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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în județele Vaslui și Iași

PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA
Șl SOCIALA A PATRIEI

întâlnirile secretarului general 
al partidului cu masele de oa
meni ai muncii se constituie de 
fiecare dată în evenimente po
litice de excepțională însemnă
tate pentru colectivul, întreprin
derea sau județul în care au 
loc, au o mare înrîurire asupra 
vieții politice, economice și so
ciale de pe întreg cuprinsul ță
rii. Sînt binecunoscute, de a- 
cum, frecvența, caracterul siste
matic al acestor întllniri. Dialo
gul permanent, neîntrerupt din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu cadrele de bază din toate 
sectoarele vieții noastre sociale, 
cu masele de oameni ai mun
cii. reprezintă o dominantă a 
stilului personal de muncă al 
secretarului general al partidu
lui. o expresie elocventă a adîn-

o amenii muncii, toți 
cetățenii localități
lor înscrise în iti- 
nerariul vizitei au 
făcut o caldă și 
entuziastă primire 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
expresie a sentimentelor de sti
mă, de înaltă prețuire față de 
cel care cu înaltă responsabili
tate conduce cu mină sigură în
treaga națiune pe drumul fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, al' prosperității 
și progresului general. în între
prinderi, în unitățile agricole, 
de-a lungul arterelor străbătute, 
mii, zeci de mii de oameni au 
ținut să-l întîmpine pe secreta
rul general al partidului adre- 
sîndu-i cuvinte de adîncâ recu- 

___ ______ noștință și dragoste, oferindu-i 
cuiul democratism' care'Icăracte- fl.Qti, seandînd. îndelung bineeu- 
rizează orîndpfrea noastră. A ; șl
ceșt •riiatrfp~juui>rjnTociy...,in paporul“. ^.Ceaușescu — P.C.R.“.

Regăsim în aceste înflăcărate și 
emoționante manifestări senti
mentele cele mai alese cu care 
întregul nostru popor înconjoa
ră pe primul cetățean al țării — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
conducerea partidului și statu
lui nostru, încrederea nețărmu
rită a tuturor cetățenilor pa
triei în politica marxist-leninis- 
tă profund științifică a partidu
lui, hotărîrea lor nestrămutată 
de a face totul pentru transpu
nerea ei în viață spre binele ță
rii, al fiecăruia dintre noi.

tens șt substanțial Sclrtrtib de’ o 
pinii, de preocupări, dă posibi
litatea fundamentării unor deci
zii juste, așa cum le impune rea
litatea, permite luarea unor mă
suri operative. Ia fața locului, 
măsuri care duc la rezolvarea 
rapidă a problemelor indiferent 
de natura lor. Pe de altă parte 
aceste întâlniri au o mare înrîu- 
rire asupra oamenilor muncii — 
producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție — dez
voltă conștiința participării și 
responsabilitatea în rezolvarea 
tuturor problemelor, declanșea
ză, noi energii în lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
care exprimă în cel mai înalt 
grad propriile lor năzuințe și 
aspirații de progres șl civiliza
ție. Sub aceste auspicii s-a des
fășurat și recenta vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
cele două județe din Moldova, 
vizită în cursul căreia secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de alți conducători de 
partid, de cadre de conducere 
din diverse sectoare.

răsătura dominan
tă, fundamentală .J 
_—-<-£{3 a 

carac- 
lucru. 

muncii 
t-au primit pe conducătorul 
partidului și statului cu bucurie 
și entuziasm dar și cu un ritm 
trepidant de muncă, raportîn- 
du-i un bogat bilanț de reali
zări. Peste tot vizita a căpătat 
caracterul unei largi consfătuiri 
de muncă, un amplu dialog în 
care oamenii și-au spus deschis 
părerea, au arătat și bucuriile 
și greutățile ce le întâmpină,

acestei vizite 
constituit-o 
terul ei de 
Oamenii

pe

s-au referit la acțiunile și ini
țiativele luate, au făcut propu
neri pentru mai buna soluționa
re a problemelor cu care se 
confruntă. Nota caracteristică a 
acestor propuneri este dată de 
hotărîrea fermă a colectivelor 
de a îndeplini exemplar sarci
nile de producție ale acestui an, 
hotărîtor pentru înfăptuirea cin
cinalului Înainte de termen. în 
discuțiile avute cu cadrele de 
bază ale unităților Industriale 
sau agricole, ale institutelor de 
cercetare sau învățămînt supe
rior, cu activul de partid, secre
tarul general al partidului a 
fost asigurat că toate eforturi
le, întreaga putere de creație 
sînt concentrate pentru înfăp
tuirea angajamentului patriotic 
de îndeplinire a cincinalului 
înainte de termen, în unele 
Locuri- cu șase luni mai de vre
me,-în-altele cu șapte luni, în 
altele, cu mai mult. Drept argu
mente au fost aduse realizările 
de seamă obținute în primii doi 
ani ai planului cincinal, debutul 
viguros în cel de-al treilea an, 
planurile concrete de măsuri 
privind perfecționarea calitati
vă a întregii activități economi
ce și mai ales acea uriașă miș
care de masă generată de idei
le Conferinței Naționale a parti
dului pentru fructificarea supe
rioară a tuturor posibilităților 
de care dispunem. Ceea ce a șf 
făcut pe foarte mulți, fie că 
erau muncitori sau cadre de 
conducere ale unităților, să a- 
firme că termenele stabilite — 
în cadrul cărora angajamente
le pentru acest an prevăd im
portante depășiri țață de pre
vederile maximale ale planului 
— nu reprezintă ultimul cuvînt, 

pe 
noi re-

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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CONFERINȚE
ALE ORGANIZAȚIILOR

JUDEȚENE ALE

spi-

( Continuare în vag. a ll-a)

U. T. C

exprimăm adeziunea 
prin votul nostru. 
Foto: O. PLECAN

Zilele trecute și-au desfășurat 
lucrările conferințele de dare de 
seamă și alegeri din nouă orga
nizații județene ale Uniunii Ti
neretului Comunist. La dezba
teri au fost prezenți și au luat 
cuvîntul primii secretari ai co
mitetelor județene P.C.R;, tova
rășii : George Homoștean — în 
județul Alba ; Gheorghe Roșu 
— in județul Bacău ; Adalbert 
Crișan — în județul Bistrița- 
Năsăud ; Gheorghe Ghinea — 
în județul Botoșani ; Nagy Fer- 
dinand — în județul Covasna ; 
Ioachim Moga — în județul Hu
nedoara ; Vasile Marin — în 
județul Ialomița ; Gheorghe Ne- 
cula — în județul Ilfov și Teo
dor Coman — în județul Tulcea.

Din partea Biroului C.C. al 
U.T.C. au participat tovară- 

Traian Ștefănescu,

prim secretar a>l C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, și Gheorghe 
Stoica, — la Hunedoara ; Va- 

Nicolcioiu — la Alba ; 
Silvia — la Tulcea ;
Popescu — la Ialo-

sile 
Ilie 
Ioan 
mița și Ilfov ; Aurel Stoica — 
la Botoșani ; Iosif Walter — la 
Bacău și Covasna ; Nicolae Ma- 
teescu — la Bistrița-Năsăuid.

Desfășurate în spiritul indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătățirea 
stilului și metodelor <le muncă 
ale organelor și organizațiilor 
U.T.C. conferințele județene au 
analizat cu maturitate, de pe 
inalte poziții critice și autocri
tice, activitatea depusă de or
ganizațiile U.T.C. pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului X 
și ale Conferinței Naționale a 
P.C.R. pentru mobilizarea între
gului tineret la realizarea ac-

U.M.M.U.M. — Ba
ia Mare : Utecistul 
Liviu Petruț, șef de 
echipă în secția 
mecanică-montaj, lu- 
crînd la trasarea 
capacelor de legare 
pentru trasportoare 

cu bandă.

tualului cincinal înainte de ter
men. în acest sens au fost sta
bilite măsurile concrete și obi
ectivele organizațiilor județene 
U.T.C. în vederea participării 
la întrecerea lansată de Biroul 
C.C. al U.T.C., între toate orga
nizațiile județene, sub deviza : 
..Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“. O atenție deosebită 
a fost acordată de delegații la 
conferințe activității educative 
desfășurate de organele Și orga
nizațiile U.T.C., acțiunilor pen
tru formarea tinerilor în 
ritul normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste. Relevînd expe
riența pozitivă în ansamblu, 
dobindită de organizațiile U.T.C., 
au fost stabilite noi măsuri

A

A

TIN E R ET UL —factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen

^TATEJA oțel ari lor
AL DOILEA EXEMPLU Demnitatea de

că ele vor fi îmbunătățite 
măsura descoperirii de 
surse.

în stilul care i-a 
propriu, tovarășul 
Ceaușescu a făcut, 
cu muncitorii, cu cadrele de 
bază ale unităților, o analiză

devenit 
Nicolae 

împreună 
cadrele

(Continuare în pag. a lì-a)

Sîmbătă, 2 decembrie 1972. 
Pe prima pagină, sub titlul 
„Înfăptuind Ilotăririle Ple
narei C.C. al P.C.R., uteciștii 
răspund prin fapte de mun
că", ziarul nostru publica 
angajamentele tinerilor oțe- 
lari de la Reșița în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“. Era după 
Conferința de dare de seamă 
și alegeri a organizației 
U.T.C. din cunoscuta cetate 
de foc a Banatului. Printre 
alte obiective se stabilise cu 
acest prilej 
tre uteciști 
întreținere 
care de aci 
numele de 
tului. Șapte

ASCEN
SIUNEA 

Șl DECĂ 
DEREA

SPORTULUI DE 
PERFORMANȚĂ 

LA TÎRGU MUREȘ
Nu trebuie 

vîrstă pentru
să 

a-U
ai nu știu ce 
aminti de pe-

• TENIS
— „Cupa Unirii"
— Programul ma
rilor competiții

• BOX
— Competiții și 
noutăți din „no
bila artă"
— Meciul Frazier- 
Foreman

• ȘAH
— Florin Gheor
ghiu învingător la 
Orense (

rioada cînd Tg. Mureș consti
tuia una din cele mai fertile 
pepiniere pentru sportul româ
nesc de performanță. Și nu-i 
neapărat nevoie să ai o vastă 
informație sportivă pentru a-ți 
reaminti competițiile sportive de 
mare anvergură pe plan național 
și internațional în care talente 
crescute la școala sportului tîr- 
gumureșean se aliniau în pri
mele loturi ale țării, se ridicau 
pe podiumurile cele mai înalte 
ale sportului și sportivității. 
Păcatele constau, însă, în aceea 
că trebuie să ne hrănim cu 
amintirile victoriilor și perfor
manțelor trecute, să ne limităm 
satisfacțiile la puținele izbînzi 
tîrgumureșene de azi. Nu ne 
propunem să negăm din capul 
locului existența unei preocupări 
pentru reînvierea activității 
sportive de performanță în muni
cipiul Tg. Mureș, pentru diversi-

preluarea de că- 
în exploatare și 
a unui cuptor 

înainte va purta 
Cuptorul tinere- 
zile mai tîrziu un

interviu cu inginer Otto 
Takacs, directorul uzinei din 
Oțelul Roșu, venea să confir
me că inițiativa utopiștilor 
de la Reșița, temerară în 
fond, nu-i nici pe departe 
hazardantă pentru că aici, 
la „Oțelul Roșu“, un aseme
nea „cuptor al tineretului“ 
ființa de aproape un an cu 
rezultate excelente : în nu
mai unsprezece luni cele trei 
brigăzi de tineri care deser
veau acest cuptor obținuseră 
1 500 tone oțel peste sarcinile 
planificate.

Inițiativa tinerilor de 
Reșița și 
rămas fără

la 
Oțelul Roșu n-a 

_ __  ecou. La 18 de
cembrie redacția ziarului pri
mește o nouă scrisoare. De 
data aceasta de la Hunedoa-

ra. „Uteciștii din secția 
O.S.M. 2 a C.S. Hunedoara 
— se spunea în scrisoare — 
luind cunoștință de chemarea 
organizației de tineret din 
secția oțelărie a C.S. Reșița... 
au hotărît să răspundă che
mării lansate de către tine
retul reșițean“... și urmau 
obiectivele cu care cei de la 
Hunedoara se înscriau în în
trecere.

Sînt deosebit de valoroase 
aceste inițiative ale tinerilor 
din cele trei cetăți ale oțelu
lui românesc. Cu atît mai 
mult cu cît ele vizează acti-

VASILE BARAC

(Continuare în pag. a Il-a)

Concursurile școlare pe obiecte
au debutat

Duminică, matematicienii 
din școli s-au întrunit în pri
ma etapă a concursului tra
dițional care, tot tradițional, 
se finalizează cu olimpiada 
internațională, vara. Nu s-a 
făcut. încă bilanțul partici- 
panților, dar sînt, cu certitu
dine, de ordinul miilor, do
vadă elocventă că matemati
ca devine, cum se cuvine, o 
disciplină regină, 
după ce, duminica
alți elevi, la fel de pasionați, 
s-au întrunit într-o competi
ție a pregătirii și inteligenței 
și talentului — la literatura 
română și chimie, urmînd, 
peste o săptămînă, fizica.

In pagina a 3-a

Bătălia pentru

MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aceasta 
trecută,

I

I
I

1 OOO 000 lei
economii la I

UN TATĂ CARE A UITAT 
DE PROPRIII COPII

DAR DE CE NU INTERVINE AUTORITATEA TUTELARĂ ?
Cităm din scri

soarea tulburătoare 
trimisă redacției 
de FLOKICA MO- 
LLER din comuna 
Gottlob, județul 
Timiș :

„Am fost o fami
lie numeroasă, 11 
copii. Doi au dece
dat, o soră de-a 
mea a fost înfiată

m-ani căsă- 
la vîrsta de 
Dar motivul 
care mă a- 

ziarului este 
i celorlalți 

care

iar eu 
torit 1 
16 ani. 
pentru 
dresez î 
situația 
frați ai mei 
duc o viață de mi
zerie și necazuri 
din pricina lipsei 
de răspundere a ta
tălui meu. El are

viciul băuturii, e 
beat mai în fiecare 
zi, lipsește de la 
lucru, nu numai că 
nu cîștigă dar dă 
pe băutură și banii 
încasați pentru co
pii, adică 1 000 de 
lei in fiecare lună. 
Iși bate soția și co
piii, face tot felul 
de scandaluri. Sora

a produce metal
Tteci pe poarta oțelăriei și urci 

spre marea hală E duminică și 
un frig umed, mătăsos umple în
tregul perimetru al Reșiței, Din
colo de pereții ei. dincolo de ar
cadele marii oțelării alunecă lo
comotive și creuzete, cu metal li
chid. Jerbe de flăcări izbucnesc 
din gurile cuptoarelor lungin- 
du-ne umbrele. Aici e locul unde 
orice dimensiune a anotimpului 
ia sfîrșit. Aici, e locul unde fie
care clipă și fiecare gest își reca
pătă demnitatea și suprema lor 
importanță. Dansul focului este 
singurul criteriu al existenței și 
al bunului' mers.

Mă aflu în biroul maistrului de 
schimb Damșa Traian care no
tează ceva intr-un caiet gros, cu 
coperți cenușii.

— Unde-i cuptorul 1? întreb.
— Alături. Vă conduc eu.
„Alături“ este (erba de flăcări 

care luminează ca o torță impre
sionanta hală a oțelăriei Siemens- 
Martin. „Alături“ trece mașina 
de șarjate și împroașcă un vago-

dolomită în pîntecul cup- 
Tot „alături“ sînt și cei

net de 
torului, 
patru oțelari din brigada tinere
tului care deservesc cuptorul nu
mărul 1

Nu-mi pot stăpîni nefirescul 
unei întrebări •

— Cum sînt oamenii ?
— Buni. Foarte buni.
Nu mă surprinde. Sînt atîția 

oameni buni și foarte huni în 
țara asta. Dar ceea ce m-a șocat, 
ceea ce m-a impresionat foarte 
mult a fost felul în care omul din 
fața mea mi-a răspuns: „Buni, 
foarte buni“. Ca și cum ai spu
ne : „caldă și bună e pîinea 
asta , ca și cum ai spune privind 
un izvor de munte ; „bună și cu
rată e apa asta“. Asemenea grî- 
nelor și apelor țării sînt și a- 
cești oțelari. Este necesar, este 
firesc, este, mai ales, real.

PA VEL PERFIL

(Continuare în pag. a 111-a)

mai mare a 
alte două su
la Brașov și 
ajutat să in
cite o meserie,

mea 
luat 
rori 
le-a 
vețe
acum sînt împreu
nă acolo. Eu am 
luat o soră la mi
ne, la Gottlob, și 
am s-o ajut să aibă 
un bun viitor in 
viață. Pentru ajuto-

rul primit mulțu
mesc primarului 
din comuna Lovrin, 
unde domiciliază 
tatăl meu. Dar sîn- 
tem foarte îngrijo
rați de ce se va în
tâmpla cu ceilalți 
frați și cu marna, 
care, după atâția 
ani de muncă, ar 
merita o viață mai

prelungirea vieții
tractoarelor

I a început

reparații și pentru

Vine sau nu vine...

ION DANCEA 
OVIDIU PĂUN

liniștită. Vă rugăm 
mult să ne îndru
mați, să ne spuneți 
cum am putea ieși 
din acest necaz“.

(Continuare în 
pag. a ll-a)

iarna.
Foto: EM. TÄNJALÄ
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EVENIMENT POLITIC MAJOR, 
CO PROFUNDE SEMNIFICAȚII 

PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA
SI SOCIALA A PATRIEI

CUM L-AM CUNOSCUT
PE LENIN

(Urmare din pag. I)

amănunțită a situației locu
rilor de muncă unde s-a oprit, 
a secțiilor, a unității in an
samblu. Această consultare s-a 
soldat cu recomandări prac
tice, eficiente pe toae pla
nurile cum ar fi ■ aplica
rea unor tehnologii moder- 

mai completă 
productiv prin 

unei linii noi sau 
cu .trei luni a 
de punere în 

noii hale indus-

__ recomandări 
eficiente 

cum 
unor 

ne, folosirea 
a spațiului 
amplasarea 
devansarea 
termenului 
funcțiune a 
triale la Fabrica de rulmenți 
Bîrlad ; îmbunătățirea orga
nizării producției la Nicolina- 
Iași; crearea unei noi secții 
pentru producerea utilajelor 
și pieselor de schimb la Uzina 
metalurgică Iași, dezvoltarea 
rapidă a acestei uzine astfel 
încît pfnă la sfîrșitul cincinalu
lui să devină cea mai mare 
întreprindere producătoare de 
țevi din țară ; intensificarea 
asimilării unor utilaje pentru 
industria textilă și dumică 
etc. In ansamblul lor aceste re
comandări și indicații ale se
cretarului general al partidului 
precum și cele privind ridi
carea calității produselor, cu 
deosebire a celor destinate ex
portului, creșterea productivi
tății muncii, reducerea consu
murilor și a cheltuielilor de 
producție, realizarea vastului 
program de investiții, pregăti
rea generală a cadrelor de 
muncitori calificați și perfec
ționarea cunoștințelor ingineri
lor și tehnicienilor,. îmbunătă
țirea conducerii activității eco
nomice și sociale, depășesc pe
rimetrul strict al unităților și 
județelor vizitate, constituin- 
du-se Intr-un program de 
muncă, de acțiuni concrete

M A
începînd să discutăm des

pre MARȚI nu o să putem 
niciodată rosti poetic (ca în ca
zul precedentei) ..ziua care des
chide săptămîna și-i împodo
bește numele cu speranțe, pro- 
iecfe. promisiuni, ziua în care 
facem cutezătoare pariuri cu 
ambiția personală, în care ne 
propunem să dăm definiția e- 
xactă a voinței, a entuziasmu
lui" Nici nu o să putem ascul
ta lot atîtea emisiuni interesan
te ca lunea — pentru că nici 
programul nu este la fel de di
versificat. Și totuși. marți 
mi-am satisfăcut (In fine 1) o 
veche și nu foarte lăudabilă cu
riozitate : am aflat cîte minu
te de muzică se transmit, zilnic 
pe posturile, noastre de radio! 
Cifra este impresionantă (și a- 
proximativă) neverosimilă chiar 
și poate acoperi necesitățile li
rice ale unui meloman pe o 
săptămînă întreagă : o mie șase 
sute treizeci de minute ' De"i, 
la acest capitol nu se poate face 
nici o obiecție (nu am numărat 
cîte minute, de .muzică s-au 
transmis luni, dar sînt conv’ns 
că la acest caoitbl marțea nu 
are cum să piardă) și fără în
doială, undele sonore care de
pășesc granița difuzorului a- 
trag destui tineri în fața ra
dioului.

Și desigur, nu numai ele. Si 
desigur, nu în primul rînd el. 
Realizatorii celei de-a doua zi 
a săotămînii mai oferă tinerilor 
emisiunile Școala și viața (ex
celentă anchetă realizată de 
Teodori pe marginea opțiunii 
profesionale). Radio“ncic!opedia 
pentru tineret (poate nu întot
deauna atrăgătoare: as sugera 
concentrarea unor termeni ca 
„atmosferă“, „oxigen“. „ultra
violete", „gamă pentatonică" 
s.a. Intr-un stil ceva mai ptițlp 
didactic, mai viai L— și asa no
țiunile respective sînt destul de 
cenușii 1). Școala capodoperelor 
(meritorie, născută din consec
ventul efort de imaginați» al re
dactoarei Doina Papp) Memoria 
nămtntului românesc. Radioșcni- 
IS, Universul familiei. Dezba
teri culturale sau Teatru radio
fonic (iar s-a transmis Oamenii 
înving I).

Mi-am propus în prezenta cro
nică să prospectez trei genuri 
radiofonice : evocator (Memoria 
pămfntului românesc) educativ. 
(Universul familiei) și estetic 
(Dezbateri culturale).

Primul a început cu o înre
gistrare din „orașul florilor“, 
Timișoara. Reporterul a oprit 
trei oameni pe stradă și i-a în
trebat „Ce reprezintă pentru 
dumneavoastră clădirea aceas
ta ?" Trecînd păs'te semnificația 
istorică a momentului — ani
versarea unui centenar de acti
vitate muzeală la Timișoara — 
vreau să mă opresc si asupra 
semnificației emoționale a în
trebării. Pentru că sîntem de 
cele mai multe ori — nedrept 
de indiferenți cu orașul în care 
locuim, care ne-a alimentat a- 
dolescența cu vise și aspirații 

pentru întreaga noastră activi
tate economică și socială. Iată 
de ce această vizită de lucru, 
efectuată acum la începutul 
unui nou an de muncă, are o 
însemnătate generală deosebită, 
concluziile și învățămintele des
prinse cu acest prilej căpă- 
tînd o largă sferă de aplica
bilitate

U
n moment emoțio
nant, cu ample 
semnificații pentru 
generația tînără, 
l-a prilejuit întll- 
nirea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu cu studenții 
și cadrele didactice din centrul 
universitar Iași. întîmpinîndu-1 
cu dragostea și entuziasmul ce-i 
slnt caracteristice, semn al 
atașamentului profund față de 
partid și politica sa internă 
și externă, studențimea din 
Iași, alături de cadrele didac
tice, au înfățișat prin fapte 
concrete, secretarului general 
al partidului, responsabilitatea 
și maturitatea cu care au pri
mit și și-au însușit măsurile 
de perfecționare a învățămîn- 
tulul, programul ideologic al 
partidului pe care-1 socotesc 
propriul lor program de muncă 
și învățătură. Tocmai de aceea, 
s-a subliniat cu acest prilej, 
studențimea ieșeană, asociația 
studenților sînt ferm hotărîte 
să participe mult mai activ la 
realizarea în practică a acestor 
măsuri. Realizările obținute în 
acțiunea de apropiere a învă- 
țămîntului de producție, pașii 
tăcuți pe linia integrării tnvă- 
țămîntului cercetării și pro
ducției sînt considerate un 
început, un început bun, dar 
cer în continuare eforturi sus
ținute pentru generalizarea ex
perienței pozitive dobîndite.

RȚI
Despre Universul familiei am 

mai discutat în cadrul rubricii 
noastre. Atunci blamam emisiu
nea vehement, semnalînd pue
rilitatea dezbaterilor. Acum ob
serv cu satisfacție că au existat 
o serie de amendamente între 
timp. Sumarul e chiar opt.imi- 
zant. Totuși, obișnuința fiind o 
a doua natură, emisiunea nu s-a 
putut despărți de „personalita
tea“ ei Inițială. O discuție cu un 
ascultător, includea afirmația 
sentențioasă. „Să gîndești de 
două ori și să vorbești odată ! 
— rum zice tatăl meu...“, iar 
realizatoarea, în cadrul unui 
dialog malițios purtat cu un in
terlocutor de sex opus, își acu
za reprezentantele, obligîndu-1 
pe celălalt să-și acuze și el re
prezentanții. Ce rost avea res
pectiva discuție nu am aflat nici 
pînă azi. Sper însă, că o voi 
afla cu prilejul emisiunilor vii
toare...

CARE A U
(Urmare din pag. ?)

Ne-am deplasat de îndată la 
Gottlob, unde am stat de 
vorbă cu autoarea scriso

rii, cu soțul ei. Anton Müller 
— muncitor la S.E.A. și cu Ana 
Betea. fata de 12 ani pe care 
cei doi o îngrijesc CU răspun
dere și dragoste părintească. 
Am aflat, astfel, că relatările 
Floricăi Müller slnt mai mult 
decît adevărate, că Florea Be
tea, tatăl ei, a înspălmintaț co
muna Lovrin. unde locuiește, 
prin bețiile și scandalurile pro
vocate frecvent, prin felul inu
man în care se poartă eu soția 
și cu copiii săi.

Ne-am deplasat și la Lovrin, 
unde am constatat veridicitatea 
afirmațiilor cuprinse în scrisoa
rea Floricăi Müller. Florea Be
tea. meseriaș cîndva destul de 
bun, lucrează și azi la C.F.R. 
Lovrin. Lucrează e un fel de a 
spune, pentru că starea de a- 
proape continuă beție în care se 
află îl împiedică să-și ducă la 
bun sfîr.șit sarcinile de serviciu, 
îl determină să absenteze foarte 
des de la lucru

Cum de este, totuși, tolerat la 
locul de muncă ? E simplu. 
F.B. se folosește cu nerușinare 
âe faptul că acasă îl așteaptă cei 
patru copii, se prevalează de si
tuația de „tată“ pentru a stîrni 
compasiune și n-și păstra servi
ciul exclusiv datorită acestei 
compasiuni

Am mai aflat că organele lo
cale au încercat destul de timid

concluziile desprinse 
.............., reprezintă 

și concret program 
direcționează 
de acțiune

n ansamblul vizitei 
de lucru un loc 
important l-a de
ținut participarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lu

crările conferinței organizației 
județene de partid. După
cum se știe, la încheie
rea lucrărilor secretarul ge
neral al partidului a rostit 
o amplă cuvîntare care, sin- 
tetizînd 
cu prilejul vizitei, 
un amplu și conc 
de activitate, 
căile și pîrghiile 
pentru îndeplinirea obiective
lor stabilite de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națio
nală a P.C.R., de Plenara Co
mitetului Central din noiem
brie 1972. Încă o dată, de la 
tribuna acestei Conferințe con
ducătorul partidului și statului 
nostru a pus în lumină, cu clar- 
viziunea-i cunoscută, obiecti
vele fundamentale ale dezvol
tării României socialiste, sub
liniind necesitatea așezării e- 
conomiei pe criteriile unei 
înalte eficiente în toate dome
niile, ridicarea calitativă a în
tregii activități economice și 
sociale, intensificarea activită
ții politico-educative, afirmarea 
tot mai puternică a rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, antrenarea largă a ma
selor de oameni ai muncii la 
dezbaterea și soluționarea tu
turor problemelor Ideile ex
primate, de o excepțională va
loare teoretică și practică, re
prezintă un prețios program de 
activitate pentru toate colecti
vele de muncă, pentru fiecare 
cetățean al patriei. Exprimate 
acum, la începutul unui nou 
an de muncă, anul hotărîtor 
pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen, ele se 
constituie într-un puternic ca
talizator de energii în scopul 
înfăptuirii țelului. nostru comun 
— construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntu] României.

Și în fine Dezbaterile culturale 
(totodată și dezbateri tardive 
încep la ora 22,30 !) au abordat 
— prin cei trei reprezentanți de 
prestigiu Zaharia Stancu. Geor
ge lvașcu, Nicolae Manolescu — 
problema realismului, influența 
și consecințele acestuia asupra 
literaturii noastre de azi, au 
t elevat faptul cà cele mai Im
portante cărți românești — ceia 
care au cunoscut numeroase 
versiuni străine — sînt tocmai 
acelea în care raportul realita
te — transfigurare artistică »e 
apropie cel mai mult de rapor
tul dintre struguri și vin (me
taforă sugerată cîndva de Me
yerhold). Discuția ne-a reamin
tit incă o dată că literatura ro
mână nu ar fi existat fără rea
lism așa cum „Homer n-ar fi 
existat fără războiul Troiei“.

BOGDAN ULMU
II ■■■ ....... rești.

UN TATÀ

să intervină în rezolvarea ca
zului, că, apoi, s-au considerat 
prea repede depășite de situație 
lăsîndu-1 pe F.B. să și facă men
drele în continuare.

Astfel cei patru copii rămași 
în grija lui Florea Betea, trei 
fetițe și un băiețel între 3 și 10 
ani. continuă să trăiască într-un 
mediu familial deloc propice u- 
nei normale dezvoltări fizice și 
psihice.

Legile statului nostru ocrotesc 
familia și copiii, acestora din 
urmă le sînt create, prin lege, 
un cadru favorabil, condiții op
time de dezvoltare și educație ; 
de asemenea, așa cum bine se 
știe, sînt numeroase înlesnirile 
si ajutoarele acordate de stat 
familiilor cu mulți copil.

Firește, eficiența acestor aju
toare depinde în mod direct de 
felul în care ele sînt • utilizate, 
randamentul lor este direct 
proporțional, în fiecare familie, 
cu preocupările părinților pen
tru educația propriilor copii, 
pentru sănătatea lor fizică și 
morală.

Or, pentru eroul negativ al 
acestor rînduri, ajutoarele so
ciale încasate In numele copi
ilor nu sînt decît o sursă de 
satisfacere a propriilor înclinații 
vicioase, un nemeritat izvor de 
veniturj cheltuite aproape in
tegral pe băutură.

Normal ar fi fost ca aceste 
tmpreiurări să atragă o inter
venție mai. decisă a autorității 
tutelare, respectiv Consiliul 
popular comunal Lovrin. Și dacă

Se ridică noi blocuri la Baia Mare.
Foto: EM. TÂNJALĂ

CONFERINȚE ALE
ORGANIZAȚIILOR

JUDEȚENE ALE U.T.C.
(Urmare din pag. I)

pentru dezvoltarea în continuare 
a spiritului revoluționar, a ati
tudinii intransigente a întregu
lui tineret față de lipsuri și 
neajunsuri. pentru întărirea 
politico-organizatorică a fiecărui 
colectiv de uteciști.

Ca primi secretari ai comite
telor județene U.T.C. au fost 
aleși tovarășii : Dionisie Hăl.ioni
— în județul Alba ; Stelian 
Ghergheiescu — în județul Ba
cău ; Vaier Cîmpian — în jude
țul Bistrița Năsăud ; Ioan Dra- 
gomir — în județul Botoșani ; 
Domokos Ernö — în județul Co- 
vasna ; Viorei Faur — în jude
țul Hunedoara ; Romus Tol'ea — 
in județul Ialomița ; Ion Minea
— în județul Ilfov și Alexandru 
Rizu în județul Tulcea.

IT A T
acest organ nu izbutea să rezol
ve situația celor patru minori,, 
la fel de normală ar fi fost in
tervenția unui organ ierarhic 
superior, în speță serviciul de 
autoritate tutelară al Consiliu
lui popular județean. Sînt pre
vederi legale — și autoritatea 
tutelară este cea mai în măsură 
să facă uz de ele — care oferă 
posibilitatea retragerii dreptu
rilor părintești acelor părinți 
incapabili să-și ducă la bun 
sfîrșit sarcinile educative, așa 
cum e Florea Betea.

Măsuri posibile sfnt și al
tele. Esențial este, însă, ca or
ganele locale, autoritatea tu
telară să intervină cu fermitate 
pentru a-i lipsi pe cei patru 
minori de „binefacerile edu
cației“ oferite de tatăl lor. în 
același sens este oportună, so
cotim, o discutare a Iui Florea 
Betea și a atitudinii sale la lo
cul său de muncă, pentru că nu 
putem crede că tovarășii lui de 
lucru sînt de acord cu modul în 
care F.B. se comportă în fami
lie. în societate.

Și. în încheiere, un cuvînt de 
laudă pentru Florica Miiller, 
pentru sora ei de la Brașov, 
care, deși foarte tinere, și deși 
avînd și ele încă alte și alte 
greutăți, au găsit resurse mate
riale și morale să-și aiute fra
ții și surorile, dînd astfel o lec
ție de conduită socială propriu
lui lor tată.

Poate că F.B. va înțelege, în 
sfîrșit, această lecție.

Exprimînd totala adeziune 
față de politica internă și ex
ternă a P.C.R., hotărîrea fermă 
a tuturor tinerilor, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități. de a milita neabătut 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
conferințele organizațiilor jude
țene U.T.C. au dat glas. în tele
gramele adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
angajamentelor proprii pentru 
sporirea contribuției lor la în
făptuirea prevederilor planului 
de stat pe anul 1973. anul hotă
rîtor al cincinalului, precum și 
hotărîrii de a nu precupeți nici 
un efort pentru educarea tinere
tului în spiritul normelor eticii 
și echității socialiste, pentru 
îmbunătățirea neîntreruptă a 
activității organizațiilor U.T.C.

Oră practică la Liceul indus
trial de construcții — Bucu-

TINERETUL — factor activ în
(Urmare din pag. I) 

vitatea productivă a anului 
1973, an în care siderurgiei 
românești ii revin sarcini de 
o deosebită importanță 1973 
este anul in care siderurgia 
țării trebuie să producă 
8 000 000 tone oțel, cu 175 000 
tone mai mult față de nive
lul stabilit în planul cincinal 
pentru această perioadă și 
cu aproximativ 800 000 tone 
niai mult comparativ cu rea
lizările din anul pe care l-ani 
încheiat. Creșterea este for
midabilă dacă avem în ve
dere că ca singură este mai 
mare decît întreaga cantita
te de oțel produsă in 1950 și 
de peste două ori mai ridi
cată decit cea realizată în 
1938. Este doar o latură a 
saltului pe care si-l propune 
siderurgia în 1973. Cealaltă 
vizează ridicarea calității în
tregii activități. Cum ? Prin 
diversificarea producției și 
creșterea ponderii oțelurilor 
de calitate cu caracteristici 
fizico-mecanice ridicate, ceea 
ce creează de la început pre
mise favorabile pentru o uti
lizare mai eficientă a meta
lului ; prin reducerea consu
mului de combustibil, în pri
mul rînd de cocs ; prin apli
carea unor tehnologii perfec
ționate și îmbunătățirea in
dicilor intensivi și extensivi 
de folosire a capacităților de 
producție etc.

Revenind la întrecerea din
tre brigăzile de producție și 
educație a tineretului din 
cele trei centre metalurgice 
e de observat că obiectivele 
acesteia vizează tocmai sarci
nile fundamentale stabilite 
pentru siderurgie în 1973. 
Căci ce-și propun tinerii

Publicăm citeva frag

mente din amintirile

despre V. I. Lenin, a!e

lui Lucrețiu Pătrășcanu, 

militant de seamă al

mișcării revoluționare 

din țara noastră, al

Partidului Comunist Ro

mân.

Era în toamna anului 1922. 
La Moscova, urmau să se încea
pă lucrările celui de al IV-lea 
Congres al Kominternului. Fiind 
delegat la Congres ca membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, am par
ticipat la aceste lucrări. Ni s-a 
anunțat că în ziua de 13 noiem
brie va vorbi tovarășul Lenin. 
O adîncă emoție cuprinsese pe 
toți cei prezenți. Lenin ’fujfeSfe 
bolnav și revenirea lui în public 
ne umplea tuturor inimile de 
bucurie. Eram cuprinși de ne
răbdare, de o curiozitate ames
tecata cu sentimentul de admi
rație pe care-1 purtam mare
lui conducător al Revoluției din 
Octombrie.

Lenin își începu cuvîntarea. 
O încordare plutea în sală : 
nici o mișcare, nici un gest, 
nici o șoaptă nu tulbura liniș
tea care domnea. Cuvintele și 
frazele lui Lenin cădeau ritmic 
si apăsat, subliniate cînd si cînd 
de aplauzele celor prezenți. 
Vorbea eu căldură, cu convin
gere, și cu acea sinceritate ce 
captiva de la început Fără pa
tetism, fără fraze si întorsături 
oratorice, cu simplicitatea unei 
expuneri logice strîns închega
te, Lenin convingea si impre
siona. Ascultîndu-l. îmi dădeam 
seama de puternica influentă 
pe care o rxutea exercita, toc
mai ca vorbitor. Expunerea, care 
a durat o oră. era afirmarea 
credinței nestrămutate în izbîn- 
da finală a Marii Revoluții din 
Octombrie.

A plecat din mijlocul nostru, 
lăsînd în urmă impresia per
sonalității lui, a cărei putere o 

oțelari ? în primul rînd 
realizarea unei producții su
plimentare față de sarcinile 
maximale înscrise în plan, 
apoi, reducerea consumului 
de combustibil, economisirea 
feroaliajelor, micșorarea sub
stanțială a rebuturilor, creș
terea indicelor de utilizare a 
cuptoarelor, introducerea în 
fabricație a noi mărci de oțe
luri și, nu în ultimul rînd, 
promovarea tehnologiei avan

ALDOILEA
EXEMPLU

sate în procesul de produc
ție.

In aceste zile, în toate 
organizațiile U.T.C. din în
treprinderile economice din 
industrie, construcții și 
transporturi, din agricultură 
se definitivează angajamen
tele în întrecere, se stabilesc 
obiectivele acestei ample ac
țiuni ce vizează ridicarea 
contribuției tinerilor la în
făptuirea nobilului obiectiv 
de îndeplinire a cincinalului 
înainte de termen. Modul în 
care organizațiile U.T C. din 
cele trei centre siderurgice 
și-au orientat activitatea 
concretizind-o tn obiective 
politice palpabile, în angaja
mente care într-adevăr re
prezintă o contribuție reală 
ia îndeplinirea și depășirea

S-au împlinit, la 21 ianuarie, 49 de ani de la moartea lui 
Vladimir iîici Lenin, discipol credincios și continuator Stră
lucit al lui K. Marx și F. F.ngels, conducător revoluționar al 
proletariatului, întemeietorul partidului de tip nou. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, și al primului stat socialist vic
torios din lume, militant neobosit pentru eliberarea de sub exploa
tare și asuprire a celor ce muncesc, pentru libertate sociali 
și națională, pentru triumful socialismului și comunismului 
Ca in fiecare an, comemorarea de la 21 ianuarie este prilej de 
aducere aminte și cinstire a meritelor uneia din cele mai mari 
personalități ale istoriei, a aceluia care, continuînd genial 
opera predecesorilor săi, a înarmat proletariatul; și întreaga 
omenire progresistă cu teoria și practica care călăuzesc și im
pulsionează pașii și acțiunile tuturor celor ce muncesc spre îm
plinirea năzuințelor lor. Lenin a rămas in memoria tuturor 
celor care iubesc libertatea și dreptatea drept cel care pentru 
prima oară în istoria omenirii a întocmit un plan concret de 
fundamentare a unei noi societăți, a condus lupta pentru în
făptuirea ei, transformînd astfel aspirațiile in realitate. Numele 
Iui Vladimir Ilici, viața și opera sa constituie adevărate pilde 
de cutezanță revoluționară, de dăruire totală în slujba adevă
rului și progresului. Alături de întreaga omenire muncitoare, 
poporul nostru își aduce omagiul său memoriei și operei ma
relui gînditor și Conducător.

simțisem, fiecare dintre cei pre
zenți, cu toată intensitatea, cu 
toată emoția.

Fusese penultima Iui cuvînta
re. Boală reapăru curîhd. Către 
sfîrșitul Congresului, vești în
grijorătoare ne parveniră.

Fiind încă la Moscoya, după 
terminarea lucrărilor, la mijlo
cul lunii decembrie, se anunță, 
agravarea bolii. O mare șl 
dîncă tristețe no cuprinse ini
mile. Venirea lui Lenin in mij
locul congresiștilor născuse spe
ranța — cultivată cu atîta ar
doare — că marele Lenin a în
vins și.boală, tot aȘa cum și în 
viață își învinsese toți adversa
rii. Speranțele noastre se dove
diră însă neîntemeiate. Cînd am 
părăsit Moscova, știam gravita
tea bolii care-1 consum“

Un an mai tîrziu, la 21 Ianua
rie 1924, către seară, Lenin în
cetă din viață. Iată cum anunța 
Comitetul Cd’ntral al' Partidului 
Bolșevic năpraznica veste :

„Nicicînd, de la moartea lui 
Marx, istoria măreței mișcări de 
dezrobire a proletariatului n-a 
ridicat o figură atît de giganti
că cum a . fost răposatul nostru 
conducător, dascăl și prieten. 
Tot ce proletariatul are cu ade
vărat măreț și eroic , gîndire 
neînfricată, voință de fier 
nestrămutată, îndîrjită, atotîn- 
vlngătoare, ură sfîntă, ură de 
moarte împotriva robiei și asu

• SIMBATA SEARA a sosit 
în Capitală Jacques Graeffe, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar, al Belgiei în Re
publica Socialistă România.

• DUMINICA, în Piața Li
bertății din orașul Cristuru Se
cuiesc a avut loc solemnitatea 
dezvelirii statuii lui Petofi San- 
dor, poet și revoluționar ma
ghiar de Ia 1848.

La solemnitatea dezvelirii 
statuii au luat parte Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, alți reprezen
tanți ai organelor-locale de par
tid șl de stat, oameni de artă și 
cultură, numeroși cetățeni din 
oraș și din împrejurimi.

• MUZEUL MEMORIAL 
„Gheorghe Tattarescu" din 
București a organizat o expo
ziție dedicată Unirii Principate
lor. Expoziția grupează în ju
rul monumentalei compoziții 
„Renașterea României“, apar- 
ținînd renumitului pictor și pa
triot ,Gh. Tattarescu, un bogat 
material documentar referitor 
la memorabilul act istoric să-

sarcinilor economice se con
stituie într-un exemplar mo
del de muncă politică vie, 
eficientă.

Nu ndmai atît.
Am traversat deja niai bine 

de două săptămîni din noul 
an. O perioadă foarte scurtă, 
desigur. Suficientă. in. 
schimb, pentru a constata 
măsura în care angajamen
tele prind viață. Ce vești 
ne furnizează brigăzile de

producție și educație a tine
retului de Ia Reșița, Oțelul 
Roșu și Hunedoara ?

• REȘIȚA: In primele 
16 zile ale anului, „cupto
rul tineretului“ a produs 
cu aproape 400 tone mai 
mult față de sarcinile de 
plan stabilite pentru aceas
tă perioadă ; comparativ 
cu ianuarie 1972 produc
ția de oțel pe metru pă
trat a crescut cu 772 kg.

• OȚELUL ROȘU: In 
aceeași perioadă de timp 
la „cuptorul tineretului" 
s-a realizat o producție su
plimentară însumând 337 
tone oțel; indicele de uti
lizare a fost depășit cu 

pririi, pasiune revoluționară 
care mișcă' munții din loc, cre
dință nemărginită în puterea de 
creație a maselor, un. uriaș ge
niu organizatoric, toate acestea 
și-au găsit o întruchipare mă
reață în Lenin, al cărui nume 
a devenit simbolul lumii noi, de 
la apus la răsărit și de la mia
zănoapte Jă miazăzi“.

Vestea -morții lui Lenin a fost 
o maFe-lovitură. Ea nu era sim
țită ca tm regret, ci, dincolo de 
tristețe, ca o durere adîncă pen
tru pierderea unei ființe iubite 
și prăfuite. Acâst. sentiment de 
durere sinceră l-au cunoscut, în 
acele clipe, milioane de oameni 
în toate colțurile, lumii, pentru 
că fiecare simțea că a murit un 
mare om, un prieten al oameni
lor în suferință, un adevărat 
conducător, a cărui întreagă via
ța epa împletită cu tot ceea ce 
omenirea avea mai bun și mai 
nobil', legat de toate speranțe
le unei lumi în devenire, în
dreptată spre un viitor lumi
nos. Pe acest drum luminos, cu 
forțe noi, pline de încredere, se 
îndreaptă astăzi popoarele lumii 
în spiritul marelui, neuitatului 
Lenin...

(din volumul „Lenin în con
știința intelectualilor din Româ

nia")

I

I
!■

virșit de măsele populare în ur
mă cu 114 ani.1-............

Aceluiași eveniment l-a fost 
dedicată și seara muzeală care 
a avut loc duminică, la sediul 
muzeului. Cu acest prilej, prof. 
Vasile Netea, de la Institutul de 
istorie „Nicolae Iorga“, a vorbit 
despre semnificația actului de 
la 24 ianuarie 1859 și a evocat 
personalitatea lui Alexandru 
Ioan Cuza, de la a cărui moarte 
se împlinesc, în toamnă, 100 de 
ani.

★
Cu același prilej, duminică, la 

Teatrul municipal „Maria Fi- 
lotti" din Brăila a avut loc ver
nisajul expoziției „Documente 
privind Unirea Principatelor în 
Arhivele orașului Brăila“.

Expunerile susținute la tea
trul municipal și la filialele Ca
sei municipale de cultură din 
cartiere au reliefat importanța 
acestui eveniment în viața po
porului român.

★
La clubul exploatării minier« 

din Baia Sprie a avut loc o ma
nifestare culturală dedicată ac
tului Unirii Principatelor Ro
mâne. Cu acest prilej, a fost 
prezentat montajul literar „Ro
mânia, țara mea de glorie“.

(Agerpres)

1,23 la sută ; în acest in
terval s-au obținut câ
teva șarje record față de 

timpul planificat ' de opt 
ore și cincizeci și cinci mi
nute : în 3 ianuarie — 7,28 
ore, în 6 ianuarie — 6,45 
ore, in 13 ianuarie 6,40 
ore.

• HUNEDOARA: Pînă 
la 16 ianuarie la „cuptorul 
tineretului“ producția pla
nificată fusese depășită cu 
960 tone; la consumul de 
feroaliaje se obținuseră e- 
conomii de peste 20 000 
lei greutatea medie pla
nificată a șarjei a fost, zil
nic, realizată ; nici o șarjă 
in afara sortimentului zil
nic ; uteciștii au făcut o 
inovație „modificarea ma
șinii de ajustare la cuptor" 
care va fi aplicată începînd 
cu 25 ianuarie a;c.

Angajamentele tinerilor o- 
țelari n-au rămas, prin ur
mare, simple obiective în
scrise într-un plan și repro
duse in pagina de ziar. Cu 
fiecare zi ele se reconver- 
tesc, prin munca acestor ti
neri exemplari — muncă în 
care se investește în primul 
rînd inteligență — în reali
zări concrete, în fapte pal
pabile. Ei ■ pot astfel afir
ma cu firească mîndrie : 
„Sîntem în primele rînduri 
ale întrecerii pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, așa cum ne îndeam
nă organizația noastră revo
luționară".

Este al doilea exemplu pe 
care ni-1 dau organizațiile 
U.T.C., tinerii oțelari de Ia 
Reșița, Oțelul Roșu, Hune
doara.
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„Mașinile 
agricole Bătălia pentru I

propuse 
pentru casare 
vor lucra cel 

puțin încă 
doi ani“

1000 000 lei
economii

.6 -
la reparații și

pentru prelungirea vieții
tractoarelor a început

„Cupa Unirii“
I
I

Evenimentul pugilistic al sezonului 
meciul FRAZIER-FOREMAN

“ Tot ce există mai bun în te
nisul nostru la ora actuală — 

— minus, bineînțeles „transocea- 
® nicii" Năstase, Tiriac și Tr. Mar- 

cu —.a putut fi văzut, timp de 
o săptămînă. 
ră din sala 
16 fete și 42

pe terenul de zgu- 
clubului „Steaua", 
de băieți, cifre ce

Vitalitatea unei inițiative se 
simte mai bine ca' oricind acum, 
la început de an, cînd 
căutarea soluțiilor 
munci mai bine, mai 
mai gospodărește 
la ajutorul ei.

In ziua în ca-‘e 
gul Comitetului 
al U.T.C. aflasem din prșsă că 
inițiativa „Mașinile agricole 
propuse pentru casare vor lu
cra cel puțin încă doi ani“ a 
fost îmbrățișată în 33 de județe. 
N-am apucat bine să întreb ce 
s-a făcut în județul de sub Pa- 
ring pentru preluarea acestei 
inițiative, că mi s-a spus :

- - Ați venit la momentul po
trivit. Ne adunaserăm aici — 
îmi explică Pantelimon Găvă- 
nescu, primul-secretar al Comi
tetului județean U.T.C. — să a- 
nalizăm condițiile aplicării ■ ini
țiativei tinerilor mecanizatori 
din Olt și in județul nostru.

In loc de alte explicații sînt 
poftit să asist la o veritabilă 
masă/ rotundă. Pentru că, spre 
meri’ său. propunindu-și să 
preia și să generalizeze iniția
tiva amintită, biroul Comitetu
lui județean j s-a îngrijit . în pri
mul rînd de ■ stabilirea modali
tăților concrete de aplicare a 
inițiativei în condițiile unui ju
deț cu o agricultură situată în 
zonă deluroasă și m itană. Așa 
că în cele ce urmează, voi 
transcrie pe scurt discuțiile și 
concluziile acestei consfătuiri.

— Ce ziceți, tovarășe inginer, > 
este întrebat Traian Huiculescu 
inginerul-șef al Trustului S.M.A. 
Gorj — se impune aplicarea 
inițiativei și în județul nostru ?

— Mă întrebați dacă se im- , 
pune — răspunde specialistul. 
Eu consider c” pentru județul 
nostru, este necesară ca... apa. 
Și iată de ce : o parte însem
nată din parcul nostru de trac
toare și-a îndeplinit, vîrsta in
dustrială șl; în? mod nornral, " ar ' / 
trebui să ia drumul casării.^A,„ 
casa și dezmembra acești trwM'" 
toare ar însemna să avem altele 
cu care să le înlocuim. Dar a- 
cest lucru ar presupune pe de o 
parte investiții foarte mari, pe 
de alta, forțarea industriei de 
a ne asigura intr-un timp scurt 
noile tractoare. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că n-am pro
ceda gospodărește dacă am tri
mite la casare un lot atît de 
mare de tractoare. Mașinile 
noastre sint realizate la un ni
vel tehnic ridicat, au o folosință 
universală și ar fi păcat să nu 
le prelungim viața vreo 2—3 
ani. Asa incit, pentru anul 1973, 
va trebui să ne bazăm forțele 
pe inițiativa amintită.

Argumentele sneclallstulul ple
dau în mod evident pentru pre- 
lbarea inițiativei. Primul Be- 
cretar. secretarul care se ocupă 
cu prohlemele tineretului să
tesc. ceilalți 4—5 tovarăși pre- 
zenti la discuție ar fi putut 
mulțumi ineinerului-șef al 
Trustului S.M.A. si cu aceasta 
s-ar fi putut considera că „ac
tul" de preluare a inițiativei a 
fost semnat. Dar nu s-a tntim- 
plat asa.

— Ce credeți dumneavoastră
— a fost întrebat inginerul-șef
— că ar trebui să facem .»rbi, 
organizațiile U.T.C., pentru a

se

in 
pentru a 
productiv, 

apelează

pășit pra-am
județean Gorj

ajuta cît mai bine la aplicarea 
inițiativei ?

— în primul rînd, a spus in- 
ginerul-șef, să aduceți la cu
noștința tuturor tinerilor această 
acțiune, să Ie explicați de ce e 
necesar să „reanimăm" viața 
tractoarelor propuse . Spre ca
sare, să colectați opiniile și su
gestiile lor și, apoi, să acționăm 
în mod unitar pentru repararea 
tractoarelor în cauză.

Pe loc — așa cum, 
unor oameni care vor 
o treabă bună — s-a 
un „plan comun de bătaie". Mai 
întîi s-a stabilit ca. în, prima 
jumătate a lunii ianuarie. Trus
tul S.M.A. și conducerile uni
tăților teritoriale să analizeze 
încă o dată starea tehnică a fie
cărui tractor și utilaj. In para
lel, s-a considerat necesar ca, 
în adunări generale sau consfă
tuiri pe secții, organizațiile 
U.T.C.' să consulte tinerii asu
pra modului. cum văd ei apli
carea inițiativei, asupra condi
țiilor care trebuie create pen
tru ca . ..operațiunea" . de întine
rire a tractoarelor să se facă, 
cît mai .repede si cît .mai ieftin. 
Dacă, s-ar merge în executarea, 
reparațiilor pentru tractoarele 
supuse casării ne un nivel me
diu de cheltuieli — de 15—29 090 
lei — ar fi necesare fonduri de 
peste un milion lei. Or, aceste 
fonduri nu există si ele trebuie 
..finanțate” de spiritul gospodă
resc al inițiativei de care vor
bim.

Alcătuirea „planului de bă
taie" a decurs în bune condi- 
țiuni pînă la i n anumit punct : 
piesele de schimb. Specialiștii 
Trustului S.M.A. au explicat că 
nu dispun — în condițiile pre
lungirii duratei de funcționare

stă bine' 
să facă 
întocmit

a utilajelor propuse pentru ca
sare — de o rezervă așa de 
mare de piese de schimb.

— O soluție există — a ar
gumentat tovarășul Alexandru 
Maria, secretar al Comitetului 
județean U.T.C. Pe teritoriul 
județului, nostru își desfășoară 
activitatea numeroase unități 
industriale printre care secții 
de prelucrări mecanice. Vom 
solicita sprijinul tinerilor din 
aceste secții' pentru a contribui, 
in orele de după program, la 
aplicarea inițiativei. Ne gîndim 
ca, de la caz la caz, acest spri
jin să vină chiar din atelierele 
proprii, cit și prin efectuarea 
unor activități patriotice în ate
lierele secțiilor S.M.A. Consi
derăm că ne putem baza în a- 
ceastă acțiune pe ajutorul a cel 
puțin 500 de tineri din unită
țile industriale ale județului.

în final a. fost stabilit și ca
drul în care să se finalizeze 
toate aceste puncte, și altele ale 
planului comun de acțiune : or
ganizarea — pînă Ia sfîrșitul 
lunii — a unei consfătuiri de lu
cru cu participarea conduceri- 

. lor secțiilor S.M.A. și altor con
duceri de întreprinderi, a secre
tarilor organizațiilor U.T.C. și a 
unor tineri mecanizatori frun
tași. Această consfătuire ar 
urma să lans'eze inițiativa în 
cîmpul de bătaie al acțiunii 
pentru repararea, prin forțe u- 
nite, a tractoarelor și utilajelor 
propuse a fi casate.

...Așadar, ștafeta inițiativei a 
ajuns si pe meleagurile jude
țului Gorj. Modul în care s-a 
conceput aplicarea ei constituie 
o 
și 
a

garanție că ea Iși va dovedi 
aici — ca pretutindeni unde 
fost preluată -t- eficienta.

P. CONSTANTINESCU

atestă o participare numeroasă, 
s-au înfruntat in tradiționala 
competiție „Cupa Unirii".

Din această pleiadă de tineri 
notăm citeva nume de jucători 
înzestrați. Toma Ovici ar fi pri
mul dintre ei. Evoluția „pro
gresistului", jocul său destul de 
complet și spectaculos a incinta t 
puțina asistență și afirmarea lui 
cam tîrzie (are 23 de ani) poate 
naște unele regrete. Au plăcut, 
de asemenea. Viorel Marcu cam
pionul țării și Dumitru Hără- 
dău — un jucător cu multă fan
tezie.

întrecerea fetelor a fost do
minată de Iudith Dibar Gohn 
și Virginia Ruzici, care și-au 
disputat, de altfel, finala. Gohn 
a lăsgt o Impresie frumoasă a- 
tît prin forma- foarte bună ma
nifestată. cît și prin comporta
rea ej degajată, explozivă. O 
remarcă merită și Aurelia Trifu, 
reintrată în circuitul jucătoare
lor fruntașe după o eclipsă cam 
Îndelungată. Trifu a impresio
nat prin stopurile sale reușite, 
armă pe care o stăpînește și o 
manevrează fără greș. Ea a fost, 
însă. învinsă în semifinale de 
Gohn la capătul unui meci fru
mos și echilibrat.

Finalele competiției s-au în
cheiat, ieri după amiază,

DUMITRU VIȘAN

Programul marilor competiții
Federația internațională de tenis a anunțat programul compe- 

tițional pe anul în curs. Tradiționalul concurs de la „Roland 
Garros“ va avea loc la Paris între 21 mai și 3 iunie. Marele 
turneu de la Wimbledon a fost programat între 25 iulie și 7 
august. Intre 2 și 10 iunie vor avea loc campionatele internațio
nale ale Italiei. Turneul internațional de la Foresț Hills (SȚJ.A.), 
care anul trecut a fost cîștigat de tenismanul român Ilie Năstase, 
se va desfășura intre 27 august și 9 septembrie.

In calendarul internațional de tenis figurează și turneul „Uni
versiadei” de la Moscova (17—23 august).

I
I
I
I
I
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Evenimentul pugilistic al anului, meciul pen
tru titlul mondial la categoria grea dintre bo
xerii americani Joe Frazier și George Foreman, 
se va consuma astă seară pe ringul arenei din 
Kingston (Jamaica), arenă cu o capacitate de 
42 000 de locuri.

în afara celor care vor plăti biletul de intrare

MECIUL FRAZIER-FOREMAN 
PE MICUL ECRAN

Mîine scară, incepind de Ia orele 22,30, 
Studioul de televiziune va transmite de 
la Kingston (Jamaica) 
pentru titlul mondial la categoria 
dintre Joe Frazier. deținătorul titlului, 
și George Foreman.

meciul de box 
grea

pe stadion, se așteaptă ca peste 100 de milioane 
de telespectatori din țările Americii să urmă
rească acest spectacol pugilistic care stlrnește 
un interes cel puțin egal cu precedentele me
ciuri a căror eroi au fost, în anii trecuți, Liston, 
Cassius Clay, Johansson, Chuvalo.

Experții consideră că deținătorul titlului, Joe 
Frazier, ar putea să valorifice marea sa expe
riență acumulată în cei opt ani de carieră pro
fesionistă. perioadă în care nu a cunoscut fn- 
fringerea și a învins boxeri mult mai bine cotați 
decît cei care i-au fost propuși lui Foreman. 
Atit Frazier cît și Foreman au fost campioni 
olimpici : primul la Tokio, al doilea la Ciudad 
de Mexico. Nici unul nu a cunoscut înfrîngerea

Ascensiunea și decăderea

pe ring, fapt care înconjoară această întâlnire 
cu o aureolă aparte, sporind interesul și pres
tigiul acestui meci, deși el se desfășoară dincolo 
de hotarele S.U.A., patria celor doi pugiliști de 
culoare.

Frazier, în vlrstă de 29 de ani. cu 29 de vic
torii în palmares, nu este considerat un stilist, 
în sensul pur al cuvîntului, dimpotrivă Frazier 
și-a cîștigat adjudecat majoritatea victoriilor 
printr-un box lipsit de „înflorituri", un box de 
forță în care a evoluat ca „o locomotivă lan
sată în plină viteză" — potrivit unei expresii 
preferate' a campionului. De obicei el își atacă 
adversarii cu scurte croșee între care cel de 
stânga la figură este arma sa principală.

In schimb, Foreman (25 de ani) este conside
rat mal bun tehnician, cu toate că și boxul său 
e<te într-un anumit sens lipsit de varietate. De 
obicei el își „fixează" adversarul în colț (pro- 
fitînd Și de alonjă) cu directa de stingă pentru 
a expedia croșee de dreapta, care au infectul 
unor lovituri de „ciocan”. Dotat cu o forța her- 
culeană. Foreman evită reprizele de studiu, intră 
direct la „bătaie", surprinzindu-și adversarii pe 
care de regulă ii învinge prin K.O. în primele 
reprize.

FLORIN GHEORGHIU învingător la 
Orense

Turneul internațional de șah desfășurat în 
localitatea Orense (Spania) s-a încheiat cu un 
succes remarcabil al marelui maestru român, 
Florin Gheorghiu, care a terminat concursul ne
învins, totalizind 8,5 puncte din 11 
locurile următoare s-au clasat în 
devski (Bulgaria) și Benko (S.U.A.) 
te ; Ciocîltea (România) și Parma 
6,5 puncte ; Cobo (Cuba). Pomar 
puncte ; Medina (Spania) etc.

posibile. Pe 
ordine : PI- 
— 7,5 punc- 
(Iugoslavia) 

(Spania) 5,5
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Ninge. îndemn spre 
rîvnitele sporturi de iarnă.

Se lucrează intens la „revitalizarea" tractoarelor.

Foto: EM. TANJALA

• ÎN TURNEUL FEMININ 
de șah de la Wijk aan Zee 
s-au disputat partidele în
trerupte în rundele anteri
oare. S-au încheiat remiză 
partidele : Merlini — Bori- 
sova, Radzikowska — Vree- 
ken și, Ferer — Vreeken. 
Partida dintre maestrele ro
mânce Elisabeta Polihronia- 
de și Margareta Teodorescu 
s-a întrerupt pentru a doua 
oară.

In clasament, după 3 run
de, conduc Ferer (Spania) și 
Radzikowska (Polonia) cu 
cite 2,5 puncte fiecare.

• TÎNĂRUL ȘAHIST RO
MAN Ion Birăiescu a obți
nut o nouă victorie în cadrul 
turneului internațional pen
tru juniori de la Varșovia. 
In runda a 3-a, Birăiescu l-a 
învins pe Pinter (Ungaria). 
Partida Belczik — Kisnev 
s-a încheiat remiză.

Pe primul Ioc în clasament 
se află Ion Birăiescu (Româ
nia) cu 3 puncte, urmat de 
Belczik (Polonia) — 2,5 punc
te și Kisnev (U.R.S.S.) — 2 
puncte.

• CUNOSCUTA CAMPI
OANA austriacă Annemarie 
Proell a obținut o nouă vic
torie în „Cupa Mondială" la 
schi. Ea a cîștigat proba de 
slalom uriaș din cadrul con
cursului de la St, Gervais, 
fiind cronometrată. în cele 
două manșe, cu timpul de 
2’27” 30/100 (1T3” 61/100
plus 1’13” 69 100).

In urma acestor rezultate, 
clasamentele „Cupei Mondia
le" se prezintă astfel : indi
vidual feminin : 1. Annema
rie Proell 
puncte ; 
(Austria) — 101 
Rossi Mittermaier 
Germaniei) — 61 puncte; 
echipe : 
puncte: 
puncte: 
puncte.

Echipajul
Romanici pc locul
6 ia „Europenele"

general, selectarea și creșterea 
talentelor din rîndurile elevilor 
cu aptitudini pentru diverse dis
cipline. Reținem ideea, dar în 
nici un caz ca o cauză obiectivă, 
ci ca o lipsă de responsabilitate 
pentru viitorul sportiv al țării din 
partea celor avizați.

Transcriem și părerile unor 
antrenori. Tovarășul Carol Gali, 
multiplu campion național, con
duce cu succes secția de patinaj 
a clubului sportiv „Mureșul“. O 
dovedesc cele 39 de titluri de 
campioni republicani obținute în 
1972 de elevii lui de patinaj pe 
rotile.

— Nu sînt de acord, ne-a de
clarat domnia sa, că marea cauză 
a puținelor noastre succese în 
performanță este lipsa hazeloi 
sportive. Dacă, totuși, există o 
cauză aceasta trebuie căutată în 
indiferența cu care tratează 
acest domeniu factorii de răs
pundere, în primul rînd, apoi în 
lipsa unui corp de antrenori pa
sionați și calificați, preocupați 
intens pentru selectarea și valo
rificarea la cotele exigențelor 
actuale a valorilor sportive exis
tente în Tg. Mureș.

Cît privește folosirea bazelor 
sportive, tovarășul Francisc 
Cserhati ne informează : „Liceul 
„Bolyai“ are o bază de oanotaj 
mult mai modernă sub toate as
pectele decît avem noi. In tim
pul anului, în afară de cîțiva 
profesori care își petrec week- 
end-ul în preajma ei nu este 
utilizată. Cred că ar fi bine să 
vină cineva de la București (? 1) 
să tragă o linie dreaptă atît în 
ce privește selecția și creșterea 
talentelor, cît și în ce privește 
folosirea bazelor sportive exis
tente.“

împărtășim ideea că cineva 
trebuie să tragă „o linie dreaptă” 
în direcția amintită, dar nu ve
dem necesar ca aceasta să o 
facă cineva tocmai din > Capitală 
cînd chiar în Tg. Mureș există 
un organ retribuit pentru coor
donarea întregii mișcări sportive 
din județ.

Afirmația antrenorului Gali, 
e întărită de cea a tovarășului 
prof. Zsolt Csaba, activist al 
secției sport din cadrul Comite
tului județean Mureș al U.T.C. :

— In ultimul an noi am Orga
nizat zeci sau poate sute de 
competiții sportive de masă la 
diverse discipline. Au participat 
la ele zeci de mii de tineri. 
Foarte puține au fost acele oca
zii în care reprezentanții CJEFS, 
ai cluburilor și asociațiilor cu 
secții de performanță au partici
pat în vederea selecționării ta
lentelor. Vă dau un singur 
exemplu • tînărul Arpad Becncze 
de la Asociația sportivă Sîngeor- 
giu de Mureș, comună subordo
nată municipiului, a cîștigat în 
anul trecut faza pe țară a cam
pionatului de trîntă. Nimeni, 
însă, — mă refer la cei din con
ducerea cluburilor și asociațiilor 
cu alte posibilități de antrenare 
decît cea amintită — nu l-a re
perat deși prezintă frumoase 
garanții de viitor la această dis
ciplină.

Și exemple asemănătoare mai 
sînt atît la sporturile individuale, 
cît și la cele de echipă. Nu are 
rost să le înșirăm, că ele sînt 
cunoscute de C.J.E.F.S. Numele 
elementeloi dotate, de perspec
tivă, numele viitorilor performeri 
trebuie scoase doar din dosare și 
muncit cu pasiune și dăruire, așa 
cum au făcut-o cu ani în urmă 
antrenorii de atunci, astăzi re
trași din viața sportivă.

reș, martori ai ascensiunii și 
decăderii sportului de aici.

— Noi îndeplinim „parame
trii" planificați, ne informează 
tovarășul Mihăescu. Cît privește 
nivelul de pregătire al sporti
vilor este net superior celui exis
tent în urmă cu 10-15 ani.

Nu contestăm afirmația nu
mai că acest hivel e destul de 
scăzut dacă îl raportăm la cerin
țele actuale. Ambii interlocutori 
invocau, apoi, ca o cauză forte, 
o „fenomenală“ lipsă a bazelor 
sportive. Să 
adevărat că 
complexelor 
dar nici nu 
acest lucru. „
crem noi existența unei „fenome
nale“ discrepanțe între îngrijirea 
și exploatarea lor rațională și la 
maxima capacitate.

— Există, aici, la Tg. Mureș, 
intervine tovarășul Kosa, un 
egoism de club, am putea spune 
o invidie nedeclarată între aso
ciațiile sportive; și aceasta nu 
poate fi decît în detrimentul ca
lității.

Dacă este așa cine, întrebăm 
noi, trebuie să realizeze subor
donarea aspirațiilor fiecărui club, 
fiecărui antrenor și sportiv unui 
singur ideal — gloria sportului 
românesc ? O altă cauză „obi
ectivă“ apare în lipsa de preo
cupare a profesorilor de educație 
fizică care se limitează doar la 
îndeplinirea normelor didactice 
și neglijează, cu titlu aproape

(Urmare din pag. I) 

ficarea și promovarea a cît mai 
multor discipline sportive. Para
doxul e că în perioada ecestor 
eforturi afișate și existente mai 
mult în diferite rapoarte și in
formări, efectul este contra

și declarații 
tțâtT«Me in

versă. Făcînd o comparație între 
succesele de acum 15 ani și cele 
de azi observăm o sensibilă 
scădere. Baschetul, polo-ul, ca
notajul, dar mai ales spectatorii 
pasionați găsesc reveria în stră
luciri apuse. Curiozitatea acestui 
fenomen invers este cu atît mai 
mare cu cît el se produce în 
condițiile în care populația ora
șului și în primul rind a tineri
lor, a elevilor, în condițiile în 
care baza materială și pregătirea 
de specialitate a factorilor in
vestiți cu responsabilitatea se
lecționării și cultivării talentelor, 
a crescut substanțial. Este ade
vărat că au sporit și exigențele, 
s-au ridicat haremurile și recor
durile de la an la an, dar la fel 
de adevărat este că aceasta nu 
numai pentru sportivii din Tg. 
Mureș.

Am încercat să dăm de firele 
și explicațiile acestui paradox cu 
ajutorul cîtorva specialiști, vete
rani ai mișcării sportive. Investi
gațiile au început cu tovarășii 
Ionel Mihăescu și Geza Kosa, 
vicepreședinți ai C.J.E.F.S. Mu

e
fprmări, e 
rhi. Intre; e 

® ȘȚ.^rgzultate
de bob

îndeplinirea cincinalului înainte de
(Urmare din pag. I)

Merg la cuptorul 1 unde lu
crează brigada de producție și 
educație a tineretului. Cel care o 
conduce este topitorul-șef lușan 
Vasile. 11 găsesc în fața tablou
lui de .comandă înconjurat de 
manometre termografe, de cifre și 
grafice ; o lume lipsită de solem
nitate și fast; o lume care ex
primă, secundă cu secundă, mer
sul incandescent al oțelului.

— Ciți sînteți în acest schimb?
— Patru. Eu, Jivanovici Pavel, 

Rachici Perdag și Giura Pavel.
— Mulți sau puțiiii?
— Exact atîția incit să obținem 

o șarjă la șapte ore și treizeci fi 
cinci de minute,

— Cînd ați obținut 
șarjă P

— Astăzi, la ora opt 
minute.

— In cît timp P
— Șase ore și patruzeci

' nute.
— Au fost altele și mai ra

pide P
— Da. Noi am avut una de 

cinci ore și treizeci și cinci de 
minute. Recordul însă îl deține 
echipa lui Văduva Ion cu cinei 
ore și jumătate. ■

— Vă pun acum o întrebare 
pe care de fapt mi-o pun și mie 
însumi- Care sînt factorii care 
influențează timpul de elaborare 
al unei șarje ?

— Is mai mulți

un astfel de cuptor ?
— In mod obișnuit P Trei luni.
— Ce să înțeleg prin „în mod 

obișnuit“ P
— Pentru că ultimul cuptor ce 

l-am avut l-am folosit patru 
luni.

Așa se explică de ce, numai în 
primele șapte zile ale acestui an 
„Cuptorul tineretului“ a dat trei 
șarje peste plan. Adică 400 de 
tone de oțel peste cantitatea pla-

. blicat în ziarul „Scînteia tinere
tului", arătam că vom realiza în 
acest an două mărci noi de oțe
luri. Dar și acest lucru este în 
funcție de cerințele beneficiarilor. 
Insă, vreau să subliniez că briga
dă noastră are posibilități reale 
pentru realizarea acestor oțeluri. 
Așteptăm doar momentul în care 
să ni se ceară acest lucru.

Venisem, de fapt, să cunosc a- 
cești oameni pentru că de reali-

— Meseria asta a noastră este 
poate cea mai bogată în miste
re. De la o șarjă la alta apar fe
nomene noi. In fiecare clipă apa
re alte cevq care cere din partea 
noastră o decizie rapidă și preci
să. Înainte de a termina cei trei 
ani de școală profesională credeam 
că știu tot. Mă și vedeam un as 
în meserie. Dar au trecut doi, 
trei, opt ani și îmi dau seama că 
mai am multe de învățat. Noroc

DEMNITATEA DE A
ultima

și zece

de mi-

factorii care

că primul și 
primul este omul. Apoi vine ca
litatea fontei, pe urmă vine ca
litatea fierului vechi de-l pui în 
cuptor, și, pe urmă, vine cupto
rul însuși; dacă-i mai vechi sau 
mai nou.

— Cît rezistă în mod obișnuit

PRODUCE METAL
nificată; 400 de tone din cele 500 
angajament pentru întreg anul 

■ 1973.
— Asta înseamnă că...
— ... vom depăși angajamentul 

inițial, dar ritmul pe care îl avem 
acum nu cred că va fi întotdeau
na același. De ce P Pentru că, în 
funcție de cererile diverșilor be
neficiari, noi trebuie să facem mai 
multe feluri de mărci. Or, pen
tru fiecare dintre ele este nevoie 
de o altă „rețetă", de un alt timp 
de lucru. Dar noi, cei 12 din bri
gadă, sîntem convinși că vom de
păși nivelul maximal al sarcinilor 
de producție.

— Vorbești de noile mărci de 
oțeluri. Cîte astfel de mărci va 
realiza brigada voastră P

— In angajamentul nostru, pu-

lor auzisem; fie din 
fie de la tovarășul 

Constantin, activist al

zările 
presă,
Rusu 
comitetului județean U.T.C. Ve
nisem, de fapt, să aflu părerea a- 
cestor tineri despre ceea ce este 
dincolo de oțel, dincolo de pro
ducție — gest absolut; venisem 
să aflu părerea lor despre demni
tatea de a crea metalul.

— Da, tocmai asta voiam să 
spun și eu. Există demnitatea și 
mîndria de a da țării oțel. Există 
chiar arta de a privi un bulgăr de 
zgură și de a afirma marca de 
oțel de la care provine.

Arta de a privi focul cuptoare
lor. Primele ei taine aveam să le 
aflu de la Jivanovici Pavel, unul 
din cei 12, secretar al biroului 
organizației U.T.C. pe schim
bul I.

că îl mai avem și pe șeful nostru 
de brigadă, și pe maistru care ne 
ajută.

— In parte e adevărat, inter
vine brigadierul. Nici eu nu mă 
prea pot lăuda că știu absolut to
tul, deși am zece ani în meseria 
de oțeiar. Dar, dacă am realizat, 
ceva, noi ăștia 12, asta și fiindcă 
am știut și știm cum să ne unim 
laolaltă, știm să colaborăm între 
noi și cu cei mai mari din secție.

— Și totuși meseria de oțeiar 
cere eforturi mai deosebite, nu 
credeți P

Aceeași întrebare i-am pus-o și 
lui Pogoran Mișu, topitor prim 
în schimbul II.

— Dacă îți iubești meseria

fie oare așa ? Este 
ele nu sînt de talia 

sportive olimpice, 
este absolut rfecesar 
Mai degrabă apre-

termen
treci peste aceste obstacole. Eu 
nu cred că meseriile se pot sub- 
împărți în grele și ușoare. Mese
ria ta e aia pe care o iubești cu 
adevărat. Și cred că și ceilalți 
din schimbul meu ■■ Mitrescu Ion, 
Imbrescu Ion, sau Gross Zoltan 
sînt de aceeași părere cu mine.

Mă întorc la cei din schimbul 
I. Sînt la sfîrșitul celor opt ore de 
muncă. Oțelul fierbe în cuptoare. 
Rămine ca Pogoran cu oamenii 
săi să-l toarne în creuzet.

Aș vrea să-i mai întreb ceva 
dar băieții se îmbracă intr-un fel 
de oboseală tăcută, abia bănui
tă. Peste opt ore vor intra din 
nou în lucru, în tura de noapte, 
încep, de fapt, o nouă săptămînă.

— Ce v-a determinat să formați 
această brigadă p l-am întrebat 
atunci, pe lușan.

Nu mi-a răspuns. Poate nu au
zise întrebarea din cauza zumze
tului din hală (mașina de șarjat 
era în dreptul nostru) sau, poate, 
răspunsul era atît de evident in
cit nu mai presupunea o nouă 
rostire.

Și totuși l-am auzit. Nu știu 
de la care dintre oamenii acestei 
brigăzi, dar l-am auzit:

— Am format această brigadă 
pentru că toți la un loc sîntem o 
inimă.

Altădată, în fața unei aseme
nea fraze aș fi zîmbit de bună- 
seamă. Aș fi taxat-o ca puerilă și 
ridicolă. Dar acum nu am mai 
avut timp, pur și simplu timp. 
S-au. poate și altceva. Pentru că 
băieții lui Pogoran turnau deja 
metalul în creuzete, pentru că în 
aerul acela condensat și fierbinte 
plutea, imaculat și clar, demni
tatea de tînăr oțeiar. J

La Cervinia au luat sfîrș’it 
duminică la amiază, campio
natele europene de bob. 
Titlul de campion a revenit 
echipajului R. F. a 
niei I, alcătuit dm 
rer și Urzschneider, 
realizat in cele / 
timpul total de 4’48' 
Pe locurile următoare 
clasat echipajele R. F. a Ger
maniei II — 4’48’’ 65/ 100 și 
Austriei II — 4’48” 75/100. 
Echipajul României, alcătuit 
din Panțuru și Focșeneanu, a 
ocupat locul 6 cu rezultatul 
final de 4’50” 99/100.

Germa- 
Zimme- 
care a 

4 manse 
I” 65/100. 

s-au (Austria) — 175 
2. Monika Kaserer 

puncte ; 3.
(R. F. a 

oe 
Austria — 777 
Elveția — 307

Franța — 261

1.
2.

3.

Competiții
și noutăți din 99nobila artă“

Intr-o scurtă convorbire, an
trenorul federal Ion Popa, a- 
flat de 20 de ani la conducerea 
tehnică a „naționalei” de box, 
ne-a furnizat unele date intere
sante cu privire la programul 
competițional pe acest an. Tot
odată, interlocutorul nostru ne-a 
informat că în loturile republi
cane A și B au fost promovați, 
recent, mai mulți pugiliști ti
neri. cu frumoase persjoective. 
A numit pe foarte tînărul Pe
tre Dragu (17 ani), Mihai Plo- 
ie.șteanu. Marcel Litpu, Constan
tin Ștefanovici, Petre Anton, 
Ștefan Bâiatu, Remus Crema 
și Ion Siliște. Aceștia ca și alți 
pugiliști tineri, care bat 'a por
țile afirmării (Teodor Dinu, 
Viorel Bobe, Ilie Tîrîlă ete.) vor 
fi verificați într-o serie de tur
nee programate în prima parte 
a anului.

• Noul sezon internațional se 
anunță deosebit de bogat în 
competiții de anvergură și care 
vor culmina cu întrecerile edi
ției jubiliare, a 20-a, a Campio
natelor europene de box, pro
gramate la Belgrad, între 1 și 9 
iunie. Amintim că la ultima edi
ție. desfășurată la Madrid, in 
vara anului 1971, boxerii noștri 
au cucerit patru medalii de ar
gint (A. Mihai, C. Cuțov. V 
Antonio, A. Năsiac) si cinci me
dalii de bronz (C. Gruiescu, A. 
Dumitrescu, G. PometCU, 1. 
Gyiirffi și II. Stumpli). O parte 
dintre medaliații ediției prece
dente fac parte și acum din lo
tul republican, pregătindu-se 
intens pentru confruntările de 
la Belgrad.

• Campionatele europene vor 
fi precedate de alte comp i iții 
importante și turnee internațio
nale, care vor reuni mai mulți 
sportivi români. Dar să le notăm 
într-o ordine cronologică. Un 
grup de cinci boxeri ne vor re
prezenta la un turneu de am
ploare la Minsk (U.R.S.S.), pro
gramat între 22—27 februarie. 
Urmează, apoi, „Trofeul Oscar", 
la Belgrad (în prima decadă a 
lunii martie) și un turneu in
ternațional la Sofia (13—15 mar
tie).

• La mijlocul lunii aprilie, 
amatorii de sport din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească

o competiție internațională de 
mare atracție, la care și-au a- 
nunțat participarea numeroși 
boxeri valoroși din 18 țări. Este 
vorba de a 2-a ediție a „Cen
turii de aur” a României, care 
se desfășoară Ia patinoarul „23 
August”, în zilele de 14—22 a- 
prilie. Printre țările înscrise se 
numără : Cuba, Algeria, Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Italia. Franța, S.U.A., Un
garia, Polonia și Turcia. La o 
distanță de II zile, piigilistii 
noștri vor participa la a 11-a 
ediție a Campionatelor Balca
nice de box. Ia Atena (5—10 
mai).

• Pe plan republican sînt pre
văzute, de asemenea, mai multe 
turnee și competiții interesante. 
Mai întii, notăm reluarea tra
diționalelor turnee pe categorii 
de greutate, ce se vor desfășură 
în trei localități din țară : Ora
dea, Iași și Pitești, între 18—25 
martie. Aceste turnee vor con
stitui și un criteriu de selecție 
în vederea competițiilor inter-în vederea competițiilor 
naționale amintite.

® La 11 februarie se 
startul în noua ediție a Campio
natelor republicane de juniori. 
Etapa județeană este programa
tă intre 12—25 martie, iar între
cerile zonale se desfășoară la 
Timișoara, Tîrgu Mureș, Galați, 
și Suceava, în zilele de 8—15 a- 
prilie. Finalele vor avea loc la 
Brăila. 6—13 mai. Campionatele 
republicane individuale de se
niori se dispută intre 15 iulie si 
23 septembrie, finalele fiind 
programate la Cluj (16—23 sep
tembrie)..

• Receht au început întrece
rile din cadrul „Cupei școlilor 
sportive" la juniori, care se des
fășoară tur și retur, pe echipe. 
Finalele la juniori mari (17—ts 
ani) au loc la Galați, 2—3 iunie, 
iar la juniori mici la Timișoara, 
între 9—10 iunie.

• In calendarul sportiv mai 
sînt Prevăzute o serie de com
petiții de masă, rezervate tine
retului, dintre care amintim : 
„Cupa U.G.S.R." (juniori), „Vo- 
iup.ada, „Cupa Muscelul", 
„Criteriul tineretului”, „Mănușa 
Deltei” la Tulcea, „Centura Păl
tiniș” la Sibiu.

va da
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de peste hotare
Raportul președintelui 
G. R. P. al Republicii 
Vietnamului de Sud

„Cerința principală, atît a 
momentului actual, cît și a pe
rioadei următoare, constă în ex
tinderea frontului național, uni
rea tuturor forțelor patriotice, 
democratice și iubitoare de 
pace din Vietnamul de sud“, se 
arată în raportul prezentat de 
Huynh Tan Phat, președintele 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, la prima sesiune din 
acest an a consiliului G.R.P., ra
port reluat de agențiile V.N.A. 
și T.A.S.S.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, se spune în raport, 
depune eforturi energice pentru

înfăptuirea politicii de înțelege
re națională, considerînd-o drept 
politica sa principală și funda
mentală atît în prezent, cît și 
în viitor- în spiritul înțelegerii 
naționale, G.R.P. s-a pronunțat 
întotdeauna pentru formarea 
unui guvern de coaliție din trei 
componente și crearea Consi
liului național de reconciliere și 
înțelegere națională;

Președintele G.R.P. și-a
primat convingerea că, dacă după 
încetarea intervenției milita
re americane și restabilirea 
păcii în Vietnam, diferitele gru
pări politice din Vietnamul de 
sud vor respecta cu . strictețe 
principiile acordului, se vor crea 
toate condițiile favorabile pen
tru a vindeca în comun rănile 
războiului și a pune bazele unei 
vieți pașnice în Vietnamul de 
sud.

Reuniune a 
experților la Paris 
în suburbia pariziană Gif-sur- 

Yvette a avut loc, duminică di
mineața, o nouă reuniune a ex
perților delegațiilor R.D. Viet
nam și Statelor Unite Ia confe
rința în problema vietnameză 
din capitala Franței.

Din partea R.D. Vietnam, la 
întîlnire a participat adjunctul 
ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Co That, iar din partea 
Statelor Unite, subsecretarul de 
stat adjunct nentru problemele 
Orientului îndepărtat, William 
Sullivan.

Spre o noua reuniune 
la nivel înalt ?

■

Tineretul lumii

Riposta iermă 
a universitarilor
• MEMORIUL CELOR 3 000
• CAUZELE UNOR DEMISII

Provocările rasiștilor 
rhodesieni împotriva

Zambiei
în drum spre Paris, Nguyen 

Thi Binh, ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, i 
toarea delegației G.R.P. 
ferința cvadripartită în 
ma vietnameză, a făcut 
la Moscova, informează 
TASS.

conducă- 
la Con- 

I proble- 
o escală 

. agenția

Ministrul zambian al apărării, Grey Zulu, a denunțat, îritr-o 
declarație difuzată de postul de radio național, acțiunile provoca
toare '* 
după 
tierei

întreprinse de trupele rhodesiene la granița cu Zambia, 
închiderea de către regimul rasist de la Salisbury a fron- 
— transmit agențiile ASSOCIATED PRESS ȘI REUTER.

precizat că, în zilele deEl a .
11 și 12 ianuarie, la Kazungula 
și Chirundu, trei persoane și-au 
pierdut viața și alte cinci au fost 
grav rănite, în urma exploziilor 
minelor plantate de militari rho
desieni, în interiorul frontierelor

zambiene. în zilele de 16, 18 și 
19 ianuarie, militari rhodesieni 
au violat teritoriul zambian, în 
diverse puncte, de-a lungul flu
viului Zambezi — a menționat 
Grev Zulu.

El a dezmințit, pe de altă 
parte, informațiile provenind din 
Salisbury, potrivit cărora militari 
zambieni ar fi tras asupra unei 
ambarcațiuni rhodesiene de pa
trulare, afirmînd că regimul ra
sist rhodesian caută un pretext 
pentru a lansa un atac militar 
împotriva Zambiei.

Londra... alunecă spre mare
Portul Londrei e al treilea pe plan inter

național după New York și Rotterdam. Prin 
el se scurge 39 la sută din întreg traficul 
britanic. Cargouri, containere, supertancuri 
petroliere, nave frigorifice acostează aici în
cărcate cu grîu, porumb, bovine din Argen
tina și S.U.A., cu oi și unt neo-zeelandez, 
lină australiană, cu mașini, confecții, vinuri, 
fructe din C.E.E., cu lemn scandinav, petrol 
din Orient și Marea Nordului, cauciuc ma- 
layez, cafea brasiliană sau africană, banane 
și' zahăr din Antile etc. In cîteva cifre, Ta- 
misa pompează națiunii britanice 70 la sută 
din ceaiul, 54 la sută din zahărul, 48 la 
sută din carnea, 40 la sută din pasta de 
hîrtie, o treime din produsele textile de bază 
necesare acesteia. Astăzi, portul Londrei, 
care are o existență de aproximativ 2 000 de 
ani, nu mai poate face față deplasamentului

sau acostării navelor gigant introduse de re
voluția din transporturile maritime. Așa incit, 
portul tinde să înghită estuarul, să alunece 
spre mare, să-și creeze „baze" permanente. 
Una dintre acestea, Tilbury, la 40 km. de 
Palatul Westminster, primește din ce în ce 
mai multe mărfuri și mai mulți pasageri. La 
sud, insula Canvey a devenit și ea o „bază" 
unde se descarcă gaz lichefiat din Sahara, 
în timp ce la nord, pe Isle of Grain se sto
chează și se rafinează petrol. Asistăm așa
dar, la o transferare spre aval a unei im
portante părți din traficul comercial londo
nez, însoțită de valorificarea malurilor estua
rului prin amplasarea de chei cale de repa
rații, antrepozite, ecluze, ateliere etc. Meta- 

•: fora alunecării portului Londrei spre mare a 
devenit o realitate.

în calitatea sa de președinte 
în exercițiu al Organizației U- 
nității Africane, regele Hassan 
al Il-a al Marocului a adresat 
președintelui Zambiei, Kenneth 
Kaunda, un mesaj în care își 
exprimă solidaritatea cu po
porul , zambian în urma hotărî- 
rii- regimului rasist de la Salis
bury de a închide frontierele cu 
această țară — anunță agenția 
marocană de presă ■— M.A.P. 
Totodată, mesajul relevă hptărî- 
rea statelor africane de a acor
da și pe mai departe un sprijin 
multilateral mișcărilor de elibe
rare de pe continent.

de 
de

Aparatul selenar autopropulsat „Lunohod-2" iși continuă acti
vitatea pe Selena. Desenul pe care-l reproducem reprezintă 
momentul cind aparatul din seria '„Lunohod" coboară de pe 

treapta de aselenizare a stației cosmice automate.

Păsări-soldat

Dispariția unei
Paradis al teme

rarilor alpiniști 
care doresc să-și 
încerce pioletele în 
-Himalaia. Nepalul 
a intrat, prin efor
turile locuitorilor 
lui, in epoca 
dernă. El se 
drește astăzi, 
tre altele, cu 
de mile de 
muri, o rețea 
grafică, un sistem 
național de învăță- 
mînt, un aeroport 
care poate primi 
Boeing-uri 727 etc. 
Concomitent a 
crescut și numărul 
turiștilor ajungînd 
la 50 000 anul tre
cut. Pînă aici toa
te bune, numai că 
printre străinii so
siți, foarte mulți 
tineri vest-euro- 
peni și americani 
au substituit turis
mului alte preocu
pări. Amatorii și 
traficanții de dro
guri găsiseră la Kat' 
mandu, marijuana 
și hașiș de vînzare 
în diverse magazi-

mo- 
min- 
prin-
1 non 
dru- 
tele-

ne Ia prețuri foar
te mici. Cunoscînd 
efectele drogurilor 
de secole, nepalezii 
nu se lasă tentați 
de „moartea albă' 
și

i ‘ 
de aceea, pe 

senine, nici n-au 
simțit nevoia intro
ducerii unor legi 
împotriva produce
rii și comercializă
rii drogurilor. Des
coperit de cei care 
se sinucid 
inconștient, 
mele „morții albe*, 
Nepalul a devenit 
numai în cîteva 
sezoane o „oază“ 
pentru hippies. Ho- 
tărît să se descoto
rosească de astfel 
de „turiști" care a- 
duc prejudicii ima
ginii internaționale 
a țării sale, pre
mierul nepaiez, 
Kirti Nidhi Bista, 
declara recent co
respondentului re
vistei americane 
„NEWSWEEK" că 
plănuiește să inter
zică complet pro
ducerea de hașiș.

incet, 
victi-

„oaze"
Și aceasta foarte 
curind, înainte de 
începutul sezonului 
turistic în Nepal. 
„Sintem hotărîți să 
luăm măsuri. s-o 
eradicăm (vînzarea 
drogurilor). Data 
viitoare cind veți 
veni la Katmandu 
n-o să mai vedeți 
așa ceva" — decla
ra premierul nepa
iez. Mulți au pri
mit cu ușurare a- 
ceastă veste, chiar 
și diplomați stră
ini acreditați Ia 
Katmandu, dintre 
care, un consul aj 
unei țări occiden
tale, citat 
ceeași revistă, 
plingea că 90 
sută din 
său și-l petrecea 
căutindu-i 
toate ungherele pe 
tinerii care se dro- 
gau, pentru a da 
de știre despre 
soarta lor familii*, 
lor îngrijorate. ’

Hedley Edwards, 72 de 
ani este comandantul șef al 
unei unități militare unice. 
De 17 ani în Bahamas el face 
de două ori pe zi „instruc
ție“, în grădina proprie, cu 
42 de păsări flamengo. dre
sate să meargă cîte două în 
„pas cadențat“. La comenzi 
de genul „întoarcerea, pas 
alergător, pe loc repaus“, 
păsările reacționează prompt. 
Sînt singurele exemplare de 
flamengo dresate vreodată. 
Ele sînt declarate păsări na
ționale în Bahamas și o lege 
drastică le protejează împo
triva molestării, uciderii și... 
piloților care zboară mai jos 
de 700 de metri 
peste

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL JAPONIEI, Masayoshi Ohi- 
ra, și ambasadorul S.U.A. la 
Tokio, Robert Ingersoll, au ho- 
tărît crearea unui Consiliu con
sultativ care să se ocupe 
probleme privind Tratatul
securitate japono-american. Pro
punerea de înființare a Consiliu
lui a fost făcută de Japonia încă 
de la .sfîrșitul anului trecut, cu 
scopul de a avea la dispoziție 
im organism bilateral destinat 
examinării problemelor izvori- 
te din aplicarea Tratatului de 
securitate și prezența bazelor 
militare americane pe teritoriul 
nipon. Se apreciază că, într-o 
anumită măsură, și Statele Uni
te au dorit să dispună de un or
ganism specializat, de legătură 
directă, pentru a diminua ne
mulțumirea japonezilor în legă
tură cu Tratatul de securitate, 
cu Tratatul de securitate.

Un

altitudine,
coloniile de flamengo.

strănut norocos

22 de ani nu auzea ni- 
Doctorii își dăduseră

de a- 
se 
la 

timpul

prin

D. T.

• Prima zăpadă din acest 
an a căzut în orașul Praga 
abia la 20 ianuarie.

tn Cehoslovacia, ca și în 
alte țări europene, iarna ac
tuală s-a dovedit, pînă acum, 
neobișnuit de blîndă și zgîr- 
cită în precipitații. Astfel, în 
decembrie 1972, aici au fost 
înregistrate precipitații echi
valente cu abia 10 la sută 
din cantitatea obișnuită pen
tru această lună.

De 
mic. 
verdictul i surzenia din naș
tere este incurabilă. Tînăra 
Jean, muncitoare într-o u- 
zină de automobile, se obiș
nuise cu micile aparate care 
o ajutau să distingă sune
tele din jurul ei. Intr-o zi 
memorabilă pentru ea a 
strănutat și și-a recăpătat 
auzul. Și-a smuls aparatul 
care amplifica dureros zgo
motele. A plîns de fericire 
cum e șl firesc. Contrareac- 
ția organismului i cîteva zile 
Jean nu a putut să închidă 
ochii, toate sunetele din jur, 
chiar propria-i respirație o 
țineau trează.

Rubrică realizată de
DOINA TOPOR

1

(

)

f

Actualul an universitar a început să se desfășoare în Por
tugalia sub seninul unei înăspriri a legislației anti-demo- 
cratice. Faimosului „regulament universitar nr. 108" intrat 
iii vigoare în ianuarie 1966 și care interzice participarea la 
orice acțiune colectivă revendicativă, i s-a adăugat, în oc
tombrie 1972, așa-numita „ordonanță a exmatriculărilor" 
care stabilește exmatricularea studenților pentru participa
rea la orice reuniune în afarn celor convocate de rectorat. 
Corespondentul lui NEUE ZURCHER ZF.ITUNG în capitala 
portugheză relevă însă că tendințele de înăsprire a măsu
rilor menite să intimideze și să frînez.e mișcarea democra
tică în universități se lovesc de o rezistență considerabilă 
în rîndurile universitarilor-studenți și cadre didactice.

La Lisabona s-a aflat că Ministerul Instrucțiunii a primit 
la începutul lunii în curs un memoriu purtînd semnăturile 
a peste 3 000 de studenți din toate centrele universitare ale 
Portugaliei. Memoriul, redactat la o reuniune a delegaților 
studenților din patru universități, ținută în pofida interdic
țiilor, la Porto, și semnat (tot în pofida interdicțiilor) in 
cursul unei ample acțiuni „discrete" desfășurată în perioada 
ftctonibrie-decembrie 1972, cere interzicerea intervenției po
liției in incinta universităților, libertatea de întrunire și 
asociere pentru studenți. Memoriul avertizează că studenții 
nu vor înceta lupta pînă la abrogarea decretului <’n 1956 
prin care e, practic, anulată autonomia universitară.

Un alt fapt care a atras atenția a fost demisia, anunțată 
săptămina trecută, a profesorului Hector Perriti, renumit 
jurist, decanul facultății de drept a Universității din Porto. 
Anterior, au mai demisionat 
Coimbra, Antonio Guvnaro și 
tea de drept și cea de istorie 
Toate aceste demisii sînt puse 
profundă a unei ntari părți a 
gimul polițienesc din incinta universităților, față de repri
marea oricăror opinii democratice și, pe de altă parte, față 
de micșorarea alocațiilor destinate învățămîntului superior 
(alocații care reprezintă actualmente de Circa 60 de ori mai 
puțin în comparație cu cele destinate armatei). In aceeași 
ordine de idei trebuie amintit gestul profesorului Tovarr, 
istoric de renume. Tovarr a acordat în urmă cu cîtva timp 
un interviu ziarului vest-german D1E WELT. In interviu 
el spunea, printre altele, că „proscrierea ideilor de progres 
și democrație riscă să facă din universitatea portugheză o 
ruină". Atunci cind autoritățile i-au reproșat respectiva opi
nie, profesorul a trimis ministerului instrucțiunii o copie, 
în portugheză, a interviului, subliniind tocmai pasajul in
criminat.

într-un sens mai larg, toate aceste acțiuni și luări de m- 
ziție în lumea universitară portugheză relevă opoziția tt_ i 
mai fermă față de actualele structuri. Ele se încad.Saiă 
in mișcarea amplă ce se conturează în Portugalia împotriva 
regimului dictatorial și a războiului colonial purtat în A- 
frica

la Quito (Ecuador), în 
jinul apărării bogățiilor 
și împotriva manevrelor 
nopolului nord-american 

ted Fruit Company.

rectorul Universității din 
trei profesori de la faculta- 
a Universității din Lisabona, 
în legătură cu nemulțumirea 
corpului didactic față de re-

Imagine de Ia „Conferința 
tinerelor din Italia pentru 
emancipare și progres civil", 
care s-a desfășurat la Flo

rența.

Aspect de la o demonstrație 
■ ~ — ' ■ -1 Sprj.

PERU IȘI APARA SUVERA
NITATEA MARITIMĂ

Ministrul indian al planifică
rii, D.P. Dhar, care a partici
pat la pregătirea întîlnirii la 
nivel înalt dintre președintele 
Zulfikar Aii Bhutto, și primul 
ministru Indira Gandhi, de la 
Simla, a acordat un interviu 
unui grup de ziariști pakistanezi 
aflați în vizită în India. în 
acest interviu el s-a pronunțat 
în favoarea unei noi reuniuni 
indo-pakistaneze la nivel înalt, 
în vederea înfăptuirii etapei ur
mătoare a acordului încheiat la 
Simla.

Referindu-se la problema pri
zonierilor ' de război pakistanezi 
aflați în India, el a arătat că re
cunoașterea Republicii Bangla
desh nu este o condiție pentru 
repatrierea acestora.

în încheiere, D.P. Dhar s-a 
pronunțat pentru restabilirea, 
într-un viitor cît mai apropiat, 
a legăturilor comerciale recipro
ce și a schimburilor pe linia 
culturală dintre cele două țări.

Au fost capturate 16 vase pescărești sub pavi 
lion nord-american care pescuiau în apele te 

ritoriale peruane

în cursul unei întrevederi Cu reprezentanții presei, ministrul 
peruan pentru problemele pescuitului, Javier Tantalean Vanini, a 
declarat că „orice navă străină care va pescui în apele teritoriale 
peruane, fără autorizație, va fi capturată, în virtutea hotăririi 
guvernului Juan Velasco Alvarado de a apăra suveranitatea mari
timă a Perului", relatează agenția PRENSA LATINA.

Reuniunea 
Comitetului 
constituțional 
interyemenit

Ahmed Ismail a fost numit in 
această funcție, pe care o va 
deține pe lingă cea din țara sa, 
prin decrete semnate de preșe
dintele Siriei, Hafez Assad, și 
de șeful statului libian, Moamcr 
El Geddafi, care, împreună cu 
președintele Anwar Sadat, for-

• ȘEFUL DELEGAȚIEI mează Consiliul Federal al Con-
NORD-YEMENITE la reuniunile federației Republicilor Arabe. 
Comitetului constituțional in
teryemenit, Ilussein Hobeichi, 
a sosit Ia Aden, unde va exa
mina împreună cil Abdallah 
Khamiri, ministru al informații
lor. șeful delegației R.D.P. a

□
de

• CONFORM DATELOR PRE
ZENTATE DE DIRECȚIA FE
DERALA DE STATISTICA, în 
deceniul 1962—1972, în R. F. a

Yemenului, ordinea 
crărilor acestui organism, care 
se vor deschide joi. Comitetul 
constituțional interyemenit, for
mat din opt reprezentanți ai 
R. A. Yemen și opt ai R.D.P. a 
Yemenului, este însărcinat cu 
elaborarea unui proiect de Con
stituție pentru noul stat unifi
cat.

zi a lu-

• GENERALUL AHMED IS
MAIL, ministrul apărării al 
R. A. Egipt, a fost numit co- 
mandat-șef al forțelor armate 
siriene și libiene, a anunțat zia
rul „AL AHRAM", reluat 
agenția REUTER.

ìntr-un

care au

Germaniei au dispărut peste 
629 000 de gospodării agricole 
mici și mijlocii. Și în prezent 
continuă acest proces 
ritm mediu de 200 de gospodă
rii pe zi.

Principalele motive
dus la această Situație rezidă în 
ofensiva marilor monopblurs a- 
gricole, învingătoare în concu 
rența inegală cu gospodăriile 
mici, prețurile de achiziție re
duse, oferite de comerțul cu ri
dicata pentru produsele agro
alimentare, precum și costul tot 
mai ridicat al mașinilor agrico
le și al îngrășămintelor.

Lansarea laboratorului spa
țial american, prevăzută pen
tru 30 aprilie, va fi amtnată, 
cu cel puțin două săptămîni, 
din cauza întîrzierilor surve
nite în operațiunile de testa
re — a anunțat N A.S.A. 
Data exactă a lansării ur
mează a fi stabilită la înche
ierea testelor. După cum se 
știe, prima fază a proiectu
lui „Skylab" prevede plasa
rea pe o orbită terestră, a- 
vînd altitudinea de 430 km., 
a laboratorului propriu-zis, 
primul echipaj urmînd să se 
instaleze Ia bordul acestuia 
după 24 de ore.

Un nou aparat 
pentru detectarea 
armelor
• UN NOU APARAT PEN

TRU DETECTAREA ARMELOR 
va fi pus la dispoziția principa
lelor ..opt aeroporturi americane 
— a anunțat Administrația Fe
derală a. aviației civile din 
S.U.A. Aparatul, mult maf sen
sibil decît qele folosite pînă în 
prezent, este capabil de o selec
tivitate care va permite să re
țină, din rîndul purtătorilor de 
obiecte, metalice, numai pe acei 
care posedă arme. El a fost 
deja folosit cu succes pe aero
portul din Chicago, unde a fost 
supus la o serie de încercări.

LUNI, 22 IANUARIE 1973

ZESTREA : rulează la Capitol 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : 
lează 
13,15; 
11.15;

PE
ză la ... .. ... , __  . .___

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează 
13,30; 
le 9; 
vorit 
18,15;

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Giu- 
lești (orele 15,30: 18; 20.30), Miori
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,30), Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18.15; 20,30).

QUEIMADA : rulează la Fero
viar (orele 3.30: II; 13,30; 16; 18,30; 
21), Melodia (orele 8,30; 11: 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Excelsior (orele 9: 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20.30).

CREI-.RUL : rulează la Lumina

ru
la București (orele 8,45; 11; 
16; 18,45; 21), Scala (orele 9; 
13,30; 16; 18,45; 21).
ARIPILE VlNTULUI : rulea- 
Patria (orele 10; 14,30: 19,15).

la Luceafărul (Orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 21), Festival (ore- 

11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fa- 
(orele 9,15; 11,30 13,45; 16;

20,30).

18,15;(orele 9; 11,15; 13,30;
20,30).

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18;
20.15) .

BARIERA :■ rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Gloria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Unirea (orele 15.30; 18:
20.15) .

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30_;_18; 20,30).

rulează 
la Cringași (orele 15,30; 18: 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLI-, 
ȚIST : rulează la Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA : rulează la Ferentari (ora
le 16: 18: 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flamura (orele 9; 12,30: 16; 19.30), 
Bucegi (orele 15.45; 19.15), Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Rahova (orele 16; 18: 20).

•TOE HILL ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

i Buzeșt. V____ — ,-T, —
CU MÎINILE CURATE :

LUPUL MARILOR, RĂZBUNA
REA : rulează la.Lira (orele 15,30; 
19), Munca (orele 15,30; 19).

FILIERA : rulează la Tomis (ore
le 9; 11,15; 13,30;

BULEVARDUL 
lează la Cosmos
20.15) , Cotroceni
20.15) .

ARENA AERIANA : rulează 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

SECERA VlNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18:
20,15). Viitorul (orale 15,30! 18;
20,15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17,30; 19.30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18: 2015).

15,45; 18,15; 20,30). 
ROMULUI : 
(orele 15,30;

(orele 15.30;
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ru- 
18; 
18;

la

Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea-

„Lucia Sturdza Bulandra” 
(Sala Studio) ; VALENTIN ȘI VA
LENTINA .— ora 20; Teatrul Mic 
(Teatrul „Maria Filotti“ din Brăi
la) : OSPĂȚUL SCAFANDRILOR 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU- 
VINTUL — oca 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : FII CUMINTE CRIS- 
TOFOR — ora 19,30.

LUNI, 22 IANUARIE 1973 
PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 38-a (reluare). 18,00

• minul. 18,40 Scena. Emisiune 
actualitate și critică teatrală. 
Săptămina tn imagini. 19,20 
de seri. 19,30 Telejurnal. 
Prim-plan. acad. prof. Octav

Că- 
de 

19,00 
1001 

20.03 
o-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scînteii*. Tel. 17 60.10, 17.60.20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „R.OMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001“ — Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".

Această hotărîre — a adăugat 
el — corespunde pe deplin do
rinței întregului popor de a dis
pune în mod suveran de valori
ficarea propriilor bogății natu
rale, în ciuda unor repetate mă
suri de represiune adoptate de 
Statele Unite. Astfel, la sfîrșitul 
anului 1972, președintele Richard 
Nixon a promulgat o lege asupra 
pescuitului, care fixează, în mod 
unilateral, suveranitatea maritimă 
a statelor latino-ămericane în li
mitele a 12 mile marine, în timp 
ce guvernele peruan, chilian și, 
respectiv, ecuadorian apără teza 
celor 200 mile.

Agenția citată relevă, totodată, 
că marina de război peruană — 
s-a anunțat la Lima — a captu
rat 16 vase pescărești sub pavi
lion nord-american, care pescu- 
iau >.îm anele sale teritoriale, în
tre 40 și 70 mile. Ac

Măsurile luate de Pe pro
vocat nemulțumirea mar...,, om- 
panii de pescuit din S.U.A. care 
au întreprins o serie de demer
suri în vederea instituirii unor 
renresalii economice. în Camera 
Reprezentanților a Statelor Unite 
a fost prezentat un proiect de 
lege în care se cere reducerea 
masivă a asistenței financiare și 
economice acordată de S.U.A. 
țărilor latino-americane, în mă
sura în care acestea vor recurge 
la capturarea pescadoarelor din
colo de limita celor 12 mile ma
rine.

nicescu. 20,35 Roman foileton : 
„Destăinuire" (Episodul II ; „Căsă
toria“). 21.25 Revista literară TV. 
22,15. Seară de balet : Mozartiana. 
22,35 „24 de ore“. Contraste în lu
mea capitalului.

PROGRAMUL II

20,00. Seară pentru tineret. Dialog 
între generații : o intîlnire cu prof. 
univ. Const. C. Giurescu. 22,20 A 
dOua ediție a concursului nostru 
de dană modern. 20,40 Punctul pe 
„1“ — pe urmele unor semnale 
critice. 20,50 De la Ateneul tine
retului la Ateneul Român — cîntă 
violonista Denlse Răgălie și pia
nistul Sorin Melinte. 21,00 A fi tt- 
nâr comunist. Ce .înseamnă o or
ganizație fruntașă. 
u’.R.E.M.O.A.Si 2i;i5 
5 melodii la cererea 
pamond — planul
Semn de întrebare — rubrică 
probleme distractive. 22,00 Ritmuri 
—' 5 minute de film-eseu despre 
corespondențele vizuale ale muzi
cii. 22,05 Tinerețea maeștrilor — 
Haendel. 22,40 Parada tinerelor 
vedete ale muzicii ușoare de la 
Bratislava.

Rêpôrtaj la 
Teletonomat— 
dv. 21,30 Ma- 
Ceiba. 21,45 

de


