culturi: oresupun cu necesi
tate contribuția luminată si 
«ntrtT-asră a unui număr impre- 
noeant de «peeaiisti ea califi
care seperioeră. înaltă și foarte 
faaită.

Cej care au trăit primii ani 
de reconstrucție a invățămintu- 
hii superior ca profesori, asis
tenți. studenți sau absolvenți, 
nu pot să nu-și amintească cu 
emoție efervescența fa care 
apăreau cursuri noi. orientări 
noi. experiențe didactice noi, 
cariere noi pentru absolvenții 
numeroși veniți din acele mase 
ale populației care înainte nu 
trimiteau in facultăți decit prea 
puțini tineri din lipsă de mij
loace materiale. Acestora li s-au 
oferit profesiuni noi. necunos
cute sau extrem de rare in tre
cut. cariere de specialiști car» 
urmau să-și dezvolte aptitudi
nile In aceste profesii. Matema
ticieni. fizicieni, chimiști. bio
logi. filozofi, filologi, lingviști 
au fost angajați in aceste cali
tăți ca specialiști in numeroase 
instituții, departamente, comitete 
sau servicit Ministerele căpă- 
tind structuri și funcțiuni pro
ductive. sarcini concrete de a 
organiza. conduce. controla, 
orienta și desface producția io 
sectoarele care le reveneau in 
competență, răspunzând de fa
brici, uzine, întreprinderi, maga
zine. avind laboratoare, centre 
și institute de cercetări absol
venții facultăților de științe ale 
naturii, sociale, umaniste sau 
economice au fost repartizați la 
absolvirea cursurilor, pe baza 
diplomelor obținute nu ca func
ționari administrativi. ci ca 
specialiști in diversele sectoare 
și servicii ale acestor ministers, 
transformate ele insele în O'- 
gane de conducere a activități
lor productive.

In același timp, a apărut șl 
profesiunea de cercetător știin
țific altădată considerată ca o 
anexă facultativă la cea de ca
dru didactic de învâțămint su
perior. Această profesiune, care 
nu numai că nu era remunerată 
In trecut, ci impunea abnegație, 
cheltuieli personale, uneori chiar 
sacrificii și renunțări de ordin 
material, a căpătat rapid un 
prestigiu cu totul deosebit, cei 
mai înzestrați dintre studenți 
fiind descoperiți, formați și 
recomandați sau aleși de profe
sorii lor pentru a deveni cerce
tători științifici.

O rețea bogată de institute de 
cercetare, legate de Academie, 
de ministere, sau chiar de În
treprinderi, uzine, stațiuni sau 
centre ale producției a început 
ofensiva investigației științifice 
in vederea atit a rezolvării unor 
probleme importante ale prac
ticii sociale, cit și a promovării 
diferitelor discipline ale științei 
teoretice sau experimentale.

Invățămîntul superior a deve
nit prin aceasta rezervorul de 
bază, pepiniera de valori umane 
puse în serviciul cercetării ști
ințifice și a producției. A- 
ceastă a doua funcție socială 
a invățămintului superior con
jugată cu prima și la aceeași 
dimensiune valorică alimen
tează direct producția cu spe

cialiști de nivel superior, este 
cea care a dat un impuls sur
prinzător activității celor ce ca 
profesori, oameni de știință 
conducători de colective de cer
cetători contribuiau direct, activ 
și permanent la formarea de 
cadre, călăuzind aspirațiile ti
neretului studios spre cariere 
profesionale superioare. Astfel, 
de unde în timpul epocii de dic
tatură fascistă și al războiului 
distrugător se redusese poten
țialul uman al muncii științifice 
la un număr neînsemnat <ie pa
sionați ai cercetării, dintr-o 
dată au răsărit mii și mii de 
tineri cercetători însetați de a 
cuceri știința și de a se afirma.

Dezvoltarea invățămintului su
perior și a cercetării a urmat o 
traiectorie apropiată de cea a 
dezvoltării economice și sociale. 
Politica clarvăzătoare a parti
dului a îndrumat permanent 
aceste două esențiale activități 
sociale să îmbine teoria cu 
practica, să abordeze acele sec
toare și probleme care servesc 
construcției socialiste.

Conducerea de către partid a 
activităților de formare a ca
drelor cu calificare înaltă și de 
cercetare științifică s-a mani
festat prin planificarea și orien
tarea acestor activități în con
formitate cu țelurile superioare 
ale construcției socialiste in 
d:versele etane străbătute de 
aceart*. Astfel, pe cele 25 trepte 
urcate in sfertul de veac ce a 
trecut de Ia instaurarea Repu
blicii, învățămîntul superior a 
depus bilanțuri anuale constind 
din serii de absolvenți în ge
neral din ce în ce mai exigent 
pregătiți, care s-au integrat 
producției, din cercetări științi
fice încheiate sau înaintate sDre 
încheiere, din sesiuni științifice 
de comunicări, din grupuri din 
ce în ce mai consistente de 
cadre calificate prin doctorate 
valoroase, deschizătoare de ca
riere științifice fructificate cu- 
rind pe treptele următoare.

An cu an, invățămîntul supe
rior s-a consolidat in noua sa 
structură dinamică, adaptîndu- 
se succesiv la cerințele înain
tării construcției socialiste. Dacă 
în primii ani după Reformă le
gătura organică între teorie și 
practică a fost realizată uneori 
superficial sau într-un sens 
îngust, cu timpul o înțelegere 
mai profundă a semnificației 
creatoare de valori umane și 
științifice a acestei legături

a orientat din ce in ce mai 
just cursurile, seminariile,*\ lu
crările practice și activitatea 
științifică a cadrelor didactice 
și a studenților spre rezultate 
în care se urmărește o finalitate 
practică, rezolvarea unor pro
bleme de interes larg social. 
Astfel, de exemplu, învățămîn- 
tul superior economic a introdus 
metodele matematice și ciber
netice abordînd pe baze mo
derne problemele de planificare 
și conducere științifică a între
prinderilor. Invățămîntul mate
matic a abordat studiul și 
cercetarea tehnicilor de calcul 
electronic la o epocă în care 
puține universități din alte 
țări —■ chiar bine dotate cu 
calculatoare și chiar producă
toare de calculatoare electroni
ce — abordaseră sistematic a- 
ceste studii. în facultățile noas
tre de filozofie se predau 
cursuri de matematică, iar în fa
cultățile de filologie lingvistică 
matematica este studiată de 
mai mulți ani.

Directivele Congresului al 
X-lea al partidului. Conferința 
Națională a Partidului au dat 
noi orientări, noi impulsuri, noi 
obiective invățămintului nostru 
superior. îmbinarea construc
tivă, creatoare ale celor trei 
forțe sociale : învățămint. cer
cetare, producție este cerința 
e:aoei actuale de desăvîrșire a 
construcției socialiste multila
teral dezvoltate.

Tineretului țării noastre îi re
vine misiunea de a-și însuși ca 
o forță vitală această simbioză 
între a ști, a scormoni și a rea
liza. Ea este dealtfel vie în 
orice tînăr, fiind condiția și 
cheia porții la care aspiră fie
care tînăr în pragul intrării în 
viata socială, aspirînd s-o des
chidă spre orizonturile pe care 
le visează.

Dacă pentru a da relieful sin
gularității sărbătoririi unui mo
ment solemn din viață este 
necesar să-l reperăm cu ochii 
spre trecut, pentru a-i da stră
lucirea bucuriei de a-1 trăi, tre
buie să-l proiectăm apoi departe 
in viitor. Aniversarea a 25 de 
ani a Republicii noastre trebuie 
proiectată pe cea de 50 • ani, 
in preajjna anului 2 000 și acest 
vis luminos trebuie să însufle
țească tineretul nostru, pent-u 
a-1 construi și a-1 putea privi 
atunci, așa cum privim noi, 
astăzi, sfertul de veac de viață 
glorioasă a țării noastre.

i REȚINEȚI! I 
! UNA CIN REȚETELE J 
; CE SE POT PREPARA CIN i 

; CORN FLAKES i 
! (fulgi de porumb)
) REȚETA DE BUDINCĂ CU BRINZĂ DE VACI ! 
j DULCE Șl CORN FLAKES j

rezultă 10 porții i

Corn flakes 0,250 kg.
Lapte 0,750 ,,
Brînză de vaci dulce 0,375 „
Ouă 5 buc.
Margarină 
Răzătură de la lămiie,

0,050 kg.

un pachet zahăr vanilat 
Zahăr pudră 0,025 kg.

MODUL DE PREPARARE |
1 Se fierbe laptele cu zahărul într-un vas mai mare. După / 
’ ce a dat in fiert se introduce cantitatea de corn flakes, omes- ț 
ț tecindu-se pină se incorporează tot laptele, apoi se adaugă i 

brinza de vaci, ouăle, răzătura de lămiie și vanilia.
i Compoziția obținută se așează intr-o tavă bine unsă cu 1 
* margarină. Se coace la o temperatură ridicată, circa 30 mi- l 

nute. ’
i După coacere se lasă puțin să se răcească, apoi se py- > 
1 drează cu zahăr și se porționează.
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Științele sociale si» » »

educația tineretului
9

■

A GÎNDI
CU PROPRIUL CAP
— Aveți note maxime la ști

ințele sociale. Vă pasionează a- 
ceste discipline ?

— îmi place filozofia. îmi pla
ce și economia politică. Dar nu 
există legătură directă între a- 
ceste preferințe personale și no
tele despre care ați amintit. Eu 
consider că un student, indife
rent ce facultate urmează, dacă 
vrea cu adevărat să devină un 
specialist foarte bun trebuie să 
se pregătească temeinic și la 
științele sociale.

— Unii dintre colegii dum
neavoastră sint însă de altă pă
rere : ei susțin că pot deveni 
foarte buni medici și fără bo
gate cunoștințe in domeniul ști
ințelor sociale.

— Dar nu noi stabilim ce în- 
seami 1 specialist foarte bun. Și 
nici facultatea nu stabilește. A- 
ceastă concepție se conturează 
in raport de idealurile etice, po
litice și sociale ale națiunii, de 
exigențele societății pe care o 
făurim și alt vremii în care 
trăim. însuși sistemul de educa
ție se întemeiază pe asemenea 
exigențe, pin acest raport re
iese și necesitatea însușirii ști
ințelor sociale.

— Dar dumneavoastră ce cre
deți : de ce îi sint necesare, 
unui viitor medic, de pildă, cu
noștințe de filozofie ?

— Există părerea că 
condițiile „exploziei" 
ționale, se impune să 
„multe despre toate", 
despre un domeniu
Consider că această părere este 
realistă. Numai că este imposi
bil să știm mult fără a avea o 
perspectivă asupra celor multe. 
Cînd spun multe, mă gîr.desc 
atît la specialitățile de graniță, 
cit și la artă, la literatură, la 
cultură în general. Și dacă as
tăzi nu mai putem realiza per
formanța lui Pico della Miran- 
dcla, de a ști „tot ceea ce se 
poate ști", avem In schimb o- 
bligația de a lua în serios ceea 
ce Voltaire spunea cu maliție 
despre umanisțul italian : să 
știm „încă ceva pe deasupra" 
totalității cunoștințelor științifi
ce, politice, economice, cultura
le etc.

— Și ce anume considerați 
„deasupra totalității cunoștin
țelor" ?

— Adică să ne formăm un 
mod de gîndire, o metodă de 
lucru, de acțiune, o receptivita
te sporită la prefacerile continue 
ale științei, ale vieții și societă
ții. în general, să ne formăm 
capacitatea de a judeca cu pro
priul cap. Aceasta este, după o- 
pinia mea cea mai eficientă cale 
de pătrundere către esențele

Convorbire cu MONICA STAVILĂ, 
studentă în anul IV la Facultatea ie med-.cmi generali 

din București

astăzi, in 
informa- 
știm nu 
ci „mult 
restrîns”.

profesiei. Am putut verifica că 
o asemenea cale este greu de 
străbătut fără o profur.dă pregă
tire filozofică matenalist-dialec- 
tică.

— Vă referiți la calea pe care 
merge specialistul-creator •

— Personal consider că in e- 
poca noastră cine nu face mun
că de creație in profesia sa nu 
este cu adevărat un specialist. 
Iar creația e cugetare, nu infor
mație. Deci presupune gîndire 
dialectică, presupune pregătire 
filozofică materialist-dialectică.

— Să precizăm totuși : prin 
creație înțelegeți descoperire 
științifică ?

_— Nur Descoperitorii foetne»e 
ză. cred, o categorie distinctă. 
Milioane de oameni au obser- 
bat zilnic căderea corpurilor, 
legea gravitației n-a fulgerat 
Insă declt In mintea lui New
ton. Creația are insă o sferă 
mai largă și ea trebuie să în
ceapă încă de pe băncile facul
tății. Facultatea. dac*-sî înde
plinește menirea, ne formează 
ca specialiști-creatori. Pentru că. 
de fapt, un adevărat student nu 
învață numai ceea ce i se 
transmite, pentru ca la rîndul 
său să transmită : el deprinde 
„secretele* creației, pentru ca 
iarăși, la rîndul său. să creeze. 
Cunoștințele de specialitate ne 
sint utile, ne sint indispensabi
le; nu vom acumula însă cunoș
tințe pentru a ridica eu ele zi
duri peste care privirea noastră 
să fie oprită de a trece. Medi
cul sau oricare alt specialist tre
buie să dobîndească în facultate 
.darul" de a simți, de a înțelege 
si reda viața ce pulsează in fap
tele și datele pe care le adună 
în activitatea sa de pregătire 
profesională. Desigur. fiecare 
dorește ca In profesie să des
fășoare o activitate de maxim' 
utilitate socială. Dar pentru a 
înfăptui intr-adevăr această do
rință trebuie să fim ir 
răspundem cu exacti 
mandamentelor 
țelegem ce rol joacă profesia 
noastră in societatea 
fim pregătiți pentru 
pare efectivă la 
patriei. Să judecăm
maturitate și responsabilitate, 
cum putem face mai bine ceea

buie să răspundă predarea filo
zofiei materialist-dialectice pen
tru a juca intr-adevăr acest rol 
in pregătirea viitorului specia
list ?

— Sint foarte multe aceste e- 
xigențe și sper că tabloul va fi 
completat s'e colegii mei. Eu mă 
voi referi ia o singură condiție. 
Astăzi, cînd în facultate se des
fășoară cu intensitate procesul 
de modernizare și perfecționare 
a invățămintului, activitatea 
profesorilor noștri nu se mai 
reduce la transmiterea unor cu- 
noștințe de la catedră; esențial 
pentru fiecare dascăl este să ne 
învețe cum să dobîr.dim singuri 
ateste cunoștințe : să ne arate 
mijloacele si să ne inspire do
rința s-o facem. Dacă la disci
plinele de strictă specialitate 
studentul este tot mai frecven; 
soiicttat să lucreze singur, să 
gmdească cu propriul cap și

r.

De multe ori termenul 
conformism derutează. De aceea 
vom preciza de la început că el 
nu se referă la atitudinea con
știentă de integrare deliberată a 
individului sau grupurilor socia
le la sistemele de norme. Pu
nerea de acord cu aceste siste
me de norme, respectarea legi
lor, a legităților dezvoltării so
ciale, nu înseamnă conformism, 
ci grad de conformitate — ex
presie a nivelului de conștiință 
socială. Chiar sub aspect juridic, 
legalitatea nu exprimă confor
mism față de lege, ci respecta
rea unui ansamblu de principii 
menite să asigure dezvoltarea 
socială, justiția socială.

Conformismul este c atitudine 
dogmatică. Și asta pentru că 
dogma reprezintă ceva împietrit. 
Nesupusă dezvoltării, ea este 
rup’ă de condițiile istorice con
crete, apare ca •> formă tipică a 
ruperii teoriei de practică.

Conformismul, rupir.d ideile 
de realitate, de practica vieții 
sociale. Ie poate transforma in 
dogme.

Doctrina de orice natură, pro
pune o tabelă di 
le. Istoria filez

unei daflforti

sincronice a elaborărilor doctri
nare. Nu este insă vorba de ori
ce elaborare, ci numai de acel 
sistem de idei, coerent și dina-

iismului obiectiv, doctrina lui 
Malthus sau Spengler s-a trans
format in dogmă și au căpătat 
caracterul de consacrare numai 
prin faptul că sint cunoscute de 
un număr mare de oameni, dar 
se poate spune că acestea rămîn 
sisteme fără viață, pentru că 
sint rupte de sensurile reale ale 
dezvoltării sociale. Conformis
mul dogmelor derivă tocmai din 
prezentarea deformată a unor 
așa-zise „realități".
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avînd numeroase interstițialități 
care presupun tocmai îmbogăți
rea ei perpetuă, ceea ce nu se 
realizează declt prin sondarea 
vieții materiale și spirituale. A- 
pologeții antimarxismului caută 
să dea teoriei marxiste un ca
racter de dogmă, s-o lipsească 
de tot ceea ce are specific i 
marea capacitate de îmbogățire, 
de concluzionare a asoectelor 
practice. Dar dovada cea mai 
certă in sensul că marxismul nu 
poate fi considerat o doctrină 
conformistă este continua sa 
îmbogățire substanțială, crea
toare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus în nenumărate rînduri că 
tezele clasicilor marxismului nu 
au un caracter infailibil, ci via
bilitatea lor derivă tocmai din 
caracterul lor practic.

Fă nu se creadă că vorbim de 
o nouă doctrină in cuprinsul al
teia. ci de integrări teoretice, 
potrivit necesităților și împre
jurărilor social-istorice diferen
țiate. O privire atentă a docu
mentelor partidului nostru im
pune cu claritate faptul că îm
bogățirea marxismului se carac
terizează printr-un tnalt grad de 
eficiență socială. Orice docu
ment nou de partid nu repre
zintă d»clt o cale spre progre
sul și bunăstarea întregii na
țiuni.

Se poate spune că documente
le de oartid sint în conformitate 

aspectele multiple ale vieții 
noastre sociale, dar nu se poa
te spune că ele duc la confor
mism, noțiune ce implică prin 
Ir.săsi natura ei un caracter re
trograd și dogmatic.

De altfel nu trebuie să uităm 
că Lenin, referindu-se la carac
terul creator al marxismului, a 
suclurat că „Pentru noi teoria 
Ini Marx nu reprezintă cituși 
de puțin ceva încheiat și intan
gibil ; dimpotrivă, sîntem con
vinși că ea a pus numai piatra 
unghiulară a acelei științe pe 
care socialiștii trebuie s-o dez
volte mai departe în toate di
recțiile. dacă nu vor să rămînă 
in urma vieții". Procedind astfel' 
nu vom trăda spiritul științific 
al marxismului, care prin însăși 
esența sa se opune oricărui dog
matism.

Dnvedir.du-se în permanență 
Odei învățăturii marxist-leni- 
niste și în același timp un ad- 
■ ersar hotărît al concepției dog- 
tr.a’.:~e. partidul nostru, prin în
treaga sa activitate teoretică și 
practică, privește marxism-leni- 
n -— îl ca o teorie creatoare. 
Tor—ai această idee este subli
niată oregnant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
P’.enarei Comitetului Central 
din noiembrie 1P71 și este pro- 
tnnvată cu consecvență in în
treaga activitate a partidului.

Viab:'.:tatea politicii partidu
lui nostru constă In marea ei 
an.wubilitate practică și, mai 
bine z-.s in caracterul său crea
tor. prin raportarea la ceea ce 
sir.tem si Ia ceea ce vrem să 
fim. Ideile elaborate de Par
tidul Comunist Român ant’- 
efoă dezvoltarea socială a Româ- 
riei și de aici putem vedea că 
ele se consacră si prin îmbrăți
șarea lor de întregul popor. 
Desprindem de aici o altă ca- 
rarteristică a contribuției parti
dului nostru la îmbogățirea mar
xismului. caracterul novator al 
Ideologiei Partidului Comunist 
Român.
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Dacă pînă în urmă cu 
ani cele mai mari lingouri 
laminau la noi în țară cîntăreau 
trei tone, prin intrarea în func
țiune a laminorului de tablă groa
să și a laminorului Slebing, de la 
Combinatul siderurgic Galați, s-a 
ajuns la lingouri în greutate de 
ptnă la 28 tone. Acești coloși de 
metal, din care, prin intermediul 
laminării succesive rezultă foi de 
tablă cu grosimi de 0,3 mm-, uti
lizate, printre altele, la fabrica
rea elegantelor autoturisme „Da
cia 1300“ sau „Aro 241“, pun, 
tehnologic vorbind, probleme 
deosebite în exploatare.

O astfel de problemă care s-a 
ridicat încă de la turnarea pri
mului lingou de asemenea di
mensiuni și greutate a fost ur
mătoarea : cum trebuie dirijat 
procesul tehnologic de solidifica- 
re-stripare (scoaterea lingoului 
din lingotieră) — încălzire — la
minare incit aceste operații să se 
facă în condiții tehnologice cit 
mai eficiente și cu efecte econo
mice maxime. După ingenioase 
cercetări de laborator, în stația 
pilot și apoi direct în procesul de 
producție, acestei întrebări i-a 
găsit răspuns un colectiv de ti
neri specialiști de la I.C.E.M. 
București și de la Combinatul si
derurgic Galați.

— Pentru a determina parame
trii optimi ai procesului tehno
logic de laminare, ne-a spus to
varășa dr. ing. Martha Sălcudea- 
nu, cercetător științific principal, 
este necesară cunoașterea evolu
ției termice a lingoului, adică e- 
voluția înaintării frontului de so
lidificate. Problema care se pune 
este următoarea: după cît timp 
de la turnare trebuie scos lin- 
goul din lingotieră ? Care este 
momentul optim,, din punct de 
vedere al. eficienței economice și 
al siguranței calitative, cînd tre
buie executată operația ?

Pentru a putea răspunde la a- 
ceste întrebări am conceput un 
model matematic al procesului de 
solidificare — răcire — încălzire 
din care să rezulte parametrii

0 remarcabilă 
realizare

tehnologici ai fluxului optimizat. 
Colaborarea dintre specialiștii 
Institutului de cercetări metalur
gice și ai Combinatului siderur
gic Galați s-a materializat rapid, 
iar „fluxul tehnologic optimizat" 
stabilit prin metoda propusă se 
aplică cu rezultate foarte bune la 
întreaga producție de oțel de la 
Combinatele siderurgice Galați și 
Hunedoara, avînd ca efect redu
cerea consumului de combustibil 
utilizat la încălzirea lingourilor 
în cuptoarele adinei cu 40 la sută, 
creșterea productivității acestor 
agregate cu 30 la sută ?i redu
cerea consumului de metal prin 
îmbunătățirea condițiilor de lami
nare și diminuarea pierderilor da
torate fenomenului de oxidate. 
Vechile tehnologii au fost revi
zuite în totalitate, elaborîndu-se 

(Urmare din pag. I)

electro- 
interne

coșarului de produse 
tehnice pentru nevoile 
se realizează în țară asigurîn- 
du-se totodată și un volum im
portant pentru export.

Dezvoltarea producției indus
triei electrotehnice și electrice 
se reflectă și in ceea ce pri
vește diversificarea sortimente
lor, asimilarea de produse noi, 
ridicarea performanțelor și îm
bunătățirea nivelului calitativ. 
De la peste 570 produse noi și 
modernizate realizate in 1970, 
se va ajunge, la nivelul anului 
1975, la peste 1 300. insumînd pe 
cincinal aproximativ 5 000 de 
produse în peste 25 000 de tipo- 
dimensiuni. în acest fel pon
derea produselor noi și moder
nizate va depăși, la finele cin
cinalului, 82 la sută din totalul 
producției industriale, ceea ce 
înseamnă, de fapt, că producția 
electrotehnică și electronică din 
România se înnoiește complet la 
fiecare șase ani.

Asemenea ritmuri 
fața cercetării de 
sarcini deosebit de 
De fapt. Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria 
electrotehnică are aceeași virs- 
tă cu însăși industria noastră

au pus în 
specialitate 

complexe.

noi instrucțiuni ft cen
tru fiecare calitate de oțel p 5>- 
mensiune de hn^ou.

Prezentata in cadrul Saionafa» 
Internațional ai faMafrinr 0 
Produselor Nai de la S‘»’«fca*g 
— R. F. a Germanei — im<ațM 
românească .Aietodi de opti 
zare a fluxului tehootog/c de so
lidificate — răcire — iacJfeîre 
pentru laminarea linz-ntrilor mari 
de otel" s-a bucurat de o frumoa
să apreciere ooținind MEDALIA 
DE AUR. Înregistrată în vedene 
brevetării în țări cu puternici in
dustrie siderurgică ca Anglia .n 
R. F a Germaniei, noua aMtaM 
de determinare a fluxurilor op
time în cazul laminării bigosssdor 
de oțel de greutăți mari se în
scrie ca o realizare de cirf m a- 
cest domeniu al tehnicii

Ing. A. BRTNZ.AN

electrotehnică. o dată cu care 
s-a dezvoltat și căreia i-a ofe
rit — prin tematica studiată — 
soluțiile și cadrul optim de 
creștere și de atingere a para
metrilor amintiți.

An de an. noi tehnici elabo
rate de specialiștii institutului 
au luat drumul industriei. Noi 

GINDIREA TEHNICA ROMÂNEASCĂA

tipuri de mașini electrice, trans
formatoare. de condensatoare 
de forță și de izolatoare, noi va
riante optimizate au devenit 
produse curente. Materiile pri
me românești — caolinul. cu
prul și aluminiul, materialele 
electroizolante — au început să 
fie masiv valorificate. Dezvol
tarea rapidă a întregii industrii 
românești a înscris si pe agen
dele noastre de lucru noi pre
ocupări. La un moment dat s-a 
simțit nevoia ca produsele pe 
care le proiectam să fie nu nu
mai capabile de a satisface ne
voile cantitative ale industriei, 
ci să înfrunte cu succes solici
tările tot mai mari ale acestei

Urme —-criers de Reșița. In construcție rotorul
rurime cu abur

de la .Xlectroputere", „Elec- 
troaparataj". ..Electroceramica". 
„Fabrica de cabluri si mate
riale electroizolante" etc — cea 
mai modernă tehnică de incer. 
care și control. Paralel cu baza 
materială a industriei a crescut 
și baza materială a laboratoare
lor institutului. O cifră mi se 
pare semnificativă în acest 
sens : numai valoarea utilaje
lor și echipamentelor realizate 
de noi Înșine pentru laboratoa
rele I.C.P.E. depășește astăzi ci
fra de 70 milioane lei.

Dar prezentarea realizărilor 
prezentului este, poate, mai pu
țin importantă decît ilustrarea 
modului in care institutul nos-

Foto: AGERPRES

tru — unitate de cercetare de
corată de două ori in ultimii 
ani cu „Ordinul Muncii" clasa 
I și a IlI-a — trebuie să abor
deze in lumina sarcinilor puse 
de conducerea de partid și de 
stat, viitorul. Recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a reliefat, o dată 
in plus, rolul ce-i revine cer

cetării pe calea dezvoltării în 
ritm accelerat a industriei. A- 
ceasta a însemnat pentru noi 
un prilej de studiere atentă a 
planurilor, 'a temelor de cerce
tare. Viitorul ne imputie ca 
gindirea tehnică a fiecăruia 
dintre cercetători să se concre
tizeze din ce in ce mai mult în 
fiecare produs realizat, ca pro
cesele elaborate de noi să fie 
tot mai complexe, mai eficien
te, materiile prime indigene mai 
corect valorificate, iar calitatea 
— un atribut al competitivității.

Iată de ce in institut vor fi 
elaborate proiectele unor noi 
mașini electrice normale și spe
ciale — mare parte realizate pe

ilolorul cu antimierie ?
Cea mai pateraică sursă de 

er.ergie utilizată în prezent de 
om — deocamdată „nedo- 
mestictă" numai ca explozie 
a bombelor cu hidrogen — 
este reacția de fuziune ter
monucleară. Degajarea de 
energie este imensă. Să ne a- 
mintim că la sfirșitul inilor 
’40 o asemenea explozie a 
șters de pe hărți un minuscul 
atol din Pacific. Dar, la uni
rea celor două nuclee de hi
drogen greu — numit și deu- 
teriu — pentru a forma nu
cleul mai mare de heliu, nu
mai o foarte mică cantitate 
de materie se transformă în 
energie. Care ar fi însă rezul
tatul transformării în energie 
a întregii mase a unei parti
cule ? Și acesta multiplicat, 
evident, cu numărul imens de 
particule ce formează o anu
mită cantitate de materie ?

Este ușor de imaginat efec
tul extraordinar care s-ar ob
ține dacă fiecare dintre cele 
două nuclee de deuteriu, de 
exemplu, și-ar „sacrifica" exi
stența. Or, tocmai acesta este 
cazul anihilării a două parti
cule de materie și antimaterie.

baza unor patente românești. 
In domeniul aparatajului elec
trotehnic. avem în vedere ob
ținerea de noi construcții de 
echipamente care funcționează 
după principii neconvenționale. 
elaborarea unor soluții optime 
care să permită micșorarea ga
baritelor și reducerea consumu
rilor de metal. Tehnologii mo
derne bazate pe aplicarea elec
trostaticii în procese, a calcu
latoarelor. a protecțiilor clima
tice, a utilizării maselor plastice 
și rășinilor epoxidice. sint deja 
în faza de finalizare, gata pen
tru a fi cedate, in anii viitori, 
industriei. Materialele utilizate 
in electrotehnică, realizate pe 
bază de materii prime româ
nești — cum este cazul hîrtiilor 
electroizolante, a periilor de căr
bune. a contactelor și magneți
lor. a ceramicii și sticlei elec
trotehnice. a stratificatelor si 
țesăturilor — vor permite o va
lorificare superioară a bogății
lor naturale.

Enumerarea problemelor ce 
ne stau în față ar putea conti
nua încă pe multe rînduri. Dar 
cel mai important lucru pe care 
ni-1 propunem este de a utiliza 
toate forțele. întreaga energie a 
specialiștilor pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce 
ce ne revin.

Ciocnirea lor înseamnă dega
jarea unei cantități imense de 
energie radiantă.

Antimateria, ca noțiune, a 
apărut relativ recent în fizi
că. Pozitronul, electronul po
zitiv sau antielectronul, a fost 
primul din seria antiparticu
lelor descoperite. Existența sa 
a fost întîi calculată teoretic, 
iar apoi confirmată experi
mental, prin analiza radiații
lor cosmice. Astăzi se admite

CRONICA 
IPOTEZELOR

pe deplin posibilitatea existen
ței în univers a unor zone de 
antimaterie. Mai mult. Unii 
cercetători au încercat să pună 
gigantica explozie din tundra 
siberiana, de la începutul se
colului nostru, tocmai pe sea
ma unui impact al Terrei cu 
un meteorit format din anti
materie.

Toate aceste constatări ri
dică ipoteza realizării celei 
mai puternice surse de ener
gie imaginabile la nivelul cu
noștințelor noastre actuale : 
motorul cu antimaterie.

Primele cercetări care vin 
în sprijinul acestei idei sînt 
deja în curs. Cu ajutorul ac
celeratoarelor de particule au 
fost deja „fabricate" primele 
particule de antimaterie. Can
titățile obținute depind însă 
de puterea acceleratoarelor. 

I
I c
I • întoarsă pe Terra, misiunea spațială „Apollo-17‘‘ prezintă 

următorul bilanț : recoltarea unor roci de peste 4.5 miliarde ani, 
reperarea unei posibile activități vulcanice, prezența eroziunii 
pe suprafața Selenei, aducerea pe Pămînt a misterioaselor roci 
portocalii din craterul Shorty. « Prin aplicarea la Combinatul 
chimic Făgăraș a două invenții realizate de specialiști de la 
IPROCHIM și ICECHÎM București, se vor obține economii 
antecaîculate de 37 milioane lei. • Un nou record realizat la 
banda de montaj a Uzinelor de autoturisme Pitești : ]a fiecare 
330 de secunde — o mașină Dacia-1300. » în Uniunea Sovietică 
a fost lansat un nou satelit artificial al Pămintului — Cosmos 
538,o Conform statisticilor furnizate de experții francezi, băr
bații trăiesc în medie 67,6 ani, iar femeile 75.5 ani o Academia 
de Științe Medicale a R.S.K. elaborează un amplu program de 
combatere a fumatului. • La Institutul Stanford, California, a 

| fost realizat primul vehicul cu sustentație magnetică.
.1

Redactorul rubricii PETRE JUNIE

I
I

Cele 30 de miliarde de elec- 
troni-volți ai acceleratorului 
de care dispuneau în urmă cu 
cîțiva ani cercetătorii ameri
cani erau suficiente pentru 
obținerea unor nuclee izolate 
de antideuteriu. în anul tre
cut, dispunînd de un accele
rator cu o putere de 70 de 
miliarde de eleotroni-volți, 
savanții sovietici au reușit să 
sintetizeze nu numai un nu
măr de aproximativ 50 000 de 
antideuteroni, ci și cîteva nu
clee de antiheliu. element mai 
complex. Experiențele conti
nuă.

Evident, deocamdată, a- 
ceste realizări nu au decît o 
importanță teoretică. Dificul
tățile ce stau în calea reali
zării motorului cu antimaterie 
sînt deosebite. Nu este vorba 
numai de fabricarea unor 
cantități suficiente de antima
terie. ci mai ales, de stocarea 
ei. Cum poate fi păstrată anti
materia fără ca ea să se ani
hileze în contact cu pereții 
rezervoarelor. Să fie ideea 
„recipientelor" formate din 
eîmpuri magnetice închise ca
lea pentru rezolvarea proble
mei ? Oricum, chiar pentru o 
perspectivă extrem de înde
părtată, cercetările prezintă 
un interes cu totul excepțio
nal. Realizarea anihilării con
trolate ar furniza omenirii o 
sursă de energie cu mult mai 
puternică chiar decît fuziunea 
termonucleară.

I
I
I
I
I
I
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OAMEN 1, EXPERIENȚE, PAȘI UN□
Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?
Anchetă internațională de CAROL ROMAN

BERTRAND
DE JOUVENEL

1903 De-a 
s-a 

fi un de- 
înzestrat 
și om

Renumitul om de 
știință francez s-a 
născut la 31 octom
brie 
luneul anilor
dovedit a 
osebit de 
economist 
de litere

Corespondent di
plomatic și repor
ter internațional la 
diverse ziare fran
ceze. britanice și 
elvețiene între
1930 — 1948, Ber
trand de Jouvenel 
activează ca profe
sor de Științe Eco
nomice 
sitățile 
Cambridge.
Chester, Yale, Ber- 
cheley etc. Este 
președinte — di
rector general al

la univer- 
Oxford.

Man-

Societății de Studii 
ți Documentare E' 
connmică din Fran. 
D

Talentat publi
cist spirit științi
fic de vastă eru
diție, a redactat 
numeroase studii și 
eseuri de circula
ție internațională 
printre care : ..Cri
za capitalismului 
american" (1933). 
„Trezirea Europei" 
(1938), „America și 
Europa" (1948) etc.

Bertrand de Jou- 
venel este preșe
dinte de onoare al 
Comitetului Per
manent al Confe
rințelor Mondiale 
de cercetare a vii
torului.

MĂDĂLINA C., elevă 
clasă a XH-a, Pogoanele, 
Buzău :

„La ce vîrstă poate să 
vorbească o fată cu un 
băiat ?“

Depinde de ce au să-și 
spună. Dacă îi obsedează 
controversata problemă a 
grișului cu lapte, discuția 
poate începe în jurul vâr
stei de doi ani. E necesar 
să mai aștepte nițel pen
tru a aborda chestiunea 
de principiu a șotronului 
și încă nițel pentru a se 
hazarda în comentarii cît 
de cît autorizate pe mar
ginea cutremurătorului 
adevăr că unu plus unu 
fac (atit ziua cît și noap
tea. indiferent 
timp și 
Giurgiu și 
Bermude) 
însă că prin 
înțelegi altceva. Și dacă 
acest altceva este ceea ce 
a reieșit din lunga scri
soare pe care mi-ai trimi
s-o — părerea mea este 
că un asemenea „dialog" 
între fete si băieți e bine 
să fie amînat 
atîta timp cît ei 
fundă distracția 
rea, o legătură 
(sau de-o noapte) cu una 
de-o viață. Iar la vârsta 
ta, această confuzie o fac 
destui. Chiar tu însăți — 
așa cum mă dumiresc din 
scrisoare.

de ano- 
deopotrivă la 

în insulele 
doi. Mă tem 
„a vorbi" tu

SILE, Ploiești :

cel puțin 
mai con- 
cu iubi- 
de-o zi

„Nu numai că ar fi utilă 
o rubrică de anunțuri mă

Prof, NESTOR ARGHIR,

ÎN NUMELE
VIITORUL UI...

de BERTRAND DE JOUVENEL

După opinia mea, ancheta ziarului de tineret 
reprezintă in ultima instanță o expresie succin
tă a unor preocupări fundamentale ale cercetării 
viitorului. Pentru că punind această problema 
crucială — „cum stăpîniți" „mașina timpului" ? 
-- este clar că referința se face in virtutea viito
rului previzibil și în care încercăm să ne în
scriem cu toții, cit mai bine cu putință.

A stăpini „mașina timpului" înseamnă, după 
părerea mea, a avea o mare capacitate de eva
luare lucidă a sensurilor și a direcțiilor dezvol
tării, de stabilire a coordonatelor majore de dez
voltai e ale lumii fizice înconjurătoare și mai 
presus de toate, de cunoașterea progresului civi
lizației si a adaptabilității umane la noile con
diții create de schimbarea datelor de bază ale 
mediului artificial — subiectiv în care trăim.

Cunoașteți cu toți, cred, că dorința de a cer
ceta viitorul reprezintă una din cele mai vechi 
aspirații ale cugetului omenesc ; abia în ulti
mele decenii s-a putut aborda acest domeniu in 
termeni și cu metode științifice. In acest punct 
aș dori să fiu bine înțeles : în ultimele secole 
mai cu seamă au existat numeroase reflecții fi
lozofice în care era înfățișat viitorul în datele 
concepute de condiționarea istorică a respecti
vului moment. Ceea ce apare, însă, cu totul deo
sebit în actualele împrejurări este faptul că 
această preocupare umană care se referă la for
marea unor concepții și a unor metode de pros
pectare concretă a viitorului, pornesc de asță- 
dată, de Ia interpretarea situației sociale politice 
și economice a lumii contemporane.

In stăpînirea „mașinii timpului" trebuie să ți
nem seama, in mod deosebit, de asa-numitele 
„prognoze" adică de acele ipoteze de lucru al 
căror scop trebuie să fie propășirea și securita
tea fiecărei națiuni și, în genere, a întregii uma
nități

Problema pusă are o deosebită acuitate în 
epoca noastră contemporană ; examinînd lucru
rile pe plan mai general constatăm că evoluția 
accelerată a factorilor civilizației noastre teh
nice i-a determinat pe numeroși oameni de ști
ință — ale căror detașamente sînt înscrise sub 
denumirea de sociologi, economiști, fizicieni, 
psihologi — să admită că porțile viitorului tre
buie larg deschise către o vastă perspectivă în 
care miliardele de oameni ce vor trăi pe Terra 
în mileniul al treilea să-și găsească, fără zadar
nice zbateri și bizare rivalități, împlinirea dorin
ței de a munci, de a crea, de a se bucura de 
timpul liber. Or, pentru a ajunge să se reali
zeze o asemenea stare de lucruri, oamenii cunos- 
cînd direcțiile de bază ale dezvoltării sociale, 
pot interveni în determinarea acestui mers 
potrivit forțelor raționale și tehnice pe care se 
bizuie în profilarea viitoarei societăți, și aceasta 
nu strict potrivit conceptelor făurite în ziua de 
azi. ci cît mai aproape de sensul real al necesi
tăților de dezvoltare socială și care să corespun
dă oamenilor de mîine. Pentru că nu o dată s-a 
dovedit în' istorie câ prototipul unei societăți 
viitoare nu poate fi prestabilit de înaintași. Ge
nerațiile anterioare pot determina calea pe care 
se înaintează, idealurile umane care animă so
cietatea. țelurile pe care și le propune spre a fi 
atinse.

Avem toate condițiile de a fi optimiști în ceea 
ce privește prospectarea viitorului, tn această 
afirmație mă bizui pe cîțiva factori î în primul 
rînd această operațiune se face într-un moment 
foarte favorabil pentru dezvoltarea omenirii, 
și anume avem la dispoziție numeroase instru
mente de gîndire științifică, printre care la loc 
de frunte se află cibernetica. Un al doilea fac
tor îl constituie existența unor filozofii lucide, 
atestate de succesul economiilor planificate, de 
d-namismul lor, de capacitatea lor de a preve
dea și rezolva căile dezvoltării viitoare

Congresul mondial de cercetare a viitorului 
care s-a desfășurat la București sub simbolul 
„Viitorul comun al oamenilor" a avut o mare 
însemnătate chiar și pentru înțelesul strict al 
sensului anchetei ziarului de tineret în legătură 

cu modul în care oamenii pot să se înscrie în 
mod real pe orbitele timpului.

Pentru că a înainta în flanc comun, împreună 
cu întreaga umanitate înspre culmile timpului, 
înseamnă a găsi calea unei cooperări de pro
porții mondiale. Țin să vă asigur, că potrivit 
opiniilor mele, aceasta nu este o frază de con
descendență prin care se încearcă unirea într un 
front comun a savanților și a tuturor cercetători
lor ce doresc să-și apropie viitorul. Este vorba 
de o substanțială afirmație : nu trebuie să ui
tăm că în fața omenirii se află numeroase pro
bleme comune dintre care aș enumera preve
nirea războiului, a dezastrelor ecologice, a dis-

parităților și discrepanțelor tehnologice, econo
mice etc. în această privință, diverse popoare, 
trăind în sisteme sociale diferite, au as.:-»t.: 
comune, in dorința lor de s-și ocroti și îmbună
tăți viitorul.

In al doilea rînd trecînd peste deosebirile de 
sisteme sociale trebuie remarcat faptul câ po
poarele au numeroase probleme similare prin
tre care aș include industrializarea, urbanizarea 
și educația. Firește, in soluționarea fiecăreia d rf 
amintitele chestiuni sînt Întrevăzute căi dife
rite ; insă toate aceste soluții tind a se plia 
spre aceleași structuri umane. După cum nu 
poate fi disimulat si faptul că fiecare sistem so
cial își are problemele sale particulare ce pot 
fi totuși abordate cu aceleași mijloace intelec
tuale sau tehnice ca de exemplu : procesele de 
automatizare îngrijirea sănătății etc

Toate aceste considerații ale mele doresc să 
ateste ideea unei problematici comune in îna
intarea omenirii prin timp către viitor, ceea ce 
nu trebuie în nici un caz subînțeles că ar fi 
vorba de un viitor unic sau de pe acum pre
stabilit.

Aș face citeva referiri in legătură cu rolul pe 
care il atribui științei în inovația socială, care 
depinde in ultima analiză de spiritul de creație 
și de tinerețea savanților, atit ca vîrstă biolo
gică cît și ca mentalitate și in modul curajos de 
a aborda problemele Pentru că aceasta inseam 
nâ a face o încercare de investigare a însuși 
viitorului științei, a posibilităților gindirii știin
țifice de a ține seama de formele viitoare ale 
societății, de a se menține la nivelul de auxiliar 
dar și de element determinant în propășirea 
omului. Este vorba de a se crea o relație func
țională, permanentă, maleabilă și vie între 
creația științifică și dezvoltarea societății.

în același context se înscrie și problema ne
cesității unei educații substanțiale făcute gene
rațiilor tinere, in numele viitorului. Este vorba 
de o problemă de o deosebită amploare și pro
funzime și care ar merita o tratare aparte. In 
orice caz din tematica unei asemenea dezbateri 
n-ar trebui să lipsească și ideile pregătirii oa
menilor pentru noi forme de viață, educarea 
complexă a tineretului, schițarea unui modei de 
educație pentru generațiile ce vor deveni active 
abia cu începere din anii 1980—1990 etc.

Pentru că cercetarea viitorului, ca de aitfel 
principalele științe contemporane, se interesează 
atît de dezvoltarea condiționării materiale a oa
menilor în deceniile ce vor veni, — ca mediu 
fizico-psihologic — dar, mai cu seamă, de per
sonalitatea umană, de trăsăturile intelectuale și 
caracteriologice ale oamenilor. De aceea, in cen
trul principalelor dezbateri ce se desfășoară în 
diferite țări în cercurile cercetătorilor, așa cum 
s-a petrecut și la București pe primul loc este 
plasată dezbaterea sub titlul generic de „Omul 
de azi și de mîine". Factorul uman reprezintă 
elementul esențial în organizarea și funcționarea 
optimală a societății de mîine. Tinerii din jurul 
anilor 1990—2000 vor avea de depus un efort fi
zic mai mic, datorită unui efort intelectual mai 
mare ? — aceasta ar fi o întrebare. Sau o altă 
chestiune, ca aplicație la ancheta de față i nu 
se va produce oare, din cauza accelerării pro
gresului tehnic, o „comprimare" a timpului, de 
natură să piejudicieze sau chiar să altereze pă
rerile noastre asupra viitorului ?

Cred că viitorul este ceea ce urmează să pro
ducem prin faptele noastre, ținînd seama 
de capacitatea forțelor de producție și de pu
terea hotărîtoare a opiniei publice. Oamenii au 
de ales între un mare număr de soluții pentru 
construirea viitorului. Această largă posibilitate 
de opțiune trebuie să ascută simțul nostru de 
responsabilitate. Viitorul nu poate fi edificat 
oricum, la voia întîmplării. Trebuie să înțele
gem că fiecare succes comportă și un risc, im
plică o contradicție, ca de exemplu dezvoltarea 
industrială, care creează problema poluării me
diului natural. în orice caz nu orice fruct al 
imaginației poate fi realizat, ci numai ce ne în
găduie structura actualelor noastre sisteme. Or, 
căile de dezvoltare ale economiilor planificate 
sînt net superioare.

Stăpînind tot mai bine „mașina timpului", 
tinerii de azi, ca și copiii tinerilor de azi, nu 
trebuie să uite că omul epocii viitoare va fi 
omul care va stăpini natura într-o măsură mai 
mare decît azi și care va folosi cu prioritate 
energia termonucleară, precum și procesele chi
mice și biochimice. Aceasta angajează enorm și 
determină responsabilitățile personale și sociale 
ale fiecărui individ. Pentru că la urma urmelor, 
de oameni depinde cum își clădesc viitorul...

trimoniaie dar eu cred că 
ar fi nimerit ca dv. s-o 
redactați, că de nu propun 
schimbarea dv.“

Nu, te rog în genunchi, 
nu propune schimbarea 
mea. Ziarul atît așteaptă 
ca să mă ia de guler și să 
mă dea afară. Și e iarnă, 
și am familie grea, și nu 
mai sînt nici atît de tâ
năr ca să mă recalific. 
Aici, de bine de rău, ciu
pesc și 
nînc și 
ce vrei 
la gură 
una ca 
unui coleg dar și tu fiul 
meu. Brutus ? In speran
ța că-ți pot muia inima și 
o să-i scrii redactorului 
șef să mă mai țină pînă 
mă mai încropesc și eu un

rie și fericire". Este o ati
tudine cavalerească, dar 
— nu te supăra — nu me
rită să te mândrești cu ea

D. C. 17 ani, Fălticeni,

dacă cumva ți-a fost dic
tată de orgoliul înfrângerii 
și nu de înfrângerea orgo
liului !

Suceava:

iar eu le dau răspuns: „n-ai decît să aștepți, dar nu 
știu dacă ideile de acum vor corespunde cu cele de 
peste ani". In primul rînd trebuie să-mi termin școala, 
să-mi aleg o meserie, și după aceea să mă gîndesc să-mi 
întemeiez și eu un cămin al vieții. Nu sînteți de aceeași 
părere

eu un franc, mă- 
eu o pâine — de 
să mi-o smulgi de 
? Mă așteptam la 
asta din partea

„...vă scriu în privința unei prietene care nu mint că 
am ținut la ea și mai țin. Îmi interzicea să fumez și alte 
vicii care m-au prins în mrejele lor fermecătoare. Nu 
am ascultat-o, a ținut la mine foarte mult, dar nu-mi 
dădeam silința să mă las de toate pe care nu le su
ferea ea. Eu parcă din contra făceam mai mult. Și iată 
că ea n-a mai vrut să audă de mine. Descurajat în su
fletul meu am vrut să fug de acasă, să las școală și tot, 
dar pe urmă mi-am zis că e mai bine să fac ce spune 
ea, că ea are dreptate. Dați-mi vă rog un medicament 
ca să ajung iar la inima ei".

Ai găsit singur „medica
mentul", dîndu-i dreptate 
prietenei tale. L-ai găsit 
cam tîrziu, însă tot e 
mai bine decît nicio-

care mi le istorisești sînt 
— cum spui — „crudul 
adevăr", nu 
vezi într-o
tragică (fie ea și repetată)

trebuie să 
întâmpla e

Sînt I întâi termină 
școala, alege-ți o meserie, 
eventual, așteaptă pînă 
ți-ai însușit meseria 
aleasă și pe urmă o să 
vezi ce se mai întâmplă. 
Din păcate, nu-i pot în
țelege nici pe L, nici pe 
V. Te cunosc amîndoi 
atît de puțin — cum spui, 
n-ai fost cu nici unul 
măcar la un film — și 
totuși îți fac propuneri de 
căsătorie ? Sînt în egală 
măsură neserioși, chiar 
dacă unul „devine mut" 
cînd te vede, iar celălalt

București •— cred în 
utilitatea unei atari ru
brici.

Eu, adept al dictonului 
„grăbește-te 
aștept și alte 
(pînă în ianuarie 
N-am păreri

CURIERUL NOSTRU DE SlMBÂTÂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

pic, 
unuia
— cu

Iași :

te salut — vorba 
de-i zice Salinger 
dragoste și abjecție.

„Stimate concetățean,
cu voia dumitale mi-aș spune și eu părerea la rubrica 
„De la om la om" Nu-s adolescent, ca cei mai mulți 
care îți scriu, dar n-am împlinit încă 30 de ani ți mai 
sînt utecist.

De citva timp <o să vezi de ce) nu-mi dă pace un 
cuvînt: SACRIFICIU! Iertată să-m> fie lipsa de pu
doare, dar cunosc acest cuvînt din propria-mi viață. 
Din cărți, precum „Dicționarul de neologisme" poți 
face o criză cardiacă aflind ce înseamnă. Citez ■ „a re
nunța la ceva sau la cineva în favoarea altcuiva sau 
pentru a obține ceva". Ca să fiu in ton. adaug că sa
crificiul e departe de a fi așa ceva'

Da’ să dau un exemplu (ața-s profesorii, pedanți.'): 
ani niște vecini cumsecade, oameni in cirstă. respecta
bili, pașnici, onești, mă rog. niște vecini pe care îi salut 
cu plăcere, nu dintr-o filistini obligație Fină au început 
să găzduiască un nepot, in scurtele noastre dialoguri 
foloseau cuvinte obișnuite <despre vreme, despre piață, 
hai, despre viață) pentru că n-aveau să-mi spună alt
ceva și nici eu. întilmndu-i intimplător. nu-i provocam 
la o discuție, să zicem, despre reportul dintre individ 
și societate. De cînd le-a sosit nepotul, lucrurile s-au 
schimbat radical. Mat zilele trecute mt-a fost dat să 

i aud din gura lor chiar solemnul corint „sacrificiu". 
I Teribil de receptiv la rezonanta hi. mi-em încordat au- 
i zul Am fost astfel informat cc rervm mei te sacrifică 
I pentru nepotul lor. Doamne, mi-am rpuv, ce imensă bu- 
' -une le-a fost hărăzită acestor mm ni * Să-p jertfească 
| bunun materiale «r spintuale pentru csneta carp meriți 
I o asemenea tertfi ' In ce situape de 

oare nepotul lor ? Lucrează la o ti 
i lo bunici pentru ca. liniștii. w pt»

24 de ore din 24 ? Pregătește un examen de 
P a venit la bâtrini pentru ca nctracarat. in 
soarbă înțelepciunea cărților ? £ inventator ? 
roman 3 Compune o simfonie s

Eroare I Nepotul (22 de ani) este trimis de 
rinți la muncă, el insă dorește să taie frunză lo dini, iar 
bunicii au căzut de acord să-l întrefină. l^e este greu ? 
Da, foarte greu. Intr-un cuvînt. îji rup de la gură, se 
sacrifică 1

Cer un locușor în ziar pentru a mă adresa vecinilor 
mei dragi oameni cumsecade, în virstă. respectabili, 
pașnici, onești, vă jur că ceea ce faceți dv. n-are cum 
și n-are voie să se numească sacrificiu Noțiunea aceas
ta are o geneză nobilă. N-o cohorîți la treapta de jos 
a unui act insalubru, nesocial A te sacrifica presupune 
conștiința vieții colective, jertfa pentru ceva înălțător, 
stenic, renunțarea deliberată în favoarea afi’mării unei 
idei înaintate. Nu poate primi numele de sacrificiu o 
milostivenie oarecare, un gest de nechibzuită filantro
pie care, în ultimă instanță, se dovedește a fi inuman. 
Pentru că este inuman să protejezi lenea. Ca să ajun
geți lo etatea dv.. ați muncit zeci de ani. Nu 
doiesc că in acești ani ati făcut reale sacrificii, 
la bătrînețe, vă umple de satisfacție. Lăsați și 
să încerce acest sentiment T

Stimate tovarășe profe
sor, te rețin cu un răspuns 
de două cuvinte : aș sem
na oricînd, cu ambele 
mîini, rîndurile dumitale !
G.G., 20 de ani.Baia Mare.

N-am nici un motiv să 
te suspectez de ipocrizie, 
de aceea îți mărturisesc că

dată. O prietenă atît 
de exigentă are drep
tul la toată stima. Dar cum 
ea, pe bună dreptate, nu 
se mulțumește numai cu 
stima, ca să „ajungi iar în 
inima ei", lasă-te, că nu-i 
deloc greu la 17 ani, de 
acele „vicii care te-au 
prins în mrejele lor ferme
cătoare".
MUGUREL ROTARU, 22 
de ani, Codlea, Brașov.

Chiar dacă cele pe

un soi de implacabilă 
„mînă a destinului" care 
te oprește să-ți găsești li
niștea. Mă întrebi dacă 
să povestești recentei 
tale prietene straniile pe
ripeții prin care ai trecut. 
Răspunsul meu e unul de 
principiu : normal este să 
povestești unui prieten, 
unei prietene, în primul 
rînd ceea ce te frământă. 
Altfel, prietena nu-și jus
tifică numele, rămîne o 
relație oarecare.

nctdiat s-o fi tRrnd 
rvotie.ți s-a mutat 
ă lucra concentrai 

prestigiu 
tihnă, să 
Sene un

către pă-

mă în- 
$i asta, 
pe alții

finalul 
fata pe

mi-a plăcut mult 
scrisorii tale. Deși 
care o iubești te-a părăsit 
și socotești că punțile din
tre voi sânt „rupte defini
tiv", nu uiți că „în curînd 
ea își va sărbători cel de 
al 19-lea an de viată", pri
lej de care te folosești ca 
să-i urezi „întreaga buca

CALIN RADULESCU, anul I, Școala tehnică de 
arhitectură și sistematizare, București :

.... iar am citit că cineva „cu metodă și experiență" 
(sic!) dă meditații, garantînd pregătirea elevilor. Și ia
răși, îngeraș cum sînt în sfînta mea naivitate, m-am în
trebat : cum, dom’le, face omul ăsta că poate garanta 
așa ceva ? Are acasă un vast laborator de testări psiho
logice, echipat după ultimul strigăt electronic, dăruit 
cu cadre de cercetători specializați în multiple și savan
te domenii ale științei proceselor — parcă așa se chea
mă — cognitivo-afectivo-coliționale ? S-ar putea _  de,
ce nu face omul ca să ciștige un han în plus I — dar 
e incredibil. Și de cite ori nu-mi vine să cred ceva, 
mă năpădesc blestematele de întrebări. Acum, cea mai 
diavolească dintre toate îmi pare următoarea: 
fără o asemenea zestre, cum de mai garantează ? Cum 
se descurcă dacă se prezintă să-i ceară meditații un 
elev, scuzați-mă, timpit, ori unul, pur jr simplu leneș ? 
Le face ciut și unuia ți celuilalt ? Și atunci pe cine 
mai meditează ? Pe elevul excelent pregătit ? Nu mai 
înțeleg nimic. Aiutați-mă cu 
plesnește capul

este „mult mai manierat". 
Dar acesta e un amănunt, 
tot așa cum pentru tine 
a vorbi cu un băiat, a fi 
prieten cu el și a te în
drăgosti de el, este unul 
și același lucru. La ches
tiunea principală ți-am 
răspuns, cred. în spiritul 
propriilor tale intenții : 
învață, califi că-te — și 
mai scrie-mi când vei fi 
suficient de matură pen
tru a deosebi clar niște 
termeni care înseamnă 
fiecare altceva. Să vezi 
și să nu crezi cît de mult 
se deosebesc !

un răspuns că altfel îmi

Fă tot posibilul să nu-ți 
plesnească pentru că un 
cap ca al tău — nu te fla
tez — mentă o soartă mai 
bună. Garantarea de 
care vorbești e o simplă 
escrocherie. Zău că nu-i 
tare cuvîntul. E doar 
exact. Până la proba con
trarie, declar că n-am 
auzit încă de un medita-

tor particular care să 
facă vînt — cer scuze —• 
tîmpitilor și leneșilor. Dar 
cu cît mă gîndesc mai 
mult la întrebarea ta, 
simt că-mi plesnește și 
mie capul. Ce-ai zice să 
ne întîlnim și să punem 
la cale amîndoi o asocia
ție a

V. C., Pucioasa, Dîmbovița :
capetelor plesnite ?

„Am 17 ani și m-am împrietenit 
mai mare ca mine cu șase ani, cu 
nu țineam nici unul nici altul la celălalt. Pînă la urmă 
ne-am îndrăgostit în așa fel incit de cite ori ne întil- 
neam nu știam care să înceapă discuția Ținem foarte 
mult unul la altul cu toate că nu ne-am destăinuit așa 
ceva vreodată. Aceasta mi-am dat seama numai din 
felul cum făceam să ne întîlnim, chiar dacă nu ne dă
deam întîlniri. In momentul de față m-am hotărît să 
încetez acest curs al vieții, pt. că de cite ori mă întîl- 
nesc cu el, devine mut, așteaptă doar eu să-l întreb cite 
ceva. Această idee de a înceta această dragoste mi-a 
dat-o alt băiat, V., fiind mult mai manierat decît I. 
(primul). Nu știu cu cine să vorbesc : cu V. sau cu I. ? 
Pentru mine amîndoi sînt la fel: cu nici unul nu am 
fost la vreun film sau spectacol, pentru că nu le-am dat 
voie să-mi plătească biletul. Nu sînteți de părere să 
întrerup aceste legături cu amîndoi pentru că vor să 
se căsătorească cu mine după ce voi termina școala, 
spunîndu-mi că: „te voi aștepta să-ți termini școala"

cu un băiat, fiind 
toate că la început

încet", mai 
scrisori 
viitor).

precon
cepute ; sper să pot apre
cia obiectiv. Ceea ce nu 
înseamnă că voi lua într-o 
mînă scrisorile „pro" și 
în alta pe cele „contra", 
apărînd un punct de 
vedere izvorît din episto
lele care, laolaltă, atîrnă 
mai greu...

DAN MARINA, stu
dent, Brașov.

Răspund pînă la epui
zare (a problemelor și a 
mea personală) la, cele 
101 (o sută unu) de între
bări. Opt dintre ele le-am 
lichidat (la 
la figurat) 
cută. Mi-au mai 
93 (nouăzeci și trei) — o 
nimica toată ! Le vin eu 
de hac dacă am norocul 
să fiu 
Așadar: 1) Aș crede în 
Dumnezeu dacă el s-ar 
strădui, măcar cît de cît, 
să existe. 2) Nu mă îngri
jorează că mă îndrăgostesc 
prea repede, ci că-mi 
trece prea tîrziu 1 3) In
contestabil că noaptea e 
un sfetnic bun. Dovada 
cea mai elocventă este că 
ea ne-a învățat să doi\ 
mim... 4) Ai dreptate, e 
ceva să fii primul. In ce 
mă privește, nu o dată 
am spus că pămîntul se 
învîrtește și totuși meritul 
îi revine în 
Galilei 1 5) Ador speran
țele care 
certitudini și mă neliniș
tesc certitudinile care 
d^vin speranțe. 6) Supor
tăm cotcodăcitul găinii 
fiindcă prin el sîntem 
anunțați că s-a mai făcut 
un ou, nu că, poate, 
dacă vor fi condiții, o să 
se facă unul ! 7) Totul e 
posibil. Chiar și imposi
bilul ! 8) Cînd trăiești 
arzînd e firesc să te mai 
și arzi trăind... (Dar ce 
splendid risc 1) Nu-ți mai 
sînt dator „decît" cu 85 
(optzeci și cinci) de răs
punsuri. Nu vrei să te 
faci mai bun și să mă 
scutești de citeva ? Scrie- 
mi — sau dacă ți-e greu, 
ia trenul și vino la 
București. Suport eu toate 
cheltuielile de deplasare, 
nu-ți imput nici măcar un 
antinevralgic, 
rog, fii mai

propriu și 
sâmbăta tre- 

rămas

un longevital 1

continuare lui

se prefac în

STINEA NICOLAE. str. 
23 August, nr. 29, Arad, 
se ridică cu vehemență 
împotriva ideii că ar putea 
fi necesară o rubrică ma
trimonială la „Mica publi
citate". I se mai alătură', 
aducînd argumente pro
prii. EMANOIL SITARU, 
Nedelea, Prahova, A- 
LEXANDRU CEL Tl- 
NAR, ing. „Steagul roșu", 
Brașov. ADINA 
MESCU, asistentă 
cală. Caransebeș, 
IOAN. funcționar 
cial. Mărășești, 
URSU, muncitor 
Turda.

DRAGOȘ T. muncitor, 
26 ani. Roman, EUGEN 
M. BALAN, Cernavodă, 
ION VRlNCEANU, Ti
mișoara. AUREL FA- 
RĂIANU, str. Denta. nr. 
3, București. AIME 
NONA și CEZAR DANA, 
str. Andrei Mureșan, nr. 
18 Vaslui, M. DAN,

MIHAI O., București :
„Am 24 de ani și acum trebuia să fiu inginer dacă. 

Dar e mult de cînd am căzut la examenul de admitere... 
pe urmă armata... pe urmă... da, pe urmă nimic. Am 
de zile, nimic. Am citit, m-am plimbat, m-am înjurat, 
am visat, am căscat etc. Acum reprezint o cifră din 
„Acțiunea 121 000". (Amplă acțiune care se desfășoară 
în Capitală, la îndemnul Comitetului municipal de par
tid. pentru integrarea în muncă a tinerilor, n.r.). 
bine zis, sînt unul dintre cei care am fost convins să 
mă apuc de treabă. Urmez cursurile unei școli de cali
ficare de pe lingă „Autobuzul". Vă rog să le transmiteți 
celor trei tovarăși care au venit la mine acasă, acum 
aproape o lună, și-au stat de vorbă cu mine și au fă
cut mai mult decît părinții mei și decît trebuia să fac 
eu însumi, mulțumirile mele".

AVRA- 
medi- 

H.
comer- 

VASfLE 
sticlar,

Transmit cu bucurie. 
Cum însă nu-mi dai. pro
babil pentru că nu-1 știi, 
numele lor, transmit mul
țumiri tuturor celor câteva 
mii de activiști, muncitori, 
maiștri, ingineri, profesori.

numai, te 
milos cu 

mine. Sînt și eu om, poate 
mai vreau să merg și eu 
la un spectacol, poate 
mi-e dor și mie de-o bere, 
poate mă cheamă și pe 
mine la vreo ședință. 
Dă-mi o șansă să-mi refac 
viața și-ți rămîn veșnic 
îndatorat.

ș.a.m.d. care 
și continuă să 

tot sufletul în a- 
acțiune

pensionari 
au pus 
pună 
ceastă acțiune deloc 
ușoară, dar atît de plină 
de omenie.

RADU BELIGAN

FLORIN PIERSK

GEORGE MOTOI

TOMA DIMITRIU

COLEA RAUTU DRAGA OLTEANU gală cu participareaMIRCEA DIACONII CEZARA DAFINESCU

MIRCEA BASTA AUREL CIORANU

25 dec. la cinemato

grafele Gloria (orele

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

realizatorilor, luni

Spectacolele de

SW! i..

DEM RADULESCU

JI AN CONSTANTIN

muzica

MIRCEA DRAGAN

scenariu I : IOAN GRIGORESCU
^♦rZ4C-z ^avzz/ZZZZZZZZZZZZZ’ZW7ZiWZ<zw7zv.-. Z4Z4

THEODOR GRIGORIU

NICOLAE MARGINEANU

decoruri : CONSTANTIN SIMIONESCU

i costume HORIA POPESCU

GHEORGHE DINICÂ

TOMA CARAGIU

18) și Patria (orele 20)
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Manifestări cu prilejul 
aniversării semicen
tenarului U.R.S.S. actualitatea

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, vineri la amiază, pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar ai Republicii Popu
lare Bulgaria în Republica So
cialistă România, Spas Gospodov 
la cererea abestuia.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească, a luat parte Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
f acerilor -externe.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri după-amiază, 
în audiență protocolară de pre
zentare. pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Italiei in Republica Socialistă 
România, Antonio Restivo.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială. a participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

La sala mică a Palatului Re
publicii- Socialiste România a 
avut loc. vineri dimineața, festi
vitatea conferirii, de ordine și 
medalii unor muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, economiști 
și funcționari de la întreprin
derea „Ene.rgoreparații“-Bucu- 
rești, pentru - merite deosebite 
în muncă, cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a înființării in- 
treprinderif.

Fabrica de mobilă din Pin- 
cota, una din cele mai mari 
unități din cadrul Combinatului 
de exploatare și industrializare 
a lemnului din Arad, a împli
nit 60 de ani de existență.

La adunarea prilejuită de a- 
ceastă aniversare, 35 de munci
tori, tehnicieni, maiștri și ingi
neri ai Fabricii de mobilă 
Pincota au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România, pentru me
rite deosebite în muncă.

în încheierea festivității, ce' 
prezenți au adresat o telegramă 
Comitetului Central al par
tidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

CRONICA
U. T. C.

Ieri, s-a înapoiat ia țară- 
venind de la Sofia, delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, formată din Eugen 
Oprea, activist al secției Ti
neret sătesc a C.C. al U.T.C, 
Aurel Vlădoiu, președintele 
Consiliului Tineret sătesc din 
cadrul Comitetnlui jadețean 
Vllcea al L'.T-C-, și Pat el 
Stoica, secretarul comitetului 
U.T.C. de la C.A.F. «Victoria 
socialismului* din comuna 
Gîrboti. județul I'fov. ore, 
la invitația Uniunii Tineretu
lui Comunist Dtmitrosist din 
R. P. Bulgaria, a făcut • vi
zită în această țară.

La sosire, pe aeroportul 
internațional Bucuresti-Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Clubul Șantierului naval din 
Constanța a găzduit, vineri 
după-amiază, o adunare consa
crată aniversării unei jumătăți 
de veac de la crearea U.R.S.S.

La adunare au participat to
varășul Vasile VÎIcu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., activiști de 
partid și de stat, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului. Au luat 
parte reprezentanți ai consula
tului general ai U.R.S.S, la 
Constanța

Au luat cuvintul Petre Nico- 
lae, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Constanța al 
P.CJL. și M I. Hoșev. consul 
general al U R S.S. la Constanța.

*
La Casa prieteniei româno- 

sevietice din Timișoara a avut 
loc vineri după-amiază, o adu
nare ecnsacrată semicentenaru
lui Uniunii Republicilor Sovie- 
tjee* Saefalbte.

în cadrul adunării, deschisă 
de tovarășul George Micota. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Ttmtsoara al P.CJL, 
a luat euvlmul mg. Uie Moro- 
dan, secretar a’ Comitetului ju
dețean Timiș al P C R. st V. G. 
przdaîakov. rrim-secretar al 
ambasadei UILS.S ia Bucu
rești.

*
O adunare consacrată impii- 

pigii uue. ju-ratau Pe veac de 
la crearea U-R_S_S. a avut ioc, 
vineri, după-atvază st la Rafi
năria «Pțctest;*. î". cadrul adu
nării au hiat tuvinruL ■*»- 
trul Vaei le Soare, p H. A_ Ia
kovlev. cons—tee al ama basadei 
Uniunii Scn.e'c» la B-ctzreș’r-

Mitingul de la Casa de cultură a tineretului din Craiaia

Solidari cu eroicul popor
vietnamez

A apărut „VIITORUL SOCIAL" nr. 4
A apărut revista „VIITO

RUL SOCIAL- nr. 4. Din 
sumar ; UN MOMENT DEO
SEBIT DE IMPORTANT IN 
ACTIVITATEA DE CERCE. 
TARE A VIITORI LUI ; Val
ter Roman : ȘTIINȚA—PO
LITICA—VIITOR ; Cătălin 
Zamfir • Satisfacția partici
pării ca problemă socială ; 
Virgil loanid : Elemente me
todologice pentru elaborarea 
prognozelor teritoriale; Ca
melia Zlate și M Zlate. In
fluența unor componente ale 
timpului profesional și ex- 
traprofesionat asupra capaci-

nr.
tații de muncă a muncitori
lor ; M.C. Demetrescu : Per
spectivele dezvoltării 
cetărilor 
Radu Negru : 
cu privire la 
tențialului de cercetare-dez- 
voltare în viitor ; Septimiu 
Chelcea : Dominanta intere
selor profesionale ale elevi
lor din liceele teoretice ; Ion 
Zamfirescu : Idee și acțiune 
în creația de teatru ; Emil 
Mesaroș ; Baza social-econo- 
mică a comportamentului 
demografic și a planificării 
familiei.

de
cer-

marketing ; 
Considerente 

creșterea po-

î >SC. A*
Un

<>■

.y

2Îmbet ^unanim*t surprins joi, oraZi festivă (de ce să nu recunoaș tem ?), .
11,50, intr-una din clasele școlii generale 197 : ,.\e vom revedea la... anul, cu succese și mai, mari 

la intățăttiră. La multi ani /“

Cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la crearea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, vineri după amiază a avut 
loc la Casa de cultură a tine
retului din Craiova un miting de 
solidaritate cu lupta eroicului 
popor vietnamez. La miting au 
luat parte un mare număr de 
tineri din localitate. Au fost 
prezenți, de asemenea, Tran 
Kien, prim secretar al Amba
sadei Republicii Vietnamului d» 
sud la București, ca și Doan 
Hung Ke, secretar al Ambasa
dei R. D. Vietnam la București.

Mitingul a fost deschis de că
tre tovarășul Nicolae Roșoga, 
prim, secretar al Comitetului 
municipal Craiova al U.T.C., 
care a subliniat semnificația e- 
venimentului petrecut în urmă 
cu 12 ani : crearea Frontului 
Național de Eliberare, exponen
tul autentic al năzuințelor popu
lației din Vietnafnul de sud.

A luat apoi jcuvintul tovarășul 
Adrian Cioboiu, prim secretar 
al Comitetului județean Dolj 
al U.T.C., care a relevat senti
mentele de profundă solidarita
te ale tineretului român față de 
lupta dîrză pe care patrioții 
sud-vietnamezi o duc pentru li
bertate și independență, pentru 
dreptul sacru al poporului lor 
de a-si hotărî singuri destinele. 
Vorbitorul a evidențiat sprijinul 
pe care poporul nostru îl acor
dă cu consecvență, pe toate pla
nurile, încercatului popor viet
namez. Tinăra . generație a 
României socialiste, împreună 

pro- 
gă- 

care 
po- 
ho-

cu întajgul nostru popor, se 
nunțaWu fermitate pentru 
sirea unor soluții politice 
să țină seamă de dreptul 
porului vietnamez de a-și

țâri de sine stătător soarta. ] 
pria dezvolzare. fa.-ă viei o 
mestec din afară. Opinia p» 
că din țara noastră cocs» 
că acțiunile militare, paLtzra 
bazată pe forță nu pot roze 'a 
soluționarea probl«m= - ;t:-
gioase, ci, dimpotrivă îndepăr
tează perspectivele unei -ee-’e- 
mentări. Singura cale justă, re
zonabilă și realistă de regiemen- 
tare e conflictului este cea a 
semnării acordului din cct-sn- 
brie 1972 dintre S.U-A- și RJ>. 
Vietnam, încetarea intervenției 
militare a S.U.A. în Viemarr.. 
respectarea drepturilor suvera
ne ale poporului vietnamez.

în continuare a luat cuvintul 
Sorin Ștefan Stanciu, vicepre
ședinte al Consiliului Asociații
lor Studențești din Universita
tea craioveană, care a relevat 
faptul că lupta dlrză a poporu
lui vietnamez constituie o stră
lucită demonstrație a forței in
vincibile a unui popor care-și 
aoără independența, dreptul la 
libertate. Vorbitorul a salntat 
succesele forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud si si-a expri
mat convingerea că nobila cau
ză a poporului vietnamez va bi
rui.

A vorbit după areea primul 
secretar al Ambasadei Republi
cii Vietnamului de sud la Bucu
rești, Tran Kien, care a Înfățișat 
un sugestiv tablou al luptei pe 
care populația Vietnamului de 
sud o duce împotriva interven
ției americane si a regimului 
antipopular de ia Saigon, ai 
succeselor reourta’e de forțele 
patriotice atlt pe front cit si In 
zonele eliberate. In construcția 
unei vieți noi. Vorbitorul a rea
firmat poziția constructivă.

»•
a

k*i
• K3 
a «
* 5

.

JL DIACONESCV

f"'

I ) J
ANUNȚ 1

Depuneri pe librete de economii 
pentru construirea de locuințe

Casa de Economii și Consemnoțiuni informează pe cei in
teresați că toate filialele C-E-C., precum si agent le autori
zate în acest scop, emit in această perioadă librete de eco
nomii pentru construirea de locuințe, care dau dreptul titu
larilor să participe la tragerea la sorți pentru trimestrul 1 1973.

Titularii acestor librete care au cîștigat la tragerile Io sort 
ți doresc să-și construiască locuințe proprietate personolă cu 
sprijinul statului beneficiază de un foarte important a»antaj ; 
dreptul de a contracta cu prioritate construirea de locuin-e, 
proprietate personală, dacă folosesc in acest scop cistigur le 
obținute.
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capcana pentru general : 
rulează la Patria (orale 40; 12,30; 
15.30; 18, 20,30). '1

BARIERA ; rulează la Cen
tra' (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 copil)

VACANTA LA ROMA : rulează 
la Doina (orele 17,30; 20), Bucegl 
(orele 15.45; 18: 20.15). GluieșU
(orele 15 30; 18: 20.30)

FILIERA : rulează ta Luceafărul 
(orele 9; 11.15: 13.30; 18: 18.30; 21), 
București (orele 8130: 11: 13,30; 16; 
18 30. 21).

FETE IN SOARE : rulează Ia 
Festival (orele 9: 11: 13: 15; 17; 19; 
21)

MAREA EVADARE : rulează la 
Scala (orele 9.30. 13: 16,45; 20,15), 
Capitol (orele 9.30; 12.45: 16 15: 
19,45), Favorit (orele 12; 16.30; 20).

CU MlINiLE CURATE rulează 
la Lumina (orele 9: 11.13: 13.30; 16; 
18.15. 20.‘10). Pacea (orele 15.45: 13; 
20) Popular (orele 15.30. 18. 20.15).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Timpuri Noi (oreie 
9,15—18.15 tn continuare) ; PRO
GRAM DE DOCUMENTARE SO
VIETICE (ora 20.15)

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT TN 
AT'siTRAT IA rulează la Flamura

| TIMBRU |
„ciitFAionr- im 

EXPEDIȚIILE...
date și erponate. mirtura ale 
privirilor copiilor rtărumd arupra 
marii gotpodării a patriei, pe 
care ei, cutezătom. eu dorii i-o 
cunoască mai bine, mai îndea
proape, că adune dovezi eemnifi- 
catice ale acestei cunoașteri și si 
le puni la dispoziția colegilor. 

Ce reprezinii eeeusti erpozi- 
ție. a sțnu-o, la începu:, peomsere 
Lemsta fetru din Cedați, membri 
a erpediiei «Ajmcotm", acre « 
acut emoeree cmmfrdm da des
chidere. Ezpedițm a saorpW ra 
apoi cu 3D£,*^^d*tdZ dm 
cars oceuita. Dmcăte de made de 
exponate — colectă grologsce. 
ierbare, maectarv. piese arheoio- 
pce, culegeri țekioeice, șanaie 
ele erf r f'țitm —, te ații narea 
bogitse a mcițtmc^aior emteti- 
zind mtagneu Șiru. ca pesaeșsd 
și uione ez. ara. iafloritor
al Koaubmat. acum, ăa peuț de 
tirb^oere. I— L-
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O SUTA DE MEDALII
Mai intii. se pare, vinurile 

de Alba Iulia s-au aflat la loc 
de cinsîe pe masa Huniazilor. 
Prin anul 1875, o serie de vi
nuri de Alba Iulia au obținut, 
ia Expoziția mondială de la 
Paris, marea mecalie de aur a 
lui Napoleon al III-!eal Tradi
ția obligă deci • Dovada ? Prin 
recenta Infiizțare a stațiunii ex
perimentale viticole de la Blaj, 
s-a imprima: -- caracter rigu-

EDUCAREA ELEVULUI 
PENTRU MUNCA 
PRODUCTIVA

fm. ia «afa VatcergiUtii Bucu
rești a arat loc, șednfa plenară a 
■■■jr zicnaha ^EAnrarea devika 

ductrvă*. Orga- 
Mi L niunii Sin- 
âmrnt, știință ji 
ăe-ul Educației 

m colaborare 
ștunfe pedago-

txm munca pn
sat dr CowfWi

zTvrw, MITM

1 /'utilului de
gsce. Institutul Central de per- 
iecționare t personalului didac
tic, Uniunea societăților științifi
ce ale cadrelor didactice și Cen
trul de cercetare pedagogică și 
de perfecționare a cadrelor di
dactice din incătămintul profe
sional și tehnic, acesta și-a propus 
să dezbată perfecționarea meto
delor de instrucție și educație,

Schiuri, patine, alte materiale și echipamente 

PENTRU ASOCIAȚIILE SPORTIVE ȘCOLARE 
spoetice ânt incitați profesorii de 
educație fizici, cu specialitatea in 
rporpariU de iarnă, la un curs de 
mtiruire de trei zile, la Brașov, 
organizat tub egide M.E.l. și 
CAÎJl-FS. Aceștia cor deveni in- 
«f-wctnrii centrelor de inițiere și 
mef-vire care se cor organiza în
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ceacal etc. De
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Consult medical

4

1 •II

I
I
I

țijne ocazionată de apropiata 
a- ersar» a 80 de ani de acti- 

• Ia schi în România.
SCRIMA. în cadrul Campio

natelor naționale de juniori,

Din programul
au

etc. vor ano 
țuk^r sportii 
școli profeâ 
liceele din Abrud w Caepeai 
(Xfunții .Armfem , Trrrs On*.

chimie Victori# (Bvc-fcerȘomm 
p roferionel# Lwfru etc.

Pentru tinerii cere cor Hce- 
țe și să practice soortvde de

competițional
în 
la

loc astazi, de la ora 8,3( 
F’.oreasca II, Întreceri 
retă și sabie fete.

HANDBAL. La Cluj, 
Sporturilor Incepînd de la oră
15. intre 25 și 27 decembrie, di-

. .orarele feminine A își vor

Sala 
flo-

în Sala

vederea valorificării bazei mate
riale asigurate prin dotare.

Pe linia sprijinirii dezvoltării 
activității sportive de masă'in a- 
notimpul alb se înscrie fi măsura 
luată de B-T.T. pentru dotarea a 
5 centre de învățarea și practica
rea sporturilor de iarnă — Izvo
rul Mureșului, Săcele-Brașov, 
Cîmptdung-Moldovenesc, Știior- 
Maramureș, Buru-Turda — cu 
peste 300 de perechi schiuri, pa
tine, precum și echipamente pen
tru ascensiuni pe munte.

disputa meciurile contînd pen
tru turul II al campionatului 
(etapa a X-a, a Xl-a și a XH-a)

GIMNASTICA. La Citești, în 
Sala sporturilor au loc, în con
tinuate, întreceri în cadrul tra
diționalei competiții dotate cu 
„Cupa federației", pentru toate 
categoriile de gimnaști.

BOX. In Capitală, în zilele de 
26 și 28 decembrie, în sala Di
namo, incepînd de la ora 17,30 
au loc galele semifinale și fi
nale ale competiției dotată cu 
„Cupa F.R. de Box". Se vor în- 
tîlni cîștigătoarele celor patru 
serii : Farul Constanța, Con
structorul Galați, Selecționata 
Cluj și Muscelul-Cîmpulung 
Muscel.

Tinăra era prezentabilă, 
proaspăt sosită din comuna 
Farsa in orașul Bistrița- 
Năsăud. si— din cale afară 
de credulă. Căuta un servi
ciu. Individul a abordat-o cu 
aplomb.

— Sînt 
personal 
X—, feuțn ' Te angajez eu. 
Dar pentru aceasta e nevoie 
să sui la mine, să-ți fac un 
.consult medical". Știi, la 
noi in întreprindere nu an
gajăm decîl persoane perfect 
sănătoase.

—Din fericire — dindu-și 
seama, pinâ la urmă, că 
are de-a face cu un escroc 
— tinăra a reușit să fugă și 
să anunțe organele de mili
ție. Urmarea : cel care poza 
in șef al serviciului perso
nal s-a dovedit a fi un in
fractor deosebit de primej
dios — client al miliției și 
al instituțiilor penitenciare

șef al serviciului 
U întreprinderea

pregătirea multilaterală a elevilor 
pentru realizarea unei integrări 
rapide și eficiente în producție.

>

C. V.

MARTOR OCULAR
Rezervația 

ile „1 Mai" 
vie (nufărul

acvatică de la Bă- 
adăpostește o fosilă 
de apă caldă), da-

— Andrei 
urmă era 
xecutarea 
25 de ani

Pop. Acesta din 
urmărit pentru e- 
unei pedepse 
închisoare.

de

Teancuri, teancuri...
Avea chef de ceartă; a 

fost, de aceea, reținut 
prompt de către organele de 
miliție : ultraj la bunele mo
ravuri și lovire.

Evident, la domiciliul tî- 
nărului Bojin Sorbovan din 
Timișoara a urmat efectua
rea unei percheziții. Rezul
tatul ? Să recunoaștem — o 
surpriză de proporții ! Mai 
ales dacă ținem seama de 
faptul că tinărul nu avea de 
mai multă vreme nici o o- 
cupație, deci era — practic 
— lipsit de orice sursă bă
nească. Despre ce este to
tuși vorba : au fost găsite, 
ascunse in diverse locuri, 
teancuri de bancnote, insu- 
mind nu mai puțin de 
264 000 Iei ! Bojin se îndelet
nicea cu specula de obiecte 
de proveniență străină.
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tind din era terțiară. Aici, specia
liștii au depistat recent in premie
ră absolută — o specie de melci 
ce trăiesc pe frunzele de nufăr. 
De remarcat că minusculele ani
male acvatice sînt descendente 
ale unor specii i— „martori ocu
lari" ai transformărilor geologice 
din epoca terțiară, ce au dus la 
modificarea climatului pe aceste 
meleaguri ale planetei.

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA
Studenții din secțiile de judo 

ale centrelor universitare din 
țară au întîmpinat cea de-a 
25-a aniversare a Republicii 
printr-o frumoasă și pasionan
tă întrecere spbrtivă tinerească. 
A fost un nou prilej de a-și 
etala cunoștințele tehnice, de a 
demonstra că, în ultimul timp, 
universitarii care îndrăgesc a- 
'cest 
dent progres.

Pe cei mai buni
i-am urmărit in sala de sport a 
Institutului Politehnic din Ca
pitală, unde, timp de două zile, 
s-au desfășurat întrecerile fina
le pe țară ale „Cupei 30 De
cembrie" la judo, competiție or
ganizată de U A.S.R Pentru 
cucerirea trofeului și-au dispu
tat întîietatea selecționatele 
universitare din Cluj, Oradea; 
Petroșani, Timișoara, Tîrgu 
Mureș, Craiova, Galați, Iași și 
București. Protagoniștii au ară
tat o bună pregătire, folosind o 
gamă variată de procedee teh
nice. îndeosebi, remarcăm evo
luțiile studenților divizionari 
Ștefan Mureșan, Mihai Telelii, 
care au terminat ftompetiția 
fără nici o înfrîngete, C. Po
pescu, G11. Ghiță, C. Știrbu, D. 
Nicodim și Gh. Dumbravă.

Tinăra formație a studenților 
din Oradea a constituit o plă
cută surpriză, reușind să se im
pună în fața unor echipe cu o 
experiență mai bogată. Notăm 
că orădenii au eliminat din 
competiție . selecționata craio-

sport au marcat un evi-

concurenți

JUDO
veană, ajungînd în 
De asemenea, s-au ___
echipele de judo ale centrelor 
universitare din Timișoara și 
Tîrgu Mureș, care și-au dispu
tat șansele cu ardoare, avînd 
cîțiva sportivi cu reale calități, 
cum sînt ; R. Silaghi, L. Melan, 
M. Burian, A. Tiberiu și Dan 
Tăpurin.

Prima echipă studențească 
din Capitală, alcătuită din Șt. 
Mureșan, C. Coman, M. Teleki, 
C. Știrbu și Gh. Dumbravă, a 
cîștigat toate meciurile, cuce
rind, astfel, „Cupa 30 Decem
brie". Pe locul secund s-a cla
sat echipa București II, iar lo
curile 3—4 le-au ocupat forma
țiile studențești din Oradea și 
Timișoara.

semifinale, 
evidențiat

M. LERESCU
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PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 32 
(din 24 decembrie 1972)

Atalanta—Palermo 
Fiorentina—Roma 
Inter—Lanerossi 
Juventus—Ternana

Lecco—Mantova

Lazio—Torino lx
Napoli—Milan lx
Sampdoria—Bologna ixa
Verona—Cagliari X
Bari—Catania 1
Brindisi—Genoa X
Novara—Como X
Reggiana—Foggia 1

lx

(orele 9; U.15; Uje: 18: «15;
20.30) .

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA rulează la Feroviar (ore
le 9; 12,30; 16; 19-30>. Melodia 
(orele 9; 12.30: H: 19 30). Gloria 
(orele 9: 12.30: 16.15; 19.43). Mo
dern (orele 9:. 12.3n. 16: 19.30).

MICUL OM MARE : ruleată la 
Grivlța (orele 9; 11.30: 15 30: 19;
20.30) , Tomis (orele 9; 11.45; 14.39: 
17.15; 20.15)

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lira (orele 15.30; 18; 
20.15).

MAREA HOINĂREALA : ruleaz» 
Ia Buzești (orele 15,30: 18 : 20.15), 
Ferentari (orele 15.30; 18: 20.15).

FUGI, CA SA TE PRINDĂ i ru
lează ta Drumul Sării (orala 16; 
18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Cotrocenl (orele 10.30; 13; 
16.30■ 18: 90,30).

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Unirea (orele 15.30: 18: 20.15).

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

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

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează ta Floreasca (orele 15.30: 18; 
20.15). Miorița (orele 10: 12.30: 15: 
17 30: 20).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Raho
va (orele 16: 18: 201.

SECERA VTNTUL SĂLBATIC : 
rulează ta Volaa (orele 9: 11.15:
13.31) : 16: 18.30: 21). Aurora (orele 
9: 11.15' 13.30: 15 45: 18: 20,30).

CAZUL MATTET: rulează la Arta 
(orele 15.30: 18- 20.15)

ANONiMin VENETIAN : ru

lează la Viitorul <orei« t&jo. «; 
21.15).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI rulează la Muoea (ore.e 
U. 15.30; lt)

MANIA CBAMPORH : rs'ează 
la Cosmos (orele 15-39. 18: 30.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA ruea- 
tă la F.aeăra (orele 15-M: «; 2B.1S).

ULTIMUL TREN DIN CCI 
HILL : rulează la Vttaa (orele 
15.30: 18 : 30.15),

VAGABONDUL rolează 'a Da
da 'orele »: 13.30: ÎS. «J»>,

CREIERUL : rulează la Larcmet

— ora 1U0: Teatrul Național 
_JX- Caragtale* 'Sala Comedia) : 
SAPTAMINA PATIMILOR — ora 
15 : UN FLUTURE PE LAMPA
— era 30 ; (Sala SUuUo) : DES
PRE UNELE LIPSURI, NEAJUN
SURI SI DEFTCTENTE ÎN DOME
NIUL DRAGOSTEI — ora » ; 
Teatrul -Luda Srurdza Bulandra* 
(Schitu Măeureanu) : O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : VALENTIN SI
VALENTINA — ora 90 ; Teatrul

:rul ..Ion Vasilescu" : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30 ; Tea-

I Țăndărică (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 10 ; 
(Sala Academiei) : RAI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 10 ; Ansamblul . 
..Rapsodia Romănă" : MUGUREL 
DE CÎNTF.C ROMÂNESC — ora 
19 39 : Circul București : APRIN
DEȚI STELELE — premieră — 
ora 19.30.
DUMINICA, 24 DECEMBRIE 1972

Opera Română : OEDIP ~ ora 
19.J0 : Teatrul de Operetă : MY

VALENTINA — ora 20 ; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Sala Magheru) : 
OMUL CARE... — ora 10 : BUNĂ 
SEARA DOMNULE WILDE — ora
15.30 ; ȘI EU AM FOST ÎN AR
CADIA — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : GAIȚELE — ora 10,30 ; VI
NOVATUL — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : INTERESUL GENERAL 
— ora 20 ; Teatrul Mic : FATA 
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
ora 10,30 ; DUPĂ CĂDERE — ora
19.30 : Teatrul Giulești : CASA
CARE A FUGIT PE UȘA — ora 
10 ; ...ESCU — ora 19,30 ; Teatrul

StMBĂTĂ, 23 DECEMBRIE 1972

(orele 15.30; 17.30: 10,30).
CUM SA FURI UN 

(orele 9; 11.30; 14) ;
BERLING (ora 10.30) ; I 
SENTIMENTALA (ora 
CARNEA ȘI DIAVOLUL (ora 21) 
rulează la Cinemateca „Union".

MILION 
GOSTA 

POVESTE 
18.45) ;

SlMBATA, 23 DECEMBRIE 1972

Opera Română : PRINȚ ȘI CER
ȘETOR — ora 19,30 : Teatrul de 
Operetă : VÎNT DE LIBERTATE

„C.I. Nottara" (Sala Magheru) : 
PETRU RAREȘ — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : NOAPTE NECHE
MATA — ora 29 ; Teatrul de Co
medie : INTERESUL GENERAL — 
ora 20 ; Teatrul Mic : VICLENII
LE LUI SCAPIN 
LUL 
19,30 ;
CARE 
19,30 ;
Savoy) : 
TUL 
ria) :
— ora 19,30 : Teatrul Evreiesc de

ora 15 ; BA- 
ABSOLVENTILOR — ora 

Teatrul Giulești : CASA 
A FUGIT PE UȘA - ora 
Teatrul „C. Tănase" (Sala 

REVISTA ARE CUVtN- 
ora 19,30 : (Sala Victo-

TRĂSNITUL MEU DRAG

Stat : DTBUK — ora 19,30 ; Tea.

mentar. Regla : Nicolae Cabel. 17,30 
Armonii intime. 18,00 Film artistici 
„Box.erul".

DUMINICA, 24 DECEMBRIE 1972 

PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8.39 Cravatele 
roșii. 10.00 Viața satului. 11,10. 
Oaspeți al vieții muzicale româ
nești ,: Orchestra Deutsche
Bachsolis.ten din R.F.G. 11.55 
Avanpremieră. 12.00 Dt strajă pa
triei. 12,30 Emisiune in limbă 
maghiară. 14,00 360 de grade. 18.05 
Film serial pentru tineret : Pier
dut! în spațiu. Atacul plantelor. 
18.50 Vetre folclorice. . La Mălini. 
10.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.05 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Vrancea. 20.30 Muzică 
populară cu Marla Cornescu si 
Nelu Bălășotu. 20.«0 Film artistic : 
Fiul cănitanului Blood — o pro
ducție snano-it.aliană. 22.10 Recita! 
coregrafic : Valentina Massint. 
.”2.30 Telejurnal. Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 13.00 
Tncbider<'a emisiunii de prfnz. 
20.00 Eroi îndrăgiți de eonii : 
Stafllk și Snapetka — cei doi căței 
buclucași. 20.25 Studioul muzical. 
Ansamblul Muzicienii din Paris. 
21,15 Reportai bucureș’ean. 21,30 
Romanțe și cîntece de petrecere 
cu Ioana Radu și Gică Pțtrescu. 

.21,55 Telex tehnieo-științific. 32.10 
Film serial : Mannix (reluare).

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Rapsozii Oltului. 9,20 A fost 
odată ca niciodată... 9,50 De vorbă 

. cu gospodinele. 10.05 Selecțiuni din 
emisiunea „Cîntare patriei". 10,40 
Comentariu la 40 de steme. Ju
dețul Vilcea. 11,00 Gala maeștrilor.
11.30 Viața științifică a Capitalei. 
11,50 Desen animat. 12.00 Un sfert 
de veac In muzica românească. 
12,45 Telejurnal. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. 19.00 Artă plastică. 19,10 Mo
ment folcloric. 19.20 1001 de beri.
19.30 Telejurnal. In ' cinstea ani
versării Republicii — Cronica ma
rii Întreceri. 20,00 Arc peste timp 
— Slatina. 20,15 Tele-enclclopedia. 
21,00- Film serial „Mannix" — Q 
capacană ,1a Intimplare. 21.50 Tele- 
recltal George Ehache. Invitați : 
Dida Drăgan, Marcel Anghelescu, 
Amzși Pelea, Prezintă Rochia 
Tapâlagă. 22,30 Telejurnal. 22.45 
Săptflmlna sportivă. 23,00 Romanțe 
și clntece de petrecere cu Doina 
Badea.

PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16.40 Cîntece și 
. jocuri populare cu Ansamblu! 

„Chindia" al Combinatului petro
chimic Pitești. 17,16 Film docu

SINGE 
Teatrul 

(Sala 
i 10,30

ora 10,30 ; 
ora 19,30 ; '

„I.L. Caraglale" 
: FANNY — ora
CHIRIȚA — ora 15.30 ; 
ȘI ȘOARECI — ora 20 ;

FAIR LADY 
vienez 
Național 
Comedia) 
COANA 
OAMENI
(Sala Studio) • MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 10,30 ; IA
DUL Șl PASĂREA — ora 15,30 și 
20 : Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 10 și 
20 : D-ALE CARNAVALULUI (ce
dat) — ora 15 : (Sala Studio) 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
10 : VALENTIN ȘI VALENTINA 
(cedat) - ora 15 ; VALENTIN ȘI

Tănase" 
VISTA ARE 
15.30 : 19,30 ;
TRĂSNITUL
11 și 19,30 ; ___ ___ ________ „
Stat : DOUA NUNȚI ȘI UN DI
VORȚ — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : CINE ARE DOR PE 
LUME — ora 19,30 ; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria) : O PO
VESTE CU CtNTEC — ora ' 11 ;
(Sala Academiei) : DE CE A FU-' 
RAT ZMEUL MINGEA 
Ansamblul „Ițapsodla 
MUGUREL DE CÎNTEC
NESC
rești : APRINDEȚI 
orele 10 ; 16 și 19,30.

(Sala Savoy) ; RE- 
CUVINTUL. .— ora 

(Sala Victoria) : 
MEU DRAG — ora 
Teatrul Evreiesc de

— ora 11 ;
Română" :

ROMÂ- 
ora 19,30; Circul Bucu-.

STELELE —



Ședința
(Urmare din pag. I)

festivă de Ia Moscova
A. E. Voss, prim secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Letonă, T. 
Usubaliev, prim secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Kirghiză, Țoi 
En Ghen, membru al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, D. Rasulov, prim secretar 
al C.C. al PC. din R.S.S. Tad- 
jikă, Rata Dugonici, vicepreșe
dinte al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri ăl R. P. Mongole, Eman 
del Canto, ministru, secretar ge
neral al guvernului Republicii 
Chile, A. Kocinian, prim secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Ar
meană, Enrico Berlinguer, secre
tar general al P. C. italian, 
Sapurov, prim secretar al 
al P.C. " ------ ---- ’

M.
C.C.

din R.S.S. Turkmenă,

Gus Hali, secretar general al 
P.C. din S.U.A., Rodney Aris- 
mendi, prim secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, I. Rebin, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Estonă, Gopal Swarup 
Pathak, vicepreședinte al Repu
blicii India, Aarne Saarinen, pre
ședintele P.C. Finlandez, Dolores 
Ibarruri, președintele P.C. din 
Spania, Pierre Gansous, secretar 
general al F.S.M., Shripat Amrit 
Dange, președintele Consiliului 
Național al P.C. din India, Mu
hammed Jaber Bajbouj, adjunct 
al secretarului general al Partidu
lui Baas din Siria, Mohammed 
Abdallah Merzaban, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Egipt, Izzat 
Moustafa, membru al Conduce
rii regionale a Partidului Baas 
din Irak, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, mi
nistru al sănătății din Irak, Ben- 
jedid Chaddi, membru al Consi-

liului Revoluției al Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, Amilcar Cabrai, secretar 
general al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde.

Participanții la ședința festivă 
au fost salutați de reprezentanți 
ai Forțelor Armate ale U.R.S.S.

In încheiere, membrii Comite
tului Central al P.C.U.S. și de
putății Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., participanți la ședința 
festivă, au adoptat un apel către 
popoarele lumii.

Seara, Comitetul 
P.C.U.S., Prezidiul 
Suprem al U.R.S.S. 
sovietic au oferit o 
cinstea participanților la ședința 
festivă comună a C. C. al 
P.C.U.S., Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., închinată împlinirii 
unei jumătăți de secol de la în
temeierea U.R.S.S.

Central al 
Sovietului 

și guvernul 
recepție în

Cu vin tarea lui L. I
După 

cadrul 
erate semicentenarului U.R.S.S., 
L. I. Brejnev, secretar generai 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o 
cuvîntare

In introducerea cuvîntului 
său, Leonid Brejnev a relevat 
că făurirea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste a fost 
o continuare directă a operei 
marelui Octombrie, care a des
chis. o nouă epocă în dezvolta
rea omenirii. în aceste zile ju
biliare, a spus el, gîndul se în
toarce, firește, spre acele vre
muri îndepărtate din zilele lu
nii decembrie 1922, cînd primul 
Congres unional al Sovietelor 
a adoptat declarația și tratatul 
cu privire la constituirea Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

In acești primi ani de după 
Octombrie, a fost constituită 
alianța strînsă politică, mili
tară, economică, diplomatică, a 
tuturor republicilor sovietice e- 
xistente atunci, înscrisă într-o 
serie de acorduri între ele, a 
spus vorbitorul. Chiar la o săp- 
tămînă după nașterea statului 
sovietic, în cunoscuta „Declara
ție a drepturilor popoarelor Ru
siei", au fost înscrise ca baze 
ale politicii naționale a puterii 
sovietice i egalitatea și suvera
nitatea popoarelor Rusiei, drep
tul popoarelor la autodetermi
nare liberă, pînă la separare și 
constituire într-un stat inde
pendent, desființarea tuturor 
privilegiilor și restricțiilor na
ționale și național-religioase de 
toate felurile, dezvoltarea li
beră a minorităților naționale, 
necesitatea Uniunii popoarelor 
din Rusia pe baza liberului con
simțământ, cinste, încredere de
plină reciprocă.

Analizînd factorii care au 
determinat constituirea unui 
stat socialist multinațional, vor
bitorul a spus că Lenin arăta
se că o asemenea alianță a po
poarelor putea fi făurită nu
mai pe baza egalității depline 
în drepturi și. a respectului re
ciproc al tuturor participanți
lor. „Noi vrem o alianță a na
țiunilor pe baza liberului con- 
simțămînt, o asemenea alianță 
— sublinia Lenin — care să nu 
admită nici un fel de oprimare 
a unei națiuni de către alta, o 
asemenea alianță care să se ba
zeze pe încrederea deplină, pe 
conștiința clară a unității fră
țești, pe acordul deplin pe' bază 
de liber consimțămînt".

Făcînd un bilanț 
care 
niunii Sovietice, vorbitorul 
relevat că volumul global 
producției industriale a țării a 
crescut în această perioadă de 
320 de ori. E drept — a spus 
el — că s-ar putea replica-: 
compararea cu anul 1922 nu este 
concludentă, căci acesta a fost 
un an de foamete, un an al u- 
nei economii distruse de război. 
Da, intr-adevăr, lucrurile stau 
astfel. In acest caz, sâ compa
răm anul 1972 cu anul antebelic 
1940. Pe atunci, țara noastră 
depășise cu mult nivelul prere- 
voiuționar. Numai în acest răs
timp volumul producției indus
triale a Uniunii Sovietice a 
crescut de 14 ori. în prezent, 
într-o singură lună industria 
sovietică dă mai multă produc
ție decît în întregul an 1940. 
în comparație cu anul 1940, ve
niturile reale ale populației au 
crescut de mai bine de patru ori 
și de peste șapte ori a crescut 
comerțul cu amănuntul. De 4,7 
ori a crescut numărul medicilor 
și de 6,5 ori numărul cetățeni
lor cu studii superioare, medii 
integrale și incomplete.

După cum se știe — a spus 
vorbitorul — Lenin a subliniat 
în repetate rînduri caracterul 
complex al abordării probleme
lor naționale, a arătat necesi
tatea de a manifesta îngăduință 
și delicatețe față de sentimen
tele naționale, mai ales ale po
poarelor mici. Lenin a dus în
totdeauna o necruțătoare luptă 
împotriva oricăror manifestări 
în rîndurile comuniștilor

cum s-a mai anunțat, în 
ședinței festive consa-

al anilor 
au urmat întemeierii U- 

a 
al

naționalismului și șovinismului 
de mare putere.

L. I. Brejnev a spus apoi : 
Am rezolvat pe deplin proble
ma națională în acele aspecte 
ale ei in care am moștenit-o de 
Ia trecutul anterevoluționar. 
Relațiile naționale sînt însă și 
în societatea socialismului ma
tur o realitate care se dezvoltă 
mereu, ridicind noi probleme 
și sarcini. Partidul menține per
manent aceste probleme pe or
dinea de zi, ie rezolvă la timp, 
în interesele întregii țări și ale 
fiecărei republici, în interesele 
construcției comuniste.

Menirea și rolul politicii noas
tre internaționale — a spus vor
bitorul — constă, considerăm, 
în a contribui la înfăptuirea de 
către toate popoarele a dreptu
rilor lor inalienabile, în primul 
rînd a dreptului la dezvoltare 
independentă, de sine stătătoa
re, în condițiile căreia sâ se 
poată folosi de roadele civiliza
ției moderne,

„Principala noastră sarcină 
pe arena internațională consi
derăm că este întărirea și dez
voltarea sistemului mondial so
cialist", a afirmat secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

Referindu-se apoi la o serie 
de alte aspecte ale vieții inter
naționale, vorbitorul a spus că 
lichidarea focarului de război 
din Indochina reprezintă una 
din sarcinile centrale ale poli
ticii externe a Uniunii Sovieti
ce. „Pentru aceasta. acordăm 
prietenilor vietnamezi un spri
jin activ în eforturile lor de a 
obține o reglementare pașnică 
dreaptă. Nu ne vom precupeți 
forțele pentru a menține și în
tări prietenia sovieto-vietna- 
meză".

Leonid Brejnev s-a referit la 
situația din Orientul Apropiat, 
subliniind faptul că numeroase 
state s-au pronunțat pentru so
luționarea problemei din aceas
tă zonă pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
Dar, a spus el. declarațiile tre
buie întărite prin acțiuni poli
tice concrete. în ceea ce o pri
vește, Uniunea Sovietică este 
gata să-și aducă contribuția Ia 
asemenea acțiuni.

Tratatele dintre U.R.S.S. si 
R.F.G., dintre Polonia și R.F.G., 
complexul de convenții referi
toare la Berlinul occidental, ca 
și tratatul privind bazele rela
țiilor dintre R.D.G. și R.F.G., 
care se semnează astăzi în ca
pitala R.D.G.. ridicarea defini
tivă a blocadei diplomatice îm
potriva R.D.G., toate acestea — 
a spus Leonid Brejnev — cons
tituie pași dintre cei mai im
portanți ai evoluției Europei pe 
calea spre pace și securita
te. Și toate acestea nu sînt 
victoria unilaterală a cuiva, ci 
un mare triumf al rațiunii 
realismului în relațiile ‘ 
ționale.

Popoarele își pun . 
serioase — a relevat 
rul — in conferința 
europeană. Ele așteaptă ca 
ceasta conferință să se ocupe 
de problemele cardinale ale în
tăririi păcii europene, să pună 
capăt suspiciunilor și temerilor 
generate de „războiul rece", să 
dea europenilor certitudinea 
pentru ziua .de mîine. Principii
le pe care trebuie să se bazeze 
securitatea popoarelor Europei 
— a spus raportorul — sînt in
violabilitatea frontierelor de 
stat, neamestecul în treburile 
interne, indepedența, egalitatea 
în drepturi, renunțarea la. folo
sirea forței sau la. amenințarea 
cu folosirea ei.

Apreciind apoi că a sosit tim
pul să se treacă pe ordinea de 
zi elaborarea unui program eu
ropean de colaborare economi
că și culturală, vorbitorul a a- 
rătat în continuare că urmează 
să aibă loc, de asemenea, tra
tative cu privire la reducerea 
forțelor armate și armamentelor 
în Europa și că Uniunea So
vietică se pronunță pentru o 
pregătire serioasă și o desfă-

Șl 
interna-

speranțe 
vorbito- 
general-

a-

Brejnev
șurare eficientă a acestor tra
tative. Consolidarea păcii în 
Europa este o problemă extrem 
de importantă pentru destinele 
întregii omeniri.

Referindu-se la relațiile so- 
vieto-americane, L. I. Brejnev 
a evidențiat că un pas impor
tant în dezvoltarea acestora 
l-au constituit tratativele pe 
care conducătorii sovietici le-au 
avut, in primăvara acestui an, 
la Moscvova. cu președintele 
Nixon. Hotărirea exprimată de 
cele două părți de a dezvolta 
colaborarea în diferite domenii 
a fost însoțită de măsuri prac
tice. Mă refer — a precizat vor
bitorul — la o serie întreagă 
de acorduri în diferite proble
me, încheiate in timpul întîl- 
nirii la nivel înalt, precum și 
în cursul contactelor sovieto- 
americane ulterioare. Au fost 
amintite în acest sens acorduri
le sovieto-americane în dome
niul mijloacelor strategice anti- 
racbetă și ofensive — subliniin- 
du-se că „n-ar fi rău să se trea
că de la limitarea înarmărilor 
la reducerea lor treptată, pre
cum și la stabilirea unor limite 
perfecționării lor calitative" — 
precum și acordurile in proble
me economice care „pot crea 
baza unei colaborări de mari 
proporții pe termen lung". Vor
bitorul a subliniat că în ce pri
vește desfășurarea relațiilor so- 
vieto-americane „muite vor de
pinde de modul ’cum vor evolua 
evenimentele în viitorul apro
piat și, în special, ce turnură 
va lua problema încetării răz
boiului în Vietnam".

In continuare, vorbitorul a 
relevat că anul viitor urmează 
să aibă loc importante tratative 
sovieto-japoneze, scopul acesto
ra fiind reglementarea pe bază 
de tratat a problemelor bilate
rale, rămase de la cel de-al 
doilea război mondial. Nâzuim— 
a spus vorbitorul — spre o înțe
legere reciproc acceptabilă Ir. 
toate problemele pe care le vom 
dezbate.

L. I. Brejnev a consacrat o 
mare parte a cuvîntârii sale mer
sului construcției ccihunis.î în 
U.R.S.S. El a afirmat că. de a- 
proape doi ani, poporul sovietic 
muncește pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. Sarcinile 
pe care le-a trasat Congresul 
sînt uriașe și foarte complexe. 
Poporul răspunde partidului 
printr-o intensă activitate, prin- 
tr-un eroism de masă în muncă.

în ansamblu se înregistrează 
o creștere considerabilă a pu
terii economice a Uniunii Sovie
tice, fapt care nu poate sâ ițu 
ne bucure pe toți, a afirmat 
L. I. Brejnev. în ziua marelui 
jubileu, putem și trebuie să 
spunem aceasta cu tărie. Dar și 
in zilele marilor sărbători, ca 
și în zilele obișnuite, vedem 
bine nu numai realizările, ci și , 
lipsurile și lacunele noastre, 
concentrăm atenția și eforturile 
poporului asupra lichidării 
cît mai grabnice.

Una din marile probleme 
dezvoltării pe mai departe 
Uniunii Sovietice și "— 
rămîne s-o rezolvăm 
rul apropiat —a spus 
nev — este problema 
ției U.R.S.S. Actuala 
ție, care a fost adoptată în 1936, 
a reflectat factorul lichidării 
exploatării de clasă în țara 
noastră, a Consfințit victoria so
cialismului. Dar viața merge 
înainte. După trei decenii și ju
mătate, care au trecut de la a- 
doptarea Constituției, în dez
voltarea societății sovietice, în 
dezvoltarea mondială, în repar
tizarea forțelor de clasă 
arena internațională, au 
loc schimbări principiale, 
tenționăm să supunem discuției 
întregului popor, încă pînă la 
următorul congres al partidu
lui, propunerile corespunzătoare 
referitoare la noul text al Cons
tituției. Apoi, noua Constituție, 
completată cu propunerile oa
menilor muncii, va fi supusă a- 
probării întregului popor, prin- 
tr-un referendum.
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Noi bombardamente asupra
R.D. Vietnam

CAMBODGIA. Patrioți
khmeri in timpul unei acțiuni.Guvernul R. D. Vietnam a dat 

publicității o declarație în care 
arată că, de la 18 decembrie 
1972, guvernul american a anga
jat numeroase forțe aeriene și 
navale, incluzînd majoritatea 
bombardierelor strategice „B-52" 
din Asia de sud-est. în efectua
rea unor raiduri fără precedent 
asupra zonelor dens populate din 
jurul orașelor Hanoi si Haifong, 
precum și dintr-un mare număr 
de provincii ale R. D. Vietnam.

Proteste ale
R. P. Polone

Agenția China Nouă a da 
blicității o declarație de p 
în legătură cu avarierea 
comerciale chineze -S: 
Roșu—149". în urma bem 
mentului efectuat de avial 
mericană Ia 20 decembrie a
portului Haifong din R D. 
nam. Declarația sublimări 
guvernul Statelor Unite :: 
Sâ 17ÎC&Î6Z3 IHICQIS* â’LâCSTc 
velor comerciale chineze 
ofere garai 
lă

incite;

PJLPAge 
tații 
cu scufundarea navei comerciale 
poloneze .Josef Conrad". în ur
ma bombardamentelor efectuate 
de aviația americană asupra por
tului vietnamez Haifong. Gu
vernul R.P. Polone a inmînat o 
notă de protest Ambasadei 
S.U.A. la Varșovia — se arată 
în comunicat.

Poporul polonez exprimă un 
protest hotărît și cere încetarea 
neîntîrziată a bombardamentelor 
și a oricăror acte de război îm
potriva "‘poporului vietnamez, 
precum și semnarea grabnică de 
către guvernul american a acor
dului cu privire la încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în 
Vietnam, subliniază comunicatul.

Guvernul Republicii Arabe E- 
gipt a protestat în legătură cu 
bombardarea de către aviația 
americană a ambasadei egiptene 
din Hanoi — informează agen
țiile France Presse și Reuter.

• CELE ȘAPTE ȚARI 
MEMBRE ale Aosciației Eu
ropene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), Finlanda, Austria, 
Islanda, Portugalia, Suedia, 
Elveția. Norvegia, care au 
rămas în afara Pieței comu
ne, au încheiat joi, la Gene
va, acorduri privind comerțul 
tradițional cu foștii membri 
ai Asociației — Anglia și Da
nemarca — pînă cînd aparte
nența acestora la Comunita
tea Economică Europeană va 
deveni efectivă. Aranjamen
tele tranzitorii sînt destinate 
să acționeze pe perioada în 
care acordurile comerciale 
ale țărilor membre ale 
A.E.L.S. cu țările comunitare 
precum și cu noii membri ai 
C.E.E., nu se exercită pe de
plin. Aceste aranjamente se 
referă la un ansamblu rela
tiv redus de schimburi co
merciale, vizînd îndeosebi a- 
nurnite materii prime și pro
duse agricole.

REPUBLICA MALGAȘA. In cursul recentelor incidente din 
orașul Tomatava, o parte a populației s-a refugiat la o bază 

militară din apropiere.

Vineri, au început la 
Tokio lucrările celei de-a 
71-a sesiuni speciale a 
Dietei japoneze, convo
cată în urma alegerilor 
generale de la 10 decem
brie.

în prima parte a sesiunii, adi
că pînă marți 26 decembrie, vor 
fi confirmați noii membri ai Ca
merei Reprezentanților și va fi 
investit noul guvern pe care pre
mierul Kakuei Tanaka, deja nu
mit vineri după-amiază în func
ție, l-a anunțat în linii mari în 
aceeași zi

în ședințele de vineri, Umeki- 
chi Nakamura a fost ales speaker 
al Camerei Reprezentanților, în
locuind pe Naka Funada. Sîmbă- 
tă, urmează să fie aleși directorii 
Comitetului de conducere al Ca
merei Reprezentanților și ai altor 
comitete, în care vor fi leprezen- 
tați, pentru prima oară, deputății 
comuniști.

Lucrările vor fi întrerupte 
marți de vacanța de iarnă a de- 
putaților pînă la 27 ianuarie, 
cînd va avea loc ceremonia ofi
cială, în prezența împăratului Hi
rohito, a deschiderii dezbaterilor 
asupra bugetului pe anul fiscal 
viitor și a programului de politică 
internă și externă a guvernului.

Principalele portofolii «le 
noului guvern liberal-democrat 
au fost atribui'e în felul ur
mător : Ministerul de Externe 
a fost încredințat, ca și ante
rior, lui Masayoshi Ohira, cel 
al finanțelor lui Kiichi Aichi, 
cel de interne lui Masumi 
Esaki. iar Ministerul apărării 
lui Keikiehi Masuhara. în frun
tea Ministerului comerțului in
ternațional și industriei a fost 
menținut Yasuhiro Nakasone, 
iar Takeo Miki a fost numit 
ministru de stat însărcinat cu 
problemele mediului înconjură
tor.

Iii. liiill

Manifestări consacrate
aniversării Republicii

• LA BELGRAD s-a desfășu
rat, în prezența, membrilor 
corpului diplomatic, a ambasa
dorului român în Iugoslavia, 
Vasile Șandru, a unui numeros 
public, o gală festivă de filme. 
Cu acest prilej, la Centrul cul
tural al Capitalei iugoslave a 
fost prezentată creația cinema
tografică „Puterea și adevărul", 
după scenariul lui Titus Popo- 
vici, în regia lui Manole Marcus, 
care s-a bucurat de succes.

Declarația subliniază că „aceste 
noi acte de război constituie gra
ve încălcări ale suveranității și 
securității R. D. Vietnam".

Guvernul R. D. Vietnam con
damnă această nouă escaladare a 
războiului și cere guvernului a- 
merican să pună capăt neîntîr- 
ziat intervenției în Vietnam, bom
bardamentelor, minării, blocadei 
si tuturor celorlalte acte de agre
siune împotriva R. D. Vietnam.

• SUB AUSPICIILE ASOCI
AȚIEI CULTURALE BELGIA-, 
ROMÂNIA, la Bruxelles a fost 
organizată o seară culturaiă 
românească dedicată celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii. Despre semnifica
ția acestui eveniment a vorbit 
Jean Taillar, secretar general 
al asociației, care a evocat dru
mul parcurs de România in
tr-un sfert de veac și realizări
le obținute de poporul roman 
îh toate domeniile de activita
te., De asemenea, el s-a referit 
la relațiile dintre România și 
Belgia, reliefînd dezvoltarea lor 
ascendentă, marcată in special 
prin recenta vizită in Bel
gia a președintelui Consiliu
lui. de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A maj luat cuvintul Albert 
de Smaele, fost ministru, pre
ședinte de 
lui central

nalitate marcantă a vieții po
litice și economice belgiene, 
care a înfățișat, unele aspeece 
din dezvoltarea impetuoasă a 
economiei țării noastre in ul
timii ani. Referindu-se la 
politica externă promovată de 
România socialistă, vorbite ■ 
rul a scos in evidență ro
lul deosebit de activ al 
țării noastre pentru convocarea 
conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

în continuare au fost prezen
tate filmele „Rapsodia română" 
și „Brâncuși".

• IN CAPITALA ALGERIEI 
ș-a deschis, sub patronajul mi
nistrului informațiilor și cultu
rii, Ahmed Taleb Ibrahimi. și 
al Ambasadei României la Al
ger, „Săptămină culturii româ
nești". Cu acest prilej, a avut 
loc joi seara un spectacol de 
gală prezentat de un grup de 
artiști ai Teatrului muzical din 
Brașov, care s-a bucurat de un 
frumos succes.

Noi state
au recunoscut

onoare al Consiliu- 
al economiei, perse-

R. P. Chineze,
și R.A. Egipt

Ministrul de externe egiptean, 
M hâmed Hassan El Zayyat, a 
c-.: instrucțiuni subsecretarului 
de stat pentru afaceri externe, 
Ismail Fahmy, să aducă acest 
pretest .a cunoștință însărcina— 
tulul c f reprezentarea interese
lor americane In Egipt, Joseph
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Australia si Noua Zeelandă au stabilit
relații diplomatice cu II. P. Chineză

Conform acordului de Io 
Simla, trupele indiene și pa
kistaneze au fost retrase 

. complet in interiorul credi
telor naționale după rece-Ma 

| intilnire a șefilor de Stoi Ma
jor ai celor două țări.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
a difuzat,un comunicat în care 
se arată că guverhele R.P. Chi
neze și Australiei au hotărît să 
se recunoască reciproc și să sta
bilească relații diplomatice în- 
cepînd de la 21 decembrie a.c. 
Guvernul australian a hotărît 
să-și retragă reprezentanța ofi
cială din Taivan, înainte de 25 
ianuarie 1973.

ZE
GUVERNELE R.P. CIIINE- 
ȘI NOII ZEELANDE au

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
R.D. GERMANE a aprobat 

Tratatul 
relațiilor dintre R.D. Germană 
și R.F. a Germaniei. semnat 
joia trecută la Berlin. Proiec
tul de lege privind Tratatul ur
mează să fie trimis <pre exami
nare Camerei Populare a R.D. 
Germane.

AL
cu privire la bazele

hotărît să se recunoască reci
proc și să stabilească relații di
plomatice, începînd de la 22 de
cembrie 1972, — se arată într-un 
comunicat dat publicității de a- 
genția China Nouă. Ministrul 
afacerilor externe al Noii Zee- 
lande a dat publicității o decla
rație în care anunță că țara sa 
rupe relațiile cu Taivanul din 
momentul recunoașterii R.P. 
Chineze.

• AGENȚIA A.D.N. anunță că 
guvernele Republicii Democrate 
Germane și Australiei au căzut 
de acord să stabilească relații 
diplomatice de la 22 decembrie 
1972 și să facă schimb de am
basadori.

• UN COMUNICAT al Mi
nisterului de Externe al Nepa
lului informează că guvernele 
Nepalului și R.D. Germane au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice.

• GUVERNUL R.D.G. a ho
tărît să restabilească, cu înce
pere de la 21 decembrie, relațiile 
diplomatice cu Indonezia și să 
ridice Consulatul general de la 
Djakarta la rang de ambasadă— 
anunță agenția A.D.N.

• • • • • •
transmis Bundesratului spre ra
tificare tratatul privând baze
le relațiilor dintre R.F.G. și 
R.D.G.

în acest fel. a început proce
sul de ratificare a tratatului, 
semnat la 21 decembrie la Ber-

formarea unei Comisii de fron
tieră compusă din reprezentanții 
ambelor state, care va efectua 
demarcarea frontierei dintre 
ele.

ti DECEMBRIE, 
a Germaniei

• LA 
vemul

SCURTJ
• AGENȚIA T.A.S.S. rela

tează că Michael Kohl, secretar 
de stat al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., și Egon Bahr, minis
tru cu însărcinări speciale in 
guvernul R.F. a Germaniei, au 
făcut un schimb de mesaje cu 
privire la deschiderea pe șosele 
a unor puncte suplimentare de 
control și trecere, precum și la

Accident minier în 
Polonia.
• ÎN URMA UNUI ȘOC TEC

TONIC. într-o galerie a minei 
poloneze Mechowice, din voie
vodatul Katovice, s-a produs 
prăbușirea unei galerii, în por
țiunea 
prinși 
ceștia 
timp 
putut 
tează

respectivă fiind sur- 
5 mineri. Doi dintre a- 
și-au pierdut viața, în 
ce ceilalți 3 mineri au 

fi degajați la timp, rela- 
agenția P.A.P.

Explozie nucleară în 
S.U.A.

• STATELE UNITE au pro
cedat, joi, pe poligonul din de
șertul Nevada, la o nouă explo
zie nucleară subterană, anunță 
agențiile France Presse r ^Reu
ter. Aceasta, este a șaptea ?xpe- 
riență subterană efectuată în a- 
cest an de către S.U.A.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

„Facultăți supraaglomerate, 
o penurie gravă de cadre di
dactice și laboratoare, struc

turi învechite și un sistem auto- 
ritarist care a impus norme de 
cazarmă 
au provocat cea mai acută 
ză universitară din cîte a 
noscut vreodată Spania".

în sălile de cursuri,
cri-
cu-

rela- 
vest- 
rea-

Observația aceasta, cuprinsă într-o 
tare din Madrid a săptămînalului 
german DER SPIEGEL sintetizează 
lități care explică tensiunea, situația explo
zivă din centrele universitare spaniole.

Corespondențele de presă semnalează, 
în ultimele săptămîni, o recrudescență a 
mișcării revendicative studențești in Spa
nia. La Madrid, Barcelona 
studenții au format pichete 

fața 
taxelor 

promisiunilor

și Valencia, 
de protest 
universitățî- 

univgr- 
fă-

care staționează în 
lor, cerind reducerea 
sitare și respectarea 
cute de autorități că vor asigura noi spa
ții pentru săli de cursuri și laboratoare. O 
adunare studențească s-a desfășurat — în 
pofida interdicției oficiale — in incinta fa
cultății de medicină din Madrid, in spriji
nul asigurării unor condiții normale de 
studii și al lichidării supraaglomerării am- 
fiteatrelor și laboratoarelor. Și tot în po
fida interdicțiilor, a fost convocată o adu
nare la care au luat parte reprezentanți 
ai studenților din cinci centre universitare 
Adunarea ar avea ca obiectiv fixarea unui 
Plan de acțiune vizînd satisfacerea cerin
țelor de îmbunătățire a condițiilor de în
vățătură. Lideri ai studenților au declarat, 
așa cum semnalează publicația vest-ger- 
mană anterior citată, că „folosirea meca
nismului grevelor și chiar a demonstrații
lor va deveni inevitabilă în viitorul apro
piat dacă autoritățile nu iau nici o iniția
tivă palpabilă în rezolvarea cererilor 
de asigufare a unor spații universitare ac
ceptabile și, în general, a unor condiții de 
învățătură normale". Aceste revendicări 
sînt sprijinite și de un număr remarcabil

0 umpulure
de

450 000000
pesetas

Restringerea alocațiilor bugetare

pentru universitățile spaniole
generează o nouă încordare

universitare, care cri- 
governamentale pentru

de cadre didactice 
tică aspru forurile _ 
supraaglomerarea facultăților, datorită in
suficienței sălilor de cursuri, pentru slaba 
înzestrare a laboratoarelor și bibliotecilor, 
pentru încetineala cu care se preocupă de 
necesitățile urgente și de modernizarea în- 
vățămintului superior. E semnificativ în 
acest sens cazul rectorului universității din 
Salamanca-. Acesta s-a raliat cererilor stu
denților pentru mărirea alocațiilor desti
nate școlii și a adresat un memoriu gu
vernului ; drept urmare, el a fost demis 
din postul său.

De fapt, in centrul actualei mișcări pro
testatare studențești se află măsura re
centă a forurilor guvernamentale de a re
duce cu 450 de milioane pesetas aloca 
țiile destinate invățămintului superior Pe 
anul universitar 1972—1973, în comparați»’

cu anul precedent. Această amputare — 
remarcă DER SPIEGEL — „este resimțită 
în cercurile studențești și universitare ca 
o sfidare și ca o nesocotire a repetatelor 
promisiuni făcute de autorități cu privire 
la eforturi materiale sporite pentru extin
derea rețelei universitare". Restringerea 
fondurilor bugetare destinate școlii supe
rioare a survenit într-isn moment in care 
— potrivit datelor oficiale publicate la în
ceputul actualului an universitar — m 
ceie 22 de universități de stat din Spania 
trebuie asigurate de cel puțin două ori 
mai multe săli de cursuri și laboratoare 
și de cel puțin trei ori mai multe cadre 
didactice pentru ca cei 300 000 de studenți 
să poată fi pregătiți „în condițiuni ono 
rabue". Universitatea din Valencia de pildă 
—, a treia ca mărime dintre universită
țile Spaniei — a cerut la începutul actua
lului an universitar să i se aprobe 356 noi 
posturi de profesori și asistenți pentru a 
putea asigura funcționarea cît de cît nor
mală a cursurilor. Cererea a rămas, însă, 
fără răspuns. In acest context se remarcă 
și un alt fenomen. Structurile învechite 
și precaritatea materială a universității 
spaniole au generat un exod de proporții 
îngrijorătoare al cadrelor didactice univer
sitare. S-a aflat astfel din surse oficiale 
că numai în decursul a doi ani au plecat 
la universități din Statele Unite. Argenti
na, Brazilia și Anglia 86 de cadre univer
sitare, dintre care 12 șefi de catedre.

Cu prilejul unei conferințe a rectorilor 
desfășurată la Universitatea din Tenerife 
s-au făcut auzite numeroase accente critice 
cu privire la lipsa de preocupare a auto
rităților pentru nevoile școlii superioare. 
Pe marginea acestei conferințe cotidianul 
catolic madrilen YA nota că universitățile 
spaniole duc o lipsă serioasă de mijloace 
de existență și sînt pline de datorii finan
ciare, relevînd că „numai o urgentă re
considerare a mijloacelor alocate pentru 
universitate odată cu o restructurate a 
școlii superioare în raport cu cerințele 
momentului actual pot preveni explozii, 
altfel inevitabile".

Asemenea semnale 
crudescența mișcării 
țești, nu prevestesc
Iul an universitar spaniol.

EM. RUCAR

de alarmă, ca și re- 
revendicative studen. 
zile calme în actua-
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