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PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN

Marți, 27 noiembrie 1973, au început 
lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Lucrările Plenarei au fost deschișe de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român. La 
propunerea secretarului general al parti
dului, Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît 
să-și desfășoare lucrările împreună cu 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României și a adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi:

1. -— Proiectul Planului Național Unic 
de Dezvoltare Economică și Socială și 
Proiectul Bugetului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, pe anul 1974 ;

2. — Cu privire la principalele proble
me ale dezvoltării energetice în România 
și măsurile de economisire a combustibi
lului și energiei electrice ;

3. — Probleme internaționale.
La lucrările Plenarei participă ca invi

tați primi secretari ai comitetelor jude
țene, miniștri, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și obștești, 
redactori șefi ai presei centrale, activiști 
de partid și de stat.

Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliul Su
prem au stabilit ca în cursul zilei de 
marți să se studieze documentele, urmînd 
ca dezbaterile să înceapă miercuri, 28 no
iembrie.

ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R
în ziua de 27 noiembrie a.c. a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat Proiec
tul Planului Național Unic de Dezvoltare 
Economică și Socială și Proiectul Bugetu
lui de Stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia, pe anul 1974, și a stabilit să fie 
supuse Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La propunerea 
Ceaușescu, secretar 
Comunist Român, 
a analizat măsurile 
judicioasă corelare, în cadrul ramurilor, a 
salariilor muncitorilor calificați, o îmbu
nătățire a salariilor tarifare de bază din 
categoriile inferioare. în acest sens, s-a 
stabilit ca, în anul 1974, la definitivarea 
sistemului de remunerare să se aibă în 
vedere creșterea salariului tarifar la cate
goria I de bază, iar majorările care ur
mează să aibă loc în viitor să se aplice la 
noul salariu de bază. De asemenea, s-a 
stabilit ca industria textilă să fie înca
drată într-o categorie superioară de sala
rizare.

Ridicarea salariului tarifar Ia categoria 
I de bază se va înfăptui pe seama crește
rii productivității muncii, realizării de 
economii, mai bunei gospodăriri a mijloa-

tovarășului Nicolae 
general al Partidului 
Comitetul Executiv 

necesare pentru o mai

celor materiale și financiare ale fiecărei 
întreprinderi, ale fiecărei ramuri.

Îmbunătățirea sistemului de salarizare 
a muncitorilor calificați se înscrie in an
samblul de măsuri luate de conducerea 
partidului și statului în vederea aplicării 
în viață, cu consecvență, a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale P.C.R. cu privire la ridica
rea neîntreruptă — pe măsura dezvoltării 
economiei și creșterii venitului național 
— a nivelului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc.

Comitetul Executiv își exprimă convin
gerea că oamenii muncii vor depune în 
continuare eforturi pentru realizarea în 
cele mai bune condițiuni a programului 
elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., 
că vor realiza planul cincinal înainte de 
termen și vor ridica eficiența întregii ac
tivități ecohomico-sociale, sporind astfel 
avuția națională și creînd posibilități pen
tru creșterea permanentă a bunăstării în
tregului nostru popor.

în continuare, Comitetul Executiv a 
stabilit să se treacă la reducerea prețuri
lor cu amănuntul la frigiderele electrice 
cu compresor din producția internă*

De asemenea, a aprobat modificarea 
prețurilor de contractare la strugurii de 
vinificare în unele grupe de podgorii.

în încheiere, Comitetul Executiv a re
zolvat unele probleme ale activității cu
rente.

Raportează
succese

in realizarea 
planului

• TRUSTUL DE CON
STRUCȚII PENTRU ÎMBU
NĂTĂȚIRI FUNCIARE 
cea de-a 20-a unitate 
nomică din județul Dolj 
a raportat îndeplinirea 
devreme a obiectivelor 
plan pe primii — 
cincinalului. în bilanțul 
care colectivul acestei 
tăți îl va întocmi vor fi con
semnate succese însemnate, 
intre care finalizarea lucră
rilor de irigații pe 30 000 
hectare situate în terasa a- 
gricolă a orașului Corabia- 
Olt și pe alte aproape 9 000 
hectare, în zona Cetate-Ga- 
licea Mare. încheierea unor 
lucrări de desecare afectînd 
o suprafață de 41 000 hectare, 
situată în județele Dolj. Olt 
și Sibiu, realizarea amena
jării piscicole Bistreț-Plosca 
în suprafață de 2 200 hecta
re, regularizarea a numeroa
se cursuri de ape și alte lu
crări.

este 
eco- 
care 
mai 

de 
trei ani ai 

pe 
uni-

• DE LA ÎNCEPUTUL A- 
CESTE1 SĂPTĂMÎNI, co
lectivul Fabricii de industrie 
locală din Orăștie lucrează 
in contul ultimului an al 
cincinalului. Numai . în 
cursul acestui an. muncito
rii. tehnicienii și inginerii 
din cadrul unității au reali
zat. peste sarcinile de plan, 
360 000 cărămizi. 450 tone 
construcții metalice, 144 re- 
ductori, 10 strunguri desti
nate atelierelor școală și în
semnate cantităti de alte bu
nuri materiale, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii decem
brie producția suplimentară 
să se ridice la 28 milioane 
lei. Prin prelucrarea și va
lorificarea superioară a re
surselor locale, fabrica a pus 
la dispoziția clienților săi de 
peste hotare produse în va
loare de peste 3 000 000 lei 
valută, depășind cu mult 
sarcinile stabilite la acest 
indicator.
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JUDEȚUL TIMIȘ

Model uman, mo 
del de viafâ

Astăzi, pentru 
mîine

Colega, secretară

Uzinele „Electroputere"-Petre Dinuță, bobinator fruntaș la
Craiova.

Foto: GH. CUCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 27 noiembrie, 
delegația parlamentară din 
Marea Britanie, condusă de Sir 
Fitzroy Maclean, membru al 
Camerei Comunelor, care face 
o vizită în țara noastră.

Din delegația parlamentară 
fac parte lord Strathspeay, lord 
Willis, membri ai Camerei Lor
zilor, doamna Doris Fischer, Sir 
Charles Taylor, N. G. Carmi
chael, Richard Crawshaw și 
W.G.O. Morgan, membri ai Ca
merei Comunelor.

La primire au participat Ște
fan Voitec, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Mircea Rebreanu, deputat, 
secretarul Comisiei juridice a 
M.A.N.

PRODUCȚIA ANULUI
1974 Începe din

ACEST TRIMESTRU
„Alumina" Oradea s-a impus 

ca marcă de prestigiu în indus
tria românească. Anul 1973 e- 
tapă hotărîtoare în realizarea 
cincinalului înainte de termen, 
s-a înscris și aici în graficul u- 
nor realizări remarcabile : 4 500 
tone alumină peste plan, 5 mi
lioane lei beneficii suplimentare, 
angajamentele anuale îndepli
nite înainte de termen. Expe
riența acumulată însoțită de mă
surile organizatorice pe care în 
acest trimestru conducerea uzi
nei le stabilește, vor permite 
desfășurarea procesului de pro
ducție într-un ritm susținut din 
primele zile ale noului an. Pe 
această temă am organizat, cu 
sprijinul Comitetului municipal

Oradea al U.T.C., o discuție la 
care au participat cadre de con
ducere, reprezentanți ai comi
tetului de partid, U.T.C., sindi
cat, specialiști, muncitori.

— Ănuj viitor producția uzi
nei va crește, față de 1973, cu 
peste 5 Ia sută. Ce probleme 
deosebite preocupă colectivul 

' în această perioadă ?

bite am făcut demersuri să pri
mim sortimente corespunzătoare 
de bauxită. în același timp ne 
preocupă mai buna organizare 
a procesului de producție. îna
inte aveam un singur șef de 
secție și un inginer tehnolog 
Acum există șefi de secție pe 

Ui tehnică 
în permanență 
corespunzătoare.

„T I N E R E T U L - factor activi

în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!"
ÎN PRIM PLAN

• GOSPODĂRIREA EFICIENTĂ
A MATERIILOR PRIME

• FOLOSIREA RAȚIONALĂ
A COMBUSTIBILULUI Șl ENERGIEI

$ acum, cit vom

Creșterea considerabilă a nu
mărului de lucrări ca și predo
minanța temelor inspirate de 
cerințele producției sint atribu
tele fundamentale unanim sub
liniate, ce au caracterizat și cea 
de a doua Conferință națională 
a cercurilor științifice studen
țești, secția învățămînt tehnic, 
recent desfășurată la Timișoara.

în două zile, mai mult de o 
mie de studenți au prezentat 
peste 360 de lucrări. în ciuda 
acestui număr impresionant, așa 
după cum sublinia tovarășul 
profesor doctor docent Ion An-

in pagina a 3-a

Marea Britanic
A fost de față Derick Rosslyn 

Ashe,. ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

Parlamentarii britanici au 
mulțumit pentru onoarea de a 
fi primiți de președintele Con
siliului de Stat, pentru ospita
litatea și prietenia cu care au 
fost înconjurați în tot timpul 
vizitei. împărtășindu-și impre
siile din timpul petrecut în 
țara noastră, oaspeții și-au ex
primat 
gresele 
față de 
succese
terală a țării.

în timpul întrevederii au fost 
discutate probleme ale dezvol
tării relațiilor româno-britanice, 
evidențiindu-se interesul ambe
lor țări pentru o conlucrare cît 
țnai amplă în toate domeniile, 
în acest cadru, a fost relevată 
importanța vizitelor reciproce, 
inclusiv a delegațiilor parla
mentare, pentru mai buna cu-

admirația față de pro- 
realizate de România, 
politica sa, au urat noi 
in dezvoltarea multila-

noaștere și înțelegere, pentru 
valorificarea tuturor posibilită- 7 
ților în vederea intensificării; 
raporturilor bilaterale.

Abordîndu-se unele probleme 7 
ale vieții politice pe continen
tul european și în lume, s-a 
subliniat faptul că orînduirile 
sociale și politice diferite intre ; 
state nu trebuie să constituie 
un impediment în căutarea în , 
comun a punctelor de apropie-- 
re și înțelegere în vederea în
tăririi climatului de colaborare .
internațională, instaurării unor 
relații noi, care să asigui'e 
securitatea și pacea trainică in 
lume.

Președintele Consiliului de 
Stat a transmis prin interme
diul parlamentarilor britanici , 
cele mai bune urări de fericire, . 
prosperitate și pace poporului 
Marii Britanii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Ing. Constantin Ștefănoiu, 
directorul uzinei?- Putem afirma 
că la noi producția anului viitor 
începe din acest trimestru. Am 
asigurat, în primul rînd, toată 
cantitatea de materii prime și 
materiale necesare, Au fost în
cheiate, în acest sens, peste 2 000 
de contracte. Mai mult de ju
mătate din materia primă de 
bază se află deja în curtea uzi
nei. în luna august am perfec
tat și contractele pentru mate
riile prime din exterior iar la 
începutul acestei luni au fost 
încheiate lucrările din pla
nul pregătirilor de iarnă : izo
lații la conducte, depozitarea 
materialelor care necesită condi
ții speciale de stocaj, închide
rea tuturor halelor, revizuirea 
instalațiilor de încălzire etc. Am 
avut necazuri cu secția pentru 
oxidul de vanadiu, care a intrat 
în funcțiune în acest an și care 
nu lucrează încă la parametrii 
proiectați. Asta înseamnă o 
pierdere la producția globală 
de circa 2 600 000 lei. în trimes
trul IV vom încheia lucrările 
de rearanjare a procesului teh
nologic, așa că în anul 1974 vom 
obține ritmul normal de lucru.

Crăciun Ciordaș, secretarul co
mitetului de partid pe uzină, 
în ce privește calitatea, cu toate 
că nu am avut probleme deose-

schimb, deci asistenta 
este asigurată 
și în condiții ___ r________
Din vreme, în urma consultării 
colectivului de muncă, a fost 
întocmit planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Unele pre
vederi vor avea efecte econo
mice directe. Executarea insta
lației îmbunătățite de încărcat 
vagoane cisternă cu alumină, de 
exemplu, înseamnă în anul 1974 
economii de aer și alumină în 
valoare de 150 000 lei. în acest 
trimestru terminăm montarea 
cuptorului pentru calci narea 
metavanadatului aluminei. Ti
nerii s-au angajat să mon
teze instalația electrică. în 
afara orelor de program, și 
asta va însemna o econo
mie de 15 000 lei. Orice pro
punere care va veni în sprijinul 
producției se va afla spre rezol
vare pe agenda noastră de lu
cru.

Florin Oană, lăcătuș în secția 
leșiere. Se cunoaște In uzină că 
noi ne-am angajat să executăm

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag, a ll-a)

r

aștepta
pînă ce rezultatele aplicării

vor confirma premiile?
ton, membru corespondent al A- 
cademiei R.S.R., 
tutului politehnic 
din Timișoara, 
mai riguroasă ca 
ce demonstrează 
cercetării spre cerințele ime
diate ale economiei țării e ca
pabilă să genereze subiecte pen
tru studiu ce sporește în același 
timp solicitarea inteligenței 
creatoare, angajînd și exersînd 
responsabilitatea fiecărui tînăr 
viitor specialist. **

rectorul Insti- 
„Traian Vuia" 
selecția a fost 

oricînd, ceea 
că orientarea

__ Z-’y.. De altfel nu
mărul premiilor acordate de că
tre juriu, avînd drept criteriu

de bază caracterul de originali
tate al lucrărilor a fost de a- 
proximativ 200. Iată cîteva ob
servații, sugestii, recomandări. 
Tovarășul Mircea Diaconescu, 
șef de lucrări la catedra de 
acționări electrice a Facul
tății de electrotehnică Iași: 
In studierea temei, pentru a a** 
junge la rezultate de prestigiu e 
nevoie de o documentare fun
damentală. Or, la ora actuală 
cursurile de matematică din 
institutele politehnice sînt depă
șite de limbajul matematic folo-

sit în revistele de specialitate de 
prestigiu".

în completare, studentul Iacob 
Mircea de la aceeași facultate, 
recomandă eliminarea paralelis
melor unor teme sau soluții cu 
prilejul reuniunilor pe plan na
țional. El propune ca, prin in
termediul asociațiilor studenților 
comuniști, să fie difuzate în 
prealabil, pe cit posibil, rezu-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a ll-a)

DEFAZAREA
Se pare câ la începuturile aplicării pro

gramelor de reciclare în unele țâri occiden
tale s-a petrecut în mai toate întreprinderile 
un fapt astâzi amuzant : unii șefi socoteau 
câ daca va fi buna trimiterea salariațllor la 
împrospătarea cunoștințelor, în orice caz 
procesul nu-i vizeazâ tocmai „pe ei". Mulți 
s-au simțit chiar jigniți în amorul propriu, 
dogma infailibilității cunoștințelor pe baza 
cărora urcaseră trepte serioase ale ierarhiei 
decizionale sau organizatorice spunindu-și un 
cuvînt greu, Malițioși, probabil, fața de 
această reacție autorii programelor de reci
clare i-au trimis, tactic, la școală mai întîl 
pe subalternii șefilor „plini*. Stupoare I Abia 
întorși la lucru, respectivii subalterni au con
statat câ „nu se mai poate discuta" cu cei 
care-i comandau și cu care lucraseră pînâ 
atunci bine, iar cauza n-a fost __________
ascunsă : se constată că, de 
data aceasta, șefii lor gîndeau 
și se comportau în muncă la 
un nivel depășit.

Specialiștii au tras concluziile 
mit, foarte scurt, fenomenul. Șe produsese, 
potrivit unei analogii tehnice, o „defazare". 
Termenul este suficient de exact pentru a fi 
înțeles, dar eu îmi închipui, încercînd o for- 
mulă cît de cît plastică, situația aceea cind, 
datorită unor greșeli de calcul sau de pregă
tire, două echipe de săpători ai unui tunel, 
plecînd din 
întîlnească 
sus și altul

Depășind 
posibilelor defazări în munca de toate zi
lele mi se pare însă azi mult mai complexă. 
Defazarea, mai întîi, se produce doar de sus 
in jos ? Nu cumva ne îritîlnim în foarte multe

colective - mai mari sau mai mici - eu si
tuația cind cei investiți să conducă treburile 
găsesc la alții, de la alte eșaloane, mai 
joase, o preocupare pentru pregătirea conti
nuă mult sub nivelul „fazei" necesare? Nu 
sînt rare cazurile cînd în drumurile gazetă
rești mi se întîmplă să întîlnesc responsabili 
din diverse locuri copleșiți de situații în care 
sînt nevoiți să vorbească, să vorbească și să 
demonstreze niște adevăruri noi unor tovarăși 
cu aceeași pregătire pe certificatul de studii, 
dar cărora li se adresează, cum se zice - 
ca la perete. Reacție zero I Explicația? Sim
plă : unul a citit, celălalt nu. Unul este mo
bilizat de bucuria inovației, celălalt e satis
făcut de nemodificare. Unuia-i fierb în cap 
întrebările, soluțiile ; la celălalt capul așteap
tă cercuri calde pentru dezmorțire. Sigur, 

reciclarea profesională este o
riifhrki r-i /Nnrn/M i soluție. O măsură necesară. 
EUGEN FLORESCU Mult mai grave mi se par însă 

____ alte forme de defazare, cele 
produse de diferența de res

ponsabilitate, de diferența de angajare sau 
de idealuri. Adică, defazarea prin lipsă 
de educație cetățenească, politică. Fiind
că este simplu să ne închipuim ce se în* 
tîmplă cînd niște pasionați, gata să dea to
tul pentru bunul mers al treburilor, se îritîî- 
nesc pe traseul acelorași planuri cu niște 
funcționari în spirit, mici jucători la o loterie 
a salariului „luat oricum". Săgeata care 
arde e amețită și pînă la urmă stinsă-n cîlții 
sterilității...

Căci „defazatul" nu va înțelege 
pasiunea celor mobilizați efectiv, 
tr-un asemenea tunel, dintre inima 
să stearpă și inimile fremătătoare 
mai mulți, într-adevăr, nu vor trece 
trenurile noului I

și au denu-

direcții opuse nu reușesc să se 
intr-un punct, unul ajunge mai 
mai jos.
cadrul strict tehnic, problema niciodată 

iar prin* 
lui râma- 
ale celor 
niciodată

y
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REPORTERII NOȘTRI CONSEMNEAZĂ:

MOMENTUL ADUNĂRILOR

SPIRITUL CRITIC RAM1NE TREAZ
SI ACOLO UNDE SÎNT REZULTATE BUNE
->

Curajosul fugar

ADEVĂRUL NU SUPORTĂ MĂSLUIRILE, 
TOVARĂȘA SECRETARĂ!

J două 
Cind 

adunare 
alte 

54

PRODUCȚIA ANULU11974

Condu cerea 
o echipă de 

central să 
experiență

DE ALEGERI
ȘTEFAN DIMITRIU

un deget, slinul. Jmi ve-Foto: ȘTEFAN WEISS

ÎNSEMNĂRI

Maria Galea de la Fabrica „Viitorul -Oradea se face remarcată 
nu numai prin rezultatele bune în producție; ea participă activ 

la viața organizației U.T.C. din care face parte.

Astfel s-a reliefat faptul că 
rezultatele obținute de organi
zație obligă ca munca în peri
oada următoare să fie organi
zată la un nivel mai ridicat. In 
proiectul programului de acti
vitate erau stipulate acțiuni pe 
linie economică, de muncă vo-

C. A. P. 
GORGOTA - 
PRAHOVA

luntar patriotică, activități po- ( 
litico-ideologice, sportive. , cui- • 
turale și turistice. întilnîrîle cu 
cadre tehnice, organizarea „se- 1 
rilor de calcul", unde tinerilor 
le sint explicate avantajele mun
cii in acord global, îngrijirea a 
50 de hectare de pășune sau 
plantarea a 50 bucăți de plopi ; 
sint doar citeva din acțiunile 
prezentate adunării spre apro
bare. „Am venit aici să hotă- 
rîm“ era părerea unanimă a < 
participanților. Și acest lucru l 
s-ă și intîmplat. Programul de 
activități a fost îmbunătățit cu t 
propuneri care reflectau reali- j 
tatea existentă.

Construirea unor creșe — au . 
arătat tinerii în discuții — este ( 
imperios necesară avîndu-se in 
vedere că marea majoritate a

u u

de tineri din organizație nu au 
mai fost de mult mobilizați la 
nici o acțiune, La nici o aduna
re generală. La cite ședințe ale 
comitetului U.T.C. pe C.A.P. a 
participat ? La bici una. „I~am 
spus Tincuței să mă lase în 
pace. Eu nu vreau nimic, nu 
vreau să am contact cu lumen, 
să fiu lăsată în apele mele". 
Asemenea declarație, din partea 
Unei secretare U.T.C., ne uimeș-

C. A. Pz '
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te. Nu-i vorba aici numai de 
pasivitate, de indiferență, ci și 
de încălcarea unor norme ele
mentare de etică. în procesul 
verbal de la adunarea de alegeri 
de anul trecut, scrie însă că 
noua secretară, aceeași, lordana 
Dimache, și-a luat angajamen
tul că „va munci in așa fel in
cit organizația ei să aibă rezul
tate bune". „Și acest proces ver
bal e tot o hirtie. Eu nu am fost 
aleasă secretară, nu a avut loc 
nici o adunare generală de a- 
legeri. Tincuța Buricea, secre
tara comitetului U.T.C., m-a pus 
să mint și am scris- un proces 
verbal cum că eu...“. Se dez
văluie deci o măsluire neruși
nată a adevărului. Și ca să nu 
se descopere acest act de ne
cinste, s-a continuat cu întoc
mirea unor documente de orga
nizație fictive : informări pre-' 
zentațe, chipurile, in adunări și 
dezbătute de tineri, programe 
de activități, grafice de ședin
țe etc. Cînd venea cineva de la 
județ, dumnealor scoteau dosa
rul. Au mimat fără nici o mus
trare de cuget munca cinstită, 
pasiunea, spiritul de răspundere, 
au înșelat buna credință a unor 
activiști, a unor organe.

Pînă unde se întinde această 
măsluire ? Greu de aflat, fiind
că Tincuța Buricea, secretara 
comitetului U.T.C. pe C.A.P., a 

zolvată și problema pieselor de 
schimb pentru olasoare. Deoa
rece reductoarele diferă, este 
nevoie ca ele să fie modificate 
și astfel se înregistrează timpi 
morți. Tinerii noștri, aș aminti 
pe frații Paul și Florian Pontoș. 
Gheorghe Oros. propun tipiza
rea reductoarelor. în caz de a- 
varii, se poate interveni rapid, 
se realizează o siguranță mai 
mare în exploatare. Socotesc că 
această problemă merită toată 
atenția.

— Sînt cunoscute eforturile 
conducerii uzinei pentru crea
rea unor condiții cit mai bune 
de muncă și viață. Ce elemente 
noi aveți acum in vedere ?

Ing. Constantin Ștefănoiu. Oa
menii trebuie să cîștige pe mă
sura eforturilor pe care le fac. 
Realizăm la ora actuală cel mai 
mare cîștig mediu din județ. 
Problema acordului global nu a 
fost încă rezolvată cu toate dili
gentele noastre la centrală. Noi 
am făcut un calcul din care re
zultă că aplicarea acestui sistem 
va determina creșterea cîștigu- 
lui cu cel puțin 10 la sută. Pen
tru aceasta însă Ministerul Mun
cii trebuie să reglementeze de 

utecistelor au cite 2—3 copii. 
De asemenea, s-a spus că la se
diul cooperativei există posi
bilitatea amenajării unui club 
la a cărui activitate să particip 
pe toți tinerii satului, deci și 
navetiștii. Tinerii au propus, 
președintele C.A.P. prezent la 
adunare, a asigurat pe cei pre- 
senți de tot sprijinul său, iar 
participanțiî au hotărit ca la 
aceste obiective să-și aducă con
tribuția, prin muncă patriotică, 
toată organizația. S-a mai ho
tărit, tot cu acest prilej, și în
ființarea unei brigăzi artistice 
— există deja una la nivelul 
comunei — a unei echipe de 
volei și una de handbal femi
nin. Toate acestea s-au adău
gat proiectului programului de 
activitate, care acum are girul 
întregii organizații.

La această adunare fiecare 
a avut de vorbit, indiferent de 
preocupări sau locul său de 
muncă. Pentru că au venit să 
discute activitatea organizației 
lor. Iar adunarea de alegeri au 
considerat-o ca pe un moment 
hotăritor pentru activitatea vii
toare. Așa se face că în aceste 
condiții nici mobilizarea tineri
lor la adunare n-a mai fost o 
greutate. Știau că aici vor găsi 
răspunsuri la toate problemele 
care-i frămîntă.

ION TOMESCU

u

plecat de la serviciu și nu mai 
este <Ae găsit prin sat. Pe cind 
se întunecă aflăm că Varvara 
Gheorghiță este secretară la or
ganizația U*T.C. nr. 3. O găsim 
la oficiul pbștal, acolo unde lu
crează. „Eu nu am.ținut nici o 
adunare de alegeri. Nici nu știu 
Cînd trebuia s-o țin". Și aici 
o activitațe complet, fictivă, și 
aici secretara nu a fost aleasă 
in adunare, anul trecut, de că
tre tineri. A fost... numită de 
Tincuța Buricea.

O realitate, desigur, greu șl 
de imaginat. Notmele de etică 
au fost încălcate, in cadrul mun
cii organizației U.T.C., tocmai 
de cea Care, ca..secretară a co
mitetului U.T.C., avea datoria 
să vegheze zi de zi la respecta
rea lor întocmai. Și ^qum, de- 
cftarind că actul alegerii s-a și 
petrecut in cele patru organiza
ții, se pregătea pentru noi mă
sluiri, pentru întocmirea' a noi 
documente false. în loc să mun
cească cinstit, așa cum are da
toria oricare tînăr comunist, că
ruia i s-a încredințat o sarcină 
de răspundere, dumneaei se 
străduia doar să pară că mun
cește cinstit. Și pe acest drum 
a atras și pe alți tineri, precum 
pe lordana Dimache, care, pen
tru a nu se descoperi adevăra
tele motive, declară că „vrea' 
să fie lăsată in pace". Plecind 
din Independență, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. ne-a 
asigurat că. adunările de alegeri 
de la organizațiile U.T.C. amin
tite se vor ține cu adevărat. 
Considerăm insă că nu-i de 
ajuns numai atît. Cei care au 
mimat pasiunea, . spiritul de 
răspundere, care s-au complă
cut in minciună și ipocrizie tre
buie să răspundă în fața tine
rilor și-n fața organelor pe care 
le-au dezinformat. Dar, în ace
lași timp, ne întrebăm : activiș
tii de la județ care timp de un 
an de zile au trecut pe aici și 
s-au mulțumit doar cu dosarele, 
nu vor trebui și ei să răspundă 
pentru aceasta ?

ION CHIRIC

urgență introducerea aoordului 
global nu numai pe secții dintr-o 
uzină, ci pe o uzină întreagă.

— Rezultatele obținute de
pind, in mare măsură de fie- 
care. De .modul cum iși organi
zează munca, de conștiinciozi
tate, de niveluj pregătirii pro
fesionale. Sarcinile sporite de 
plan incumbă măsuri și pe a- 
ceastă linie. Ce ne puteți spune?

Matei Mihaiu, secretarul co
mitetului U,T,C, pe uzină. Peste 
00 la sută din salariații uzinei 
noastre sînt tineri. Parte din 
ei se perfecționează la locul de 
muncă sub conducerea maiștri
lor și urmărim îndeaproape mo
dul cum își însușesc cunoștin
țele. Vom organiza în continu
are concursuri profesionale 
pentru strungari, laboranți, o- 
peratori chimiști. Așa cum spu
nea aici tovarășul Ivan Bota, 
responsabil cu munca. profe
sională în comitetul U.T.C., ti
nerii din atelierul central, vor 
urmări în celelalte secții, cum 
se comportă piesele de schimb 
pe care le produc, cum se mon
tează. Vom organiza apoi, în

UITE CĂ
E POSIBIL

Căminele de nefamiliști nu 
sînt doar simple locuri destinate 
somnului tinerilor după orele 
de muncă. Aici trebuie să se 
desfășoare o intensă activitate 
politico-educativă prin organi
zarea unei suite de acțiuni bo
gate în conținut vizînd forma- • 
rea la tineri a unor deprinderi 
moral-cetățenești, a unei' con
științe înaintate despre muncă, 
demnitatea umană, conștiința 
socialistă. Iată de ce, prin pris
ma dezideratelor enunțate, ad
ministratorul unui astfel de că
min nu se ocupă numai de tre
burile, să le zic.em, gospodărești, 

\ ci, împreună și* 1 sub îndrumarea 
organelor și orgânizațHlor U.T.C., 
asigură întreaga activitate poli- 
tico-ideologică și culțural-e- 
ducativă a locatarilor căminului,, 
în majoritate tineri. Și pentru 
toate acestea, în funcția de ad
ministrator, trebuie numite 
persoane care să se bucure de 
prestigiu, să se priceapă și sa 
dorească să desfășoare o aseme
nea activitate, să fie pildă de 
urmat pentru cei din jur a căror 
educație este chemat s-o facă.

Adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.C. 
nr. 3 sat. Crivina a căpătat va
lențele urtei analize atente a tot 
ceea ce s-a întreprins in peri
oada unui an ds zile, iar in lu
mina rezultatelor și neajunsuri
lor constatate cu acest prilej 
s-au stabilit direcțiile de acțio- 
nare pentru viitor.

Darea de seamă a scos în 
evidență eforturile pe care ti
nerii le-au depus în acest an la 
munca in C.A.P. A evidențiat 
pe Angela Stoica, Dumitra Ba
dea, Nicoleta Ilie, care lucrind 
in baza sistemului în acord glo
bal au obținut producții mari 
la hectar ; tinerii organizației 
au efectuat muncă voluntar-pa- 
triotică pentru curățirea a 70 
hectare islaz, plantarea unui 
hectar de răchită, necesară coo
perativei, Ia construirea cana
lelor de irigații, colectarea a o 
mie de kg, fier vechi și altele. 
De fapt, toată activitatea pe ca
re darea de seamă a prezen- 
tat-o. ca de altfel și rezultatele 
obținute de tineri, erau cunos
cute de participant. Pentru că 
era însăși activitatea lor. Așa 
stind lucrurile se părea că dis
cuțiile or să lincezească, tre- 
nind pe idei deja cunoscute . 
„noi am făcut", „noi am obți
nut" ș.a.m.d. Dar participanțiî 
nu s-au mărginit numai la așa 
ceva, discuțiile avînd numai ca 
punct de plecare acest lucru.

Privite dintr-un anumit unghi, 
adunările de alegeri se eviden
țiază și ca reușite colocvii asu
pra comportării tinerilor din or
ganizație in spiritul normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste. 
Și aceasta fiindcă, așa cum este 
firesc, examinarea minuțioasă a 
activității desfășurată pe par
cursul unui an de zile implică 
analiza și aprecierea muncii 
fiecărui tinăr. dar mai cu sea
mă a celor care au fost aleși 
in fruntea organizației, cărora 
le-au revenit datorii mai mari, 
sarcini mai complexe. Puterea 
de acțiune a organizației de
pinde de acești tineri, climatul 
din organizație tot de ei, schim
bările de comportament in spi
ritul normelor de etică și echi
tate ale celorlalți tot de ei tre
buie impulsionate.

Au însă tinerii totdeauna pri
lejul sâ-și spună deschis pă
rerea asupra acelora care timp 
de un an- de zile au condus or
ganizația U.T.C. ? Cu această 
întrebare am pășit pe poarta 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Independența, 
județul Galați. ..La noi alege
rile, în toate cele 4 (patru) or
ganizații, s-au încheiat încă de 
pe data de 16 noiembrie", ne-a 
spus Tincuța Buricea. secretara 
comitetului U.T.C. într-o ase
menea situație, convenim să ne 
intilnim peste un ceas cu secre
tarii de la cele 4 organizații, sâ 
examinăm împreună materia
lele prezentate în adunările ge
nerale de dare de seamă și ale
geri. Și trece un ceas, trec două, 
trei și... Tincuța Buricea nu mai 
vine. Ne reîntoarcem la C.A.P. 
și, aflind că secretara de la or
ganizația nr. 4 cîmp. lordana 
Dimache. lucrează chiar acolo, 
ca economistă. încercăm un dia
log. Nu, adunarea generală de 
alegeri nu s-a ținut. Nu știe de 
ce, nu știe cînd. Răsfoim un do
sar in care sint prinse 
programe de activitate, 
s-a desfășurat ultima 1 
generală ? în mai. După 
intrebări ‘ recunoaște că cei

(Urmare din pag. I) 

reparațiile din secții în cel mai 
scurt timp și de bună calitate 
astfel ca la pornirea lor să nu 
necesite intervenții ulterioare. 
Am avut însă greutăți din pri
cina pieselor de schimb de ca
litate necorespunzătoare. Aș 
vrea să știu cum va fi rezol
vată această problemă.

Ing. Constantin Ștefănoiu : 
Pentru piesele de schimb și 
dispozitivele pe care le primim 
de la furnizori, au fost încheiate 
contracte. Pentru cele care se 
realizează în uzină, s-au luat 
măsuri de îmbunătățirea proce
sului tehnologie, calificarea oa. 
menilor care lucrează la cupto
rul de 1 000 tone.

Crăciun Ciordaș : 
uzinei a aprobat ca 
la atelierul nostru 
plece în schimb de 
la Uzina metalurgică din Petro
șani, unde există tradiție în 
producerea pieselor de schimb. 
Vom aplica experiența de acord 
la condițiile noastre specifice

Ing. Alexandru Anescu, secția 
I măcinat, secretarul organiza
ției de bază U.T.C. Trebuie re-

Iată, însă, un caz petrecut, și 
încă nerezolvat, la căminul pen
tru nefamiliști al Exploatării mi
niere Aninoasa, sectorul Live- 
zeni, aparținînd Centralei căr
bunelui Petroșani. Fostul, . vs» 
dscfuaZtJ, administrator, Negruț 
Ioan, s-a compromis în fața ti
nerilor prin comportărea sa imo
rală, prin abateri de această na
tură săvîrșite în însăși incinta că
minului, scandalul culminînd cu 
prinderea asupra faptei de către 
directorul minei însuși. 1n fața 
evidenței și pentru a potoli spi
ritele se iau măsuri exemplare: 
administratorul este sancționat cu 
schimbarea locului de muncă, 
fiind mutat la depozitul de 
lemne al minei. Administrator 
este numit un alt salariat, el în
suși locatar al căminului. Ajunși 
în acest punct am fi tentați sâ 
credem că lucrurile s-au rezolvat, 
că au intrat pe făgașul lor nor
mal. Dar nu trebuie să ne gră
bim. Prin nu știm ce minune, 
după numai trei luni, fostul ad
ministrator este reinstalat în 
post. „După reluarea funcției 
de administrator, ne informează 

cadrul adunărilor generate, a 
cursurilor de perfecționare, dis
cuții, schimburi de experiență. 
Vom acorda locul cuvenit mun
cii politice în. rindul tinerilor.

Vasile Demian, tehnician cu 
problemele de învățămînt- pe 
uzină. Tovarășul director arăta 
că productivitatea muncii va 
crește cu minimum 9 la sută 
ca urmare a ridicării' calificării 
profesionale. Vom lucra cu mai 
puțini oameni, care însă vor fi 
pregătiți multilateral, prin poli- 

’ calificare. Lăcătușii vor învăța 
și vor practica și meseria de 
sudori, pom,pagii vor fi și pre
paratori... Vom organiza în anul 
viitor cursuri de calificare post- 
liceală pentru meseriile defici
tare : sudori, metalurgiști etc. 
Pe baza unei mai bune pregă
tiri profesionale se vor obține 
și rezultate mai mari în acțiu
nea ..Sens interzis risipei", care, 
ne-a adus anul acesta circa 
700 000 lei economii.

Comitetul municipal Petroșani 
al U.T.C., își duce la îndeplinire 
cu conștiinciozitate sarcinile ca
re îi revin, lucru reieșit din con
troalele efectuate de către ac
tiviștii comitetului municipal al 
U.T.C. și marea masă a tinerilor 
din cămin nu au obiecțiuni 
deosebite (subl. ns.) asupra ac
tivității acestuia", Înțelegem că 
obiecțiuni există totuși: „Este oa
re posibil, sîntem întrebați in
tr-o scrisoare trimisă redacți
ei, ca la ora actuală, acum cînd 

PE URMELE UNOR SESIZĂRI
vorbim mai mult despre cinste 
și etică, să se petreacă asemenea 
neregularități . Uite că e po
sibil, deși nu e normal. Să fim 
bine înțeleși. Nu avem nimic cu 
N. I. dar prea pripita ni s-a 
părut revenirea asupra sancțiu
nii. Și apoi crede comitetul mu
nicipal U.T.C. că așa stind lu
crurile, N. I. își poate desfășura 
activitatea potrivit exigențelor 
deja amintite? Exigențe care, sîn
tem nevoiți să subliniem, nu 
privesc în primul rînd latura 
tehnico-administrativă, ci pe cea 
politico-educativă.

AȘTEPTAM
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ALT RĂSPUNS
La redacție am primit o scri

soare în care, pe spațiul unei 
jumătăți de filă, ni se aducea la 
cunoștință o stare de fapt deo-

Nou peisaj tn Tîrgoviște.

CONCURSUL CU PREMII

RECUNOAȘTEȚI 
INTERPRETUL V

organizat pentru popularizarea actorilor și a dramaturgiei 
originale românești, se încheie pe data de 31 decembrie 
1973.

Pînă la această dată se mai pot trimite buletinele de 
concurs decupate din pliantul ce formează tema con
cursului, pe adresa : A.T.M. str. Filimon Sîrbu nr. 16. 
Oficiul Poștal nr. 22, București 1, cu indicația pe plic : 
pentru concursul „Recunoașteți interpretul

Tragerea la sorți a premiilor va avea loc Ia București, 
la 31 ianuarie 1974.

Pliantul la prețul de 4 lei se găsește de vînzare la toate 
casele de cultură, agenții teatrale, chioșcuri de ziare și 
tutungerii din întreaga țară.

Tn tramvai, doi tineri cer
tați cam de multă vreme cu 
frizerul, cu băile publice și 
cu spălătoria „Nufărul", dar 
teribil, aproape supărător de 
dezinvolți, atoateștiutori și, 
din această cauză, ușor bla
zați, discutau ca la ei acasă, 
cu voce tare, caraghios de 
bărbătească, despre un al 
treilea. Am făcut efortul să 
mă gîndesc mai departe la 
ale mele, dar mi-a fost im
posibil, vorbele lor îmi lo
veau sacadat în auz și, trep
tat, am descoperit că vorbele 
acestea aveau, culmea!, un 
miez (ce-i drept, cam amar). 
„Băiat curajos, spunea unul 
din. ei despre al treilea, care 
lipsea, s-a dus acolo, la mama 
dracului a văzut despre ce-i 
vorba, rata venea de două ori 
pe săptămînă, orașul era la 
treizeci de kilometri, s-a-ntors 
chiar în noaptea aceea, cu o 
ocazie, a avut curajul să-și 
arunce cît colo diploma, să 
șteargă cu buretele cinci ani 
de facultate, și uite-l că se 
descurcă". — „Apropo, spuse 
celălalt, ce mai învîrte ?" —- 
„Azi una, mîine alta, nu 
moare el de foame. Mi-a fă
cut rost de niște bliugi, o 
frumusețe: fermoar, ținte, e- 
tichetă, în sfîrșit, tot tacîmul".

Au coborît grăbiți, discu- 
tînd cu aceeași supărătoare 
siguranță de sine despre niște 
lucruri pe care le-nțelegeau 
exact de-a-ndoaselea. Undeva, 
prin apropiere, îi aștepta pro
babil curajosul fugar cu pe
rechea aceea de pantaloni 
țintuiți, peste care se va de
pune, în scurtă vreme, gros 
de

de îngrijorătoare • nici 
dintre cei 120 de absol- 

din
sebit 
unuia 
venți ai Liceului economic 
Caracal, județul Olt, nu li s-a 
asigurat repartizarea in pro
ducție. Despre această categorie 
de absolvenți am mai scris, 
menționind, situații similare și 
în alte licee. Ne vedem obligați 
să revenim, dată fiind lipsa de 
audiență a factorilor responsa
bili în fața acestei stări de lu
cruri. Ne-am pus întrebarea — 
și ea continuă să fie valabilă 
— de ce Ministerul Educației și 
învățămintului, Ministerul

Muncii și consiliile populare 
județene propun — și acceptă 
— formarea unor specialiști de 
care economia județelor respec
tive nu are nevoie? Pentru ca 
așa trebuie să stea lucrurile. din 
moment ce acestor absolvenți 
nu li se asigură — prin ordin 
de repartiție cu toate consecin
țele ce decurg din emiterea u- 
nui astfel de act — locul de 
muncă potrivit calificării lor.

Nu ni se pare că exagerăm 
deloc. LȚn " argument ni-1 oferă 
însăși starea de fapt. Un al doi
lea ni-1 oferă însuși răspunsul 
Ministerului Educației și învăță
mântului. în scrisoarea primită 
la redacție — după ce ne comu
nicau faptul ce a făcut obiectul 
rindurilor de mai sus, îngrijo
rați de lipsa de perspectivă a 
profesiei și animați de dorința 
sinceră și firească de a-șî găsi 
un rost în viață — tinerii ab
solvenți solicitau unele date cu 
privire Ia posibilitatea de a 
urma școlile postliceale de spe
cialitate. O chestiune de amă- 

nea s-alerg după ei, să-i o- 
prese, să-i oblig să m-asculte, 
să le vorbesc măcar cinci mi
nute despre curaj, despre a- 
devăratul și singurul curaj, 
care n-a stat niciodată prin 
preajma descurcărețului vîn- 
zător de pantaloni cu diplo
mă de profesor. Îmi venea 
s-alerg după ei, să-i opresc, 
să-i întreb cum de n-au vă
zut sau n-au înțeles curajul 
celor care-au rămas să mun- 

ceașcă, să se afirme, să iz- 
bîndească acolo de unde ce
lălalt a fugit după numai 
cîteva ore, cum de n-au ob
servat, cind este atît de evi
dent, la tot pasul, curajul 
milioanelor de anonimi ca*e 
muncesc cu îndîrjire pentru 
a deprinde subtilitățile unei 
profesii, pentru a-și aduce o 
contribuție cit mai substanția
lă în angrenajul unui proces 
de producție, pentru a răs
punde, cu toate puterile lor, 
imperativelor timpului, ale 
societății, ale istoriei ? Poate 
le-ar fi venit mai greu să 
priceapă curajul celui care 
răzbește, după o viață-ntrea- 
să de căutări și eșecuri, de i- 
luminări și deziluzii, printre 
hățișurile cercetării fundamen
tale sau îndrăzneala fantasti
că a celor care înplîntă, peste 
munți și prăpăstii, indiferenți 
la stihiile anotimpurilor, ca
bluri de înaltă tensiune, con
ducte aăriene de energie, 

nunt, de ordin tehnic, determi
nată cum spuneam, de nerepar- 
tizarea în producție a absolven
ților liceului economic. Consi- 
derînd-o un semnal ce trebuie 
să rețină atenția, să declanșeze 
luarea unor măsuri imediate și 
la fața locului ne-am adresat,- 
la rindul nostru, Ministerului 
Educației și învățămintului. 
Or, în loc de toate acestea Mi
nisterul Educației și învățămin
tului, prin Direcția învățămin
tului superior și a cercetării 
științifice, ne dă următorul răs
puns : „Vă comunicăm că cele 
solicitate în cererea anexâtă 
(scrisoarea tinerilor absolvenți ai 
Liceului economic din Caracal
— n.n.) sînt precizate in broșu
rile ; „îndrumătorul de admi
tere ,în școlile de speciali
zare postliceală" și „Admiterea 
în învățămintul superior*. Punct 
și nici un alt comentariu.

Un asemenea mod de abordare
— și „rezolvare" — a problemei 
dă răspuns multora dintre în
trebările noastre, ale tinerilor. 
Sigur, nu pe cel cuvenit. Nu 
vom merge mai departe cu enu
merarea unor considerații ce se 
cer formulate de răspunsul re
produs mai sus. Fiindcă nu a* 
cest lucru este în primul rînd 
important. Importante 
luțiile ce vor fi găsite 
îndrepta situația pe 
normal. Cu atit mai 
cit pe băncile liceelor
mice sînt încă mulți elevi 
căror statut se cere din timp și 
limpede reglementat.

sînt so- 
pentfu a 

făgașul 
mult cu 

econo- 
al

AL. DOBRE

CIT VOM

(Urmare din pag. I) 
matele temelor cercetate pentru 
ca discuțiile ulterioare, cu pri
lejul confruntărilor să fie mai 
utile, să se poată mai lesne 
desfășura.

La ora actuală confruntarea 
rezultatelor cercetării studen
țești se realizează o dată la doi 
ani. Pentru a suplini lipsa de 
continuitate și ținînd cont că 
există un specific al ei, asisten
tul inginer Marius Babeșcu de 
la Facultatea de electrotehnică 
din Timișoara a făcut propune
rea ca încă din anul viitor să 
fie organizate tabere de vară pe 
diverse specialități, sub condu
cerea și îndrumarea directă a 
cadrelor didactice. Cercetarea — 
sublinia dînsul — nu înseamnă 
doar ̂ studiu ci și schimb de idei, 
adesea nu neapărat de pură spe
cialitate. Idei care privesc prac
tic colaborarea cu producția, 
probleme de ordin socio-econo
mic etc.

Simpla lectură a titlurilor de 
lucrări prezentate de către cer
cetătorii studenți evidențiază 
masivul acces al electronicii în 
găsirea de soluții. Fenomenul, 
pe deplin explicabil, determină 
necesitatea abordării muncii de 
cercetare din perspective noi, și 
anume tratarea unor subiecte 
complexe de către grupe stu
dențești alcătuite cu specialități 
diferite. La Timișoara a fost pre
zentată o astfel de lucrare. Ale
xandru Platz student în anul V- 
calculatoare de la Politehnica 
bucureșteană, e de părere că a- 
ceastă problemă trebuie să pre
ocupe facultățile și că impor- 

poate că nu le este prea la 
îndemână să descifreze cur 
rajul pilotului de încercare 
sau al meteorologului de pe 
Omul, așa cum, poate, ne- 
știind prea bine despre ce 
este vorba și sesizînd doar 
riscul sau spectaculosul unor 
îndeletniciri ca acestea, ar fi 
tentați să vadă numai aici 
(dar asta încă ar fi ceva 1) 
adevăratul curaj. Îmi venea 
s-alerg după ei, să-i iau de 
mînă, și să le-arăt: uite, a- 
cest tînăr sau nu prea tinăr 
strungar a avut curajul să 1 
învețe mai departe, este acum 
în clasa a douăsprezecea, la 
anul va intra la o școală de 
maiștri sau la cursurile serale 
ale facultății de mecanică ; 
uite, acest om a avut curajul 
să lupte cițiva ani cu birocra
ția, comoditatea și rutina u- 
nora (din păcate, încă destul 
de mulți), pînă cînd toată ' 
lumea a înțeles că inovația i 

lui va reduce cu treisprezece 
la sută consumul de metal; 
uite, acest profesor a avut 
curajul să afirme (și s-a ținut 
de cuvînt) că elevii lui, copii 
de agricultori, vor ști tot a- 
tîta chimie cît și elevii cută- 
lui liceu multicentenar din 
cutare metropolă...

Exemplele nu lipsesc. Și 
nu este vorba doar de exem
ple. Pe omul curajos, exem
plar, îl întîlnești astăzi în 
proporții de masă. Cum au 
putut ei, tinerii aceia, să nu-l 
observe ? Și ce i-a putut în
demna să ia lașitatea drept 
curaj și pe acel penibil mij
locitor de chilipiruri drept un 
om curajos ? Iată o întrebare 
care nu mă lasă în pace.

I 50 de ani 
de existență

rr

a Liceului 
Aurel Vlaicu"

I

Cadrele didactice și elevii Li
ceului „Aurel Vlaicu“ din Bucu
rești au sărbătorit recent împli
nirea a 50 de ani de existență 
a școlii lor.

în. telegrama adresată cu a- 
eest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
se spune, intre altele :

Ca dascăli, nu putem să nu 
reliefăm grija dumneavoastră 
deosebită pentru dezvoltarea și 
modernizarea invățămintului 
românesc, importanța concep-: 
țiilor dumneavoastră privind 
îmbinarea strinsă a învățămin
tului cu cercetarea și producția, 
în deplin acord- eu cerințele 
progresului științei și ale 
voltării social-economice a 
noastre.

Tradiția 
secol de 
nostru și 
tive deschise învățămintului în 
tara noastră de Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind dez
voltarea si perfecționarea învă- 
tămintului vor constitui un pu
ternic imbold pentru personalul 
didactic și elevii liceului nostru 
în desfășurarea unei activități 
de înaltă calitate și eficiență, 
pusă în slujba ridicării patriei 
noastre pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

dez- 
țării

deacestei jumătăți 
activitate a liceului 

luminoasele perspec-

4

tanța ei ar justifica pe deplin 
crearea unei forme de mani
festare instituționalizată în ea” 
drul căreia să existe un plan de 
teme pretabile la colaborare. A- 
sistentul de la catedra de cal
culatoare a Facultății de electro
tehnică din Timișoara, inginerul 
Emil ~ Petriu, propune o mai 
strinsă legătură între proiectan
tei de calculatoare, electroniști și 
viitorii specialiști în tehnologia 
mecanică, disciplină deopotrivă 
de concretă în construcția mași
nilor electronice de calcul.

Tovarășul Andea Petru, se
cretarul Comitetului . Executiv 
al Consiliului U.A.S.C.R., ne-a 
comunicat și cîteva neajunsuri 
de ordin mai general. Astfel, 
deși sînt inspirate de nevoi ime
diate, multe teme ajung cu 
foarte mare întîrziere pentru a 
putea fi folosite în producție. E- 
xistă încă multă neîncredere la 
unii conducători de întreprindere 
în resursele creatoare ale tine
rilor care nu și-au dobîndit în
că atestatul printr-o diplomă. 
Pentru a sensibiliza receptivita
tea purtătorilor unor astfel de 
mentalități, U.A.S.C.R. a luat 
inițiativa unei mai intense 
popularizări în întreprinderi a 
rezultatelor prin rezumate, sau, 
cu diverse prilejuri, prin organi
zarea de expoziții-concurs cu 
cele mai bune inovații și inven
ții realizate de către studenți. 
O astfel de manifestare — prima 
de acest fel — a avut loc în 
holul Universității din Timișoara 
care va rămîne deschisă în con
tinuare pînă în a doua parte a 
lunii.
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„TINERETUL - FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!“
ÎN PRIM PLAN:

• GOSPODĂRIREA EFICIENTĂ
A MATERIILOR PRIME
• FOLOSIREA RAȚIONALĂ
A COMBUSTIBILULUI Șl ENERGIEI
P

e masa de lucru a 
tînărului director 
adjunct comercial 
al I.T.I.C. Drăgă- 
șani, Nicolae Po- 
goneanu, mai mul
te produse noi, aduc în încăpe

re culorile pastelate ale toam
nei de afară. Sînt profile mo
derne cu poziții coloristice foar
te diverse. Aflăm că ele fac o 
bună impresie pe piața externă.

— Mai ales acest micropo- 
ros, imitație de plută în care 
se folosesc deșeuri nerecupera
bile de duroflex ! De altfel, 
prin utilizarea deșeurilor obți
nem produse mult mai valoroa
se. datorită efectului estetic 
creat.

Și în discuțiile purtate cu to
varășii Paul Malancu, secretarul 
comitetului de partid. Mihai 
Tudor, secretarul comitetului 
U.T.C., cu alți factori de răs
pundere din întreprinderea 
drăgășeneană, a reieșit orienta
rea și preocuparea constantă 
spre obținerea, din aceleași 
materiale, a produselor în ton 
cu cerințele modei și cu ne
cesitatea sporirii economiilor. 
Ceea ce presupune solicita
rea în mai mare măsură a 
efortului muncitorilor de aici, 
care alcătuiesc, aproape în în
tregime, un colectiv încă foar
te tinăr. Un răspuns în acest 
sens îl dau uteciștii care. în ac
țiunile întreprinse în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen" , acordă prioritate 
dezideratului afirmat.

Ne aflăm în atelierul cizme 
și sandale populare, unde, pînă 
nu cu multă vreme în urmă, o- 
biectul adunărilor generale șl 
al atitor altor discuții, îl consti
tuia tocmai modul cum se în
cadrează tinerii în normele de 
consum.

— Mulți lucrau neatent, ne 
confirmă maistrul Doina Călin,

A
m parcurs cu privirea atentă, pe aleile 
și în secțiile întreprinderii de autoca
mioane din Brașov, tot ceea ce se 
cheamă agitație vizuală, lozinci, ga

zete, panouri etc. O mare risipă de cuvinte 
pictate frumos, de cifre și grafice expresive, de 
articole și caricaturi materializate într-o bo
gată varietate de forme, nu o dată inspirate.

Dar nu atît formele, cît conținutul acestor mij
loace ale propagandei economice ne-a intere
sat mai întîi. Ce rostește ea ? Cum este recep
tată ? Este vie, actuală, cu adresă sau generală 
și deci mai puțin eficientă ? Altfel spus, în ce 
măsură autorii ei reușesc să cultive pe această 
cale răspunderea muncitorească față de bunul 
mers al producției.

„CE Șl CÎT AVEM 
DE FĂCUT"

Intrăm, mai întîi, în secția 
tratament termic. Un panou, cit 
un perete ne informează despre 
„realizarea zilnică a sarcinilor 
de plan" pe fiecare maistru in 
parte și cumulat pe secție. Sub 
•’urnele maiștrilor care conduc 
. ’feritele sectoare de producție 
$i al șefului de secție — două 
coloane de cifre : sarcina zilnică 
de plan, și procentul de reali
zare a ei. Simplu, nu ? Dar ce 
efect are afișarea conștiincioasă 
a acestor cifre ?

— In primul rînd, oamenii a- 
flă exact ce au de făcut în fie
care zi, nu doar pe o decadă sau 
pe o lună, ne spune Dumitru 
Chitic, secretarul de partid pe 
secție. în al doilea rînd, această 
afișare zilnică a rezultatelor 
muncii a declanșat o binevenită 
întrecere între maiștri, între co
lectivele pe care le conduc. 
Dună cum vedeți, fiecare obține 
zilnic o depășire d« cîteva pro
cente.

Acest grafic al realizărilor zil
nice lipsește din toate celelalte 
secții. Am găsit în schimb pa
nouri mari, rămase nefolosite. 
Secția sculărie, de exemplu, 
dispune de un panou care poar
tă titlul „Propuneri, cifre și 
fapte", dar e gol, de mai multă 
vreme. La fel și la secția 520. Pe 
unul din panourile de aici scrie 
doar atît : „Tovarăși ! Bau ! 29 
august". Fără comentarii. Poate 
nu mai este necesară această 
popularizare a sarcinilor de 
plan, poate muncitorii le cunosc 
în cele mai mici amănunte, 
ne-am zis. Din sondajele pe care 
le-am făcut ne-am dat seama, 
însă, că mai sînt secții în care 
sarcinile nu, s-au defalcat încă 
pe om și mașină. Un exemplu : 
secția 550. Oamenii de aici cu
nosc doar în mare, din adună
rile generale sau din alte ocazii 
planul secției. Dar nu știu, de 
cele mai multe ori, cu ce trebuie 
să contribuie fiecare pentru ca 
secția să-și realizeze planul în 
cele mai bune condiții. De 
unde se vede că existența unui 
grafic cu planul și realizările 
zilnice, pe ateliere și. maiștri, 
este cit se poate de necesară și 
aici.

ACTUALITATEA 
Șl PUTEREA 

DE CONVINGERE 
A UNOR ÎNDEMNURI

Sînt numeroase lozincile cu 
conținut economic, mobilizator 
în secțiile întreprinderii. Și de o 
destul de mare varietate. Este 
evident efortul de a exprima 
prin aceste lozinci imperativele 

cizmele răsuflau la apă. Și asta 
deoarece gradul de responsabili
tate profesională al celor im
plicați slăbea în cazul a două- 
trei operații, care trebuie exe
cutate absolut corect. Am stat 
de vorbă cu ei. i-am suprave
gheat mai îndeaproape, i-am 
ajutat să se perfecționeze, pe 
cei merituoși (de exemplu Ma
ria Petrache, Florica Radu, 
Gheorghița Duiculete), i-am

ECONOMII SPORITE
PRIN REDUCEREA 

CONSUMURILOR 
SPECIFICE

propus pentru ridicarea catego
riei.

— în plus, completează și tî- 
nărul inginer Dumitru Dumi
trescu, îmbunătățirile aduse 
procesului tehnologic au avut 
un rol esențial în reducerea 
consumului de materii prime și 
materiale, înlăturîndu-se în 
mare parte rebuturile. Prin in
troducerea operațiilor de îm- 
brăcare la produse direct de la 
mașinile de cusut, a sporit ca
litatea pieselor finite.

Sînt și alte exemple care au 
diminuat consumurile specifice 

secției sau atelierului în care 
sînt afișate.

„Nu risipiți piesele loturilor 
aduse pentru călire. Un singur 
tachet neajuns la montaj costă 
6,30 lei", sună o astfel de lo
zincă de la secția tratament ter
mic. . O oră de staționare a uti
lajelor în atelierul 339 înseam
nă, pentru uzină, o pagubă de 
67 500 lei". Un alt grup de lozinci 
popularizează numele fruntași
lor în producție. „Cinste tovară
șilor Hîrbu Avram, Păcuraru 
Andrei, Teleanu Gheorghe, Ghe- 
za Cherecheș și Armand Popa, 
care de peste 10 ani. de cînd 
sint angajații secției, nu au nici 
o lipsă nemotivată !". Dacă unul 
dintre ei absentează nemotivat, 
lozinca trebuie dată jos, schim
bată 1 Din păcate, doar la secția

în îndeplinirea sarcinilor ecoiflpce

O modalitate 
insuficient folosita:

AGITAȚIA
VIZUALĂ

și au creat un spor de econo
mii. La produsele cizme de 
apă, noroi. plăci microporos, 
duroflex și tălpi matrițate, de 
pildă, economiile înregistrate se 
datoresc valorificării deșeurilor 
sub formă de pudretă, intensi
ficării controlului asupra mun
citorilor presari, micșorării ba- 
vurilor. Un control mai exigent 
asupra preluării semifabricate
lor de la secția producătoare

de amestecuri a dus la o con
fecționare mai corectă a acesto
ra. Economistul Ilinca Romaș- 
canu ne oferea spre argumen
tarea eficienței acestei măsuri 
cîteva cifre ilustrative pentru 
preocupările întreprinse in a- 
ceastă acțiune, prioritară în a- 
genda întrecerii uteciste.

— S-au obținut, în general, 
economii la amestecurile de 
plăci și tălpi matrițate. La mi
croporos — la o producție de 
99.4 tone — realizările sint de 
1143 kg/tonă, față de 1171, ci
fra planificată. La 421311 pe

mascați chiar, de colectivul che
mat să-i sancționeze. în această 
situație, evident, lozincile con
ving prea puțin.

„CARNETUL 
CALITĂȚII" — UN 
REBUT REMEDIABIL

în principalele secții ale în
treprinderii se poate vedea. în 
vecinătatea gazetei de perete, un 
cilindru sau o prismă verticală 
de afișaj denumită „Carnetul ca
lității". După cum arată rubri
cile lui, aici ar fi trebuit să gă
sim măsurile menite să ducă la 
îmbunătățirea calității, stadiul 
de aplicare a lor, informații des
pre calitate,' rebuturi, sancțiuni 

etc. Dar toate „carnetele calită
ții" din secțiile întreprinderii 
au rubricile goale. Faptul este 
cu atît mai greu de înțeles cu 
cît pierderile din rebuturi din 
primele 9 luni ale acestui an în
trec cu cîteva milioane lei pro
centul admis.

„Tovarăși, participați cu ope
rativitate la rezolvarea măsuri
lor stabilite prin „Carnetul cali
tății", invită o lozincă afișată la 
secția 610. Dar despre ce opera
tivitate poate fi vorba cînd 
„carnetul calității" de la această 
secție nu a mai fost completat 
de cîteva luni ? La fel și la sec
ția 520. Aici rebuturile au cres
cut în ultimul timp peste cota 
admisă. Dar „Carnetul calită
ții" este gol, nu propune nici o 
măsură în acest sens. Faptul 
est? cu atît mai de neînțeles cu 
cit urmărirea, timp de 6 luni, a 

rechi tenis tip s-au economisit 
2,856 tone cauciuc natural și 
1,888 tone cauciuc sintetic. Iar 
la 422.858 perechi sandale 
populare, economiile la aceeași 
materie primă sînt reprezentate 
de cele 12 tone cauciuc natural 
și 16 tone cauciuc sintetic.

Altfel spus, pe parcursul a- 
nului curent, prin diminuarea 
pierderilor planificate, cheltuie
lile la mia de lei producție s au 
redus cu 35 lei. Sînt condiții — 
este și angajamentul colectivu
lui — ca la începutul anului 
viitor această cifră să fie de 
41,6.

Se mizează, ne informa în 
continuare secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere, pe 
sporirea gradului de înțelegere 
din partea tuturor tinerilor a 
rolului lor la locul de produc
ție. Pentru aceasta, organizația 
U.T.C. a căutat o serie de for
me și mijloace eficiente de in
fluențare a tinerilor salariați. 
Discuțiile de la om la om. o 
puternică agitație vizuală (ga
zetele de perete, vitrinele cali
tății, reflectorul), stația de ra- 
dioficare, popularizarea prin in
termediul brigăzii artistice de 
agitație, mobilizarea tuturor 
uteciștilor la cursurile de cali
ficare și reciclare sînt doar cî
teva din acestea. Efectul se 
vădește în interesul pe care-1 
manifestă tinerii operatori față 
de cunoașterea tehnologiei de 
fabricație, in reducerea absen
țelor nemotivate cu peste 30 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în întreținerea 
utilajelor și execuția reparații
lor în condiții ce indică noi di
mensiuni ale eticii profesio
nale.

Tînărul colectiv drăgășenean, 
pe care l-am făcut cunoscut și 
cu alte prilejuri, se remarcă la 
această dată printr-o educație 
profesională bună, ce garantea
ză și alte rezultate meritorii.

VASILE RAVESCU

unor reper» cheie la „carnetul 
calității" a determinat, la înce
putul acestui an, îmbunătățirea 
considerabilă a calității lor.

„TELEVIZORUL" 
ORB Șl PANOUL 
NUMIT GAZETĂ 

DE PERETE
Un ecran de „televizor" pe 

care la o apăsare de buton se 
rulează evenimentele secției, 
numele, fotografiile sau carica
turile eroilor zilei, faptele lor 
de laudă sau reprobabile. Am 
putut vedea o astfel de „emi
siune TV" doar cu cîteva zile in 
urmă la „Rulmentul" Brașov. 
Era urmărită cu vie curiozitate 
de toți, isca discuții, atitudini. 
Intîlnind același „televizor" la 
„autocamioane", în secția motor 
l-am pornit cu îndreptățită cu
riozitate. Merge, și aici, dar nu 
spune nimic. E orb. Uitat de 
mai multe luni ! Era oglinda 
disciplinei secției 520 și nu nu
mai a ei, dar acum a amuțit. 
Nu mai sînt absențe ? Sînt. Prea 
multe. Doar la secția 520 s-au 
acumulat pină acum peste 1 600 
de absențe nemotivate ! Pe în
treprindere timpul pierdut dato
rită absențelor nemotivate însu
mează, la capătul primelor trei 
trimestre, 189 071 ore. Nici 
gazetele de perete, prezente în 
fiecare secție, nu oglindesc in 
mod ^corespunzător aceste pro
bleme. Articole generale, unele 
neschimbate, timp de o lună sau 
două. In această situație, o ac
tivare a gazetelor de perete este 
foarte necesară. Dat fiind nu
mărul mare de uteciști „con
structori de autocamioane", am 
vrut să urmărim faptele, con
tribuția lor la îndeplinirea sar
cinilor de plan evidențiate la 
gazetele de perete „Tineretul și 
producția". Doar la secția 520 
există un panou care poartă a- 
cest titlu, este gata de aproape 
trei luni dar încă nu s-a afișat 
nimic pe el.

— Intenționăm să înființăm în 
fiecare secție cite o astfel de 
gazetă a tineretului, ne spune 
Șerban Andone, membru în co
mitetul U.T.C. pe uzină. O ru
brică cu fruntașul săptămînii — 
fotografie și articol, alta care să 
prezinte diferite inițiative apă
rute în cadrul întrecerii uteciste, 
fapte de laudă din colectivul 
respectiv. Vor cuprinde și o ru
brică satirică. Aici vom afișa 
caricaturi, vom vorbi despre cei 
indisciplinați, cei care nu înde
plinesc norma sau dau sistema
tic rebuturi.

Foafte bine, nimic de zis. Dar
de ce nu le înființați ?

IUSTIN MORARU

...SE NAȘTE 
O MAȘINĂ
Știți cum se naște o mașină ? Am 

încercat să surprind cu „ochiul" apa
ratului de fotografiat drumul pe care-l 
parcurge mașina AF 85, în noua uni
tate băcăoană, Întreprinderea de mașini 
unelte»

...Am început de la probele tehnolo
gice (fotografia nr. 1), ca să se vadă 
cum arată acest utilaj modern, cu pa
rametri superiori.

.•.El se numește Marinei Clint. A ter
minat liceul și acum lucrează în secția 
mecanică grea. O apăsare pe buton și 
mașina de frezat, rabotat și rectificat 
execută operațiile pieselor compo
nente. Deși abia a luat în „stăpinire" 
mașina, după 4 luni lucrările sale sînt 
de calitate superioară. Semnătura sa pe 
marca mașinii este o garanție sigură ! 
(fotografia nr. 2)

Subansamblele se îmbină la montaj. 
Ion Corobăt se află în prima sa zi de 
muncă. Experiența lui Mihai Gheorghe

îi de mare folos. Fiecare piesă, 
pare a spune, trebuie montată cu grijă, 
pentru ca mașina să funcționeze pre
cum ceasul (fotografia nr. 3)

Orice lucru este perfectibil, miau 
spus inginerii Paul Cărămidaru, Mihai

Ceucă, Dumitru Bonlaș și Nicolae .:.i 
cescu» Trebuie să calculezi, să verifici 
în practică. Acum perfectează tehnolo
gia de prelucrare a pieselor la o ma
șină de alezat și frezat cu comandă 
numerică (fotograf’a nr. 4)

V
orbim de econo
mii, de gospodări
re economicoasă a 
bunurilor obștești, 
a bunurilor noas
tre. Și intr-adevăr 
se depun eforturi, se obțin 

rezultate. Carburanții, energia 
electrică, piinea motoarelor și 
utilajelor tehnologice, iată un 
domeniu în care, în ciuda 
eforturilor și rezultatelor co
lective, nu sînt totuși ro
binete deschise. Scriam în 
zilele trecute că autobazele 
de transport din Reghin, Tg. 
Mureș. Luduș realizaseră de la 
începutul anului economii la lu- 
brifianți, carburanți, piese de 
schimb și anvelope auto a căror 
valoare depășește cu mult cifra 
de 1 milion. Șoferi tineri, care, 
angajîndu-se să stăpînească vo
lanul, stăpînesc cu responsabili
tate rezervoarele. Dar cînd vom 
putea afirma că toți colegii lor 
de breaslă procedează la fel ? 
Un sondaj făcut de către cîteva 
echipe ale Inspectoratului jude
țean Mureș al miliției într-o 
singură seară a scos la iveală 
103 conducători auto contrave- 
nienți, două infracțiuni la a că
ror săvîrșire au fost folosite 
autovehicule din parcul unități
lor socialiste. Mult. Dacă am 
calcula că fiecare autovehicul ar 
fi parcurs în medie cîte 10 km, 
iar un autovehicul ar consuma 
20—30 litri benzină la suta de 
kilometri și ar fi mult. Dar ma
joritatea lor au parcurs mult 
peste 10 km și fără nici un rost.

La marginea municipiului Tg. 
Mureș era parcat la loc „cald" 
microbuzul 32 B 4582 al în
treprinderii de teleconstrucții 
București. Detașat în județul 
Mureș pentru lucru, pe foaia de 
parcurs erau scrise doar cursele 
ce trebuiau făcute pînă la ora 9. 
Acum era tot 9 dar seara (21).

— Am fost să alimentez, în
cearcă să se justifice Gheorghe 
Papuc, șoferul.

Locul alimentării ne dezvăluie 
însă doi călători ilegal luați în 
microbuz.

— Să vedeți. Ne-am întîlnit la 
Iernut și am hotărît să venim la 
Tg. Mureș să bem o cafea.

Pentru o cafea, o distanță de 
peste 60 km dus și întors.

— Dacă șeful dumitale te-ar 
pune să plătești din buzunar 
costul benzinei, chiar fără sanc
țiuni aplicate de organele de 

ordine, ce gust ar avea cafeaua 
băută la Tg. Mureș, tovarășe 
Papuc ? Dar ouăle cumpărate de 
către șoferul Gheorghe Kovacs 
și Gabor Martonfi care au făcut 
drumul cu autoduba 21 HR 293 
tocmai de la Gheorghieni, 140 
km dus 140 km întors ?

în strada Gării din comuna 
Cristești staționa un autocamion 
de 8 tone. Numărul de circula

PARCAREA LA DOMICILIU
PRETEXT PENTRU 

RISIPĂ SI FRAUDĂ
• într-o singură seară 

103 contravenienți 
și doi infractori

ție 21 CJ 893. Șoferul Teodor 
Buzgar da explicații : am adus 
de la Cluj la Cimpia Turzii niște 
funduri de cazane, și... A mai 
făcut încă 60 de km să-și vizite
ze prietenii. Cu benzina statului, 
bineînțeles.

Nerespectarea locurilor de 
parcare e o altă sursă care ali
mentează risipa. Zeci de kilo
metri în plus, litri de benzină 
și kilograme de carburanți care 
se consumă în plus, pentre ce ?

Șoferul Ladislau parchează 
autevehiculul 31 MS 930 pro
prietate a Fabricii de cherestea 
din Lunca Bradului la domici
liul său din comuna Brancove- 
nești. Distanță mai mare de 

40 km. Iată cisterna 31 MS 104 
proprietate a întreprinderii de 
industrializare a cărnii din Tg. 
Mureș condusă de șoferul Ka
rol Gyorgy, deși era stabilită 
parcarea la Tg. Mureș sau sec
ția întreprinderii din Sighișoara, 
o parchează la domiciliul său 
din comuna Vețca. Osvath Mar
tin, conducătorul autobuzului

31 MS 570, aparținător autobazei 
Tg. Mureș a întreprinderii de 
Transport Auto Brașov, se de
plasează singur, dacă neglijează 
eventualul ciubuc pe care îl face 
pe parcurs, la domiciliu, pe o 
distantă de peste 30 km.

„Cuvintul șefului e lege pen
tru subalterni" se dezvinovățește 
șoferul Oliver Nichita de pe 
autovehiculul 21 MS 1865 pro
prietate a Cooperativei de con
sum din Luduș care „după ser
viciu" l-a plimbat pe merceolo
gul Florea Lumperdean, angajat 
al aceleiași unități, la iarbă ver
de... la Cabana Salcîmul pentru 
a-și cinsti sau a fi cinstit de 
prieteni.

„Dacă șoferii fac, de ce n-am 
face și noi" își zic tractoriștii 
Ioan Barto, Petre Sabău, Arpad 
Csegezi de Ia I.A.S. Reghin care 
seară de seară parcurg o distan
ță de peste 7 km pentru a le 
parca la domiciliu in comuna 
Breaza.

Ilegalitate și parcarea la do
miciliu. Dar o ilegalitate favori
zează alte ilegalități. Scăparea 
de sub ochii șefilor de garaje le 
înlesnește celor puși pe căpătu
ială transporturi clandestine, 
aducătoare de bani pentrîi con
ducătorii de autovehicule cu 
cheltuieli pe care le suportă sta
tul. Două furturi de lemne s-au 
descoperit în seara controlului 
cu tractoare proprietate ale unor 
unități de stat. Este vorba de 
tnactorisțul Aurel Ținea cu trac
torul 41 MS 3908 care a sustras 
lemn de foc din depozitul în
treprinderii forestiere și loan 
Gliga cu tractorul 41 MS 152 
ambele aparținătoare Trustului 
de construcții montaj Mureș 
care au furat 2 mc de lemn de 
stejar fasonat din pădurea Mo- 
cear.

Dacă am aminti tractorul ru
tier 41 HR 1030 parcat la Stîn- 
ceni, autobasculanta 31 PH 4730 
parcată la Semereuș, 22 B 8331, 
21 HR 1527, 31 CJ 1142 n-am
epuiza nici pe departe lista de- 
lincvenților din seara controlu
lui, deci a risipitorilor de ben
zină din fondul statului.

Din discuția cu tovarășii in
terlocutori contravenienți în 
raidul nostru am aflat că nume
roase contraveniente se fac cu 
știrea șefilor de garaje sau a 
celor investiți cu responsabilita
tea dirijării mașinilor din dota
rea unităților. Fiindcă tot se 
flutură printre unii conducători 
auto ideea că „dacă miști din 
urechi" se aranjează treaba, ar 
fi bine ca pentru contravenien
tele conducătorilor auto „să 
miște din buzunare" și cei care 
le favorizează. Poate atunci ar 
fi tot mai puțini cei care se fac 
că „nu văd" micile curse clan
destine, curse care încarcă ba
lanța de cheltuieli a întreprin
derilor, care înghit, fără justifi
cări, tone de benzină și motori
nă păgubind economia națională, 
obștea.

MIRCEA BORDA 
Căpitan RADU ZILIȘTEANU

520 am mai întîlnit, ca lozincă, 
numele unor oameni. De ce ?

Pereții și stîlpii secției agre
gate sînt plini de lozinci. Pic
tate frumos și la obiect: „An
gajați ai secției 370 ! Creșterea 
cu un procent al indicelui de 
folosire a capacităților de pro
ducție conduce la realizarea 
unui spor de producție în va
loare de 241 000 lei". Alta ne 
vorbește în același mod despre 
disciplină. Dar, după cum ne 
relatează Nicolae Filip, secre
tarul comitetului U.T.C. pe sec
ție, sînt încă numeroase absen
țele nemotivate, întîrzierile de 
la program. Mai sint unii care 
părăsesc lucrul cu o oră sau 
două mai devreme, fără să li se 
întîmple nimic, pentru că aici 
este frecventă pontarea „cole
gială" a celor care chiulesc. 
Adică în loc să se ia atitudine 
împotriva lor, ei sînt tolerați.
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Model uman,
model de viață

ASTĂZI, PENTRU MlINE
3 INTERVIU DESPRE VIITOR CU 1400 BĂIEȚI _

Liceul Industrial pentru construcții de 
mașini Timișoara. O clădire cu miros proas
păt de cărămidă și var te întîmpină lumi
noasă.

Mulți, multi băieți și doar cîteva, foarte 
puține, fete. Coridoarele lungi îți dau sen
zația unei carnete de rezonanță, unde se 
împletesc cuvintele recreației. Da. Băieții 
sînt în recreație. Vorbesc, vorbesc între

AUREL VINTILA : „Am ales 
liceul de specialitate. Aici învăț 
să fiu util. Cele opt ore de prac
tică le aștept cu nerăbdare, pen
tru că mă găsesc în mijlocul 
muncitorilor, cărora caut să le 
ciștig încrederea. Le cer să mă 
lase să fac și eu piesa pe care 
o execută ei. Și cînd reușesc s-o 
fac bine, mă simt „mare", mă 
simt alăftiri de ei, așa cum 
mi-am dorit întotdeauna".

COTINEL BACIU : „Aș vrea 
să devin inginer, dar nu un in-

ei ca fetele (poate pentru a le suplini ab
sența).

Cînd mi-am propus să realizez un in
terviu colectiv cu acești aproape 1 400 de 
băieți am avut senzația că vocile ce-mi 
vor răspunde se vor uni într-o singură, 
puternică voce; „eu vreau să devin con
structor de mașini!". Dar, eroare... Fie
care voce a sunat altfel, însă gîndurile și

giner oarecare, ci unul care să 
fie folositor atit prin activita
tea sa profesională cit și prin 
felul de a lucra cu oamenii 
pentru acel «mai mult, mai re
pede, , mai bine». Pentru reali
zarea de naîine, astăzi dau a- 
tenție în aceeași măsură pregă
tirii mele de specialitate cit și 
celei generale".

IONEL CRĂCIUN : „Mă pre
ocupă găsirea unei soluții pen
tru proiectul meu de diplomă 
primit de curînd. Cînd execut

Iao piesă, cînd lucrez 
rat nu mă mulțumesc

(IN (I VIM DIN DAMA iNIll

COLEGA, SECRETARA
„La ora 13 avem plenară". Și 

totuși, secretarul U.Ț.C. nu-i 
omul care aduce ședințe.

Prezența majoritară. Au tre
cut pe la mine pentru minutele 
de confidențe și merituoșii lără 
merite. Știu câ mai există pu
țini, dar există. Acțiunile, noas
tre nu sint obligatorii pentru 
că nu acceptăm să fie așa. Da
că doar atit au înțeles că în
seamnă plenara, pot să plece... 
„doar 
die"...

Sînt 
mi-am 
toți ȘÎ _____
Aida. O colegă. Cea veritabilă 
rămîne cînd Ei, colegii care 
m-au ales recunosc în mine se
cretara. E de fapt o muncă în 
care trebuie să știi, trebuie să 
poți să fii intru totul altruist.

Organizația de tineret e a 
noastră. Adunarea generală, fo
rumul nostru suprem, e unic în, 
dreptul său de a hotărî. Cînd 
stai față-n față cu alifia ochi 
calzi, nu poți fi un simplu lec
tor. Nu-ți poți accepta ca o dare 
de seamă să fie un raport ri
gid în care fac, totalul reușite
lor și nereușitelor. N-aî voie să 
uiți că lucrezi cu oameni și că 
Ei. colegii tăi, au deja persona? 
lîtatea lor.

Sesizez critic, dar aduc și ar
gumente : unele sînt acțiunile 
ținute, altele sînt cele simțite ; 
una e ședință rigidă, cu proto
col, și alta e convorbirea între 
colegi unde nimeni nu înșeală, 
fiecare vine cu sufletul deschis. 
Treburile acestea nu se strigă, 
ci se spun. îmi doresc ca încer
cările să devină reușită. Să nu 
se maj întrebe nimeni „cit 
ședința", și „ce temă are 
ceasta". îmi pare rău cind 
spunîndu-se : ,jce poate 
organizația U.T.C. pentru 
plev slab ?" Pentr” ‘ ------

cu programare Ia me-

secretara U.T.C., dar 
dorit să rămîn pentru 

pentru mine, aceeași

ține 
a- 

aud 
face 

un 
elev slab Pentru ei avem ce 
face : să Ie ..îngreunăm" viața, 
determinîndu-i la efort. Mă 
bucur să-i văd supărați că noi, 
ceilalți colegi nu-i „înțelegem". 
Pentru că vor înțelege și ei. a- 
poi. că nu poate fi acceptată i- 
responsabilitatea. Da, am făcut

ceva. Dar mai am atîtea în 
față. Nu am mai fost de mult 
în vizită la elevii interni, deși 
știu că ei au maj multă nevoie 
de prietenia noastră. Cei din a- 
nii întîi sînt nehotăriți, puțin 
derutați, nu știu cum să se des
curce nici cu învățătura prea 
bine, nici cu activitățile de or
ganizație. La stația de radio
amplificare nu s-a format co
lectivul. Mai există atiția elevi 
îndisciplinați pe care nu-i știu, 
pe lingă care trec liniștită. Și 
atîtea încă...

De fapt, trebuie să duc lucru
rile mai departe. Nu pot să ie 
fac eu pe toate. Se pare că am 
fost prea puțin fermă cu cola
boratorii mei — comitetul 
U.T.C. Știu ce am de făcut : 
să-i ajut să intre în atribuții 
mai rapid, pe toți membrii săi. 
Dar problema încă îmi scapă. 
Trebuie sâ-mi 
infirmitățile organizatorice 
pînă acum.

Am în față două 
bacalaureatul și 
Timpul meu rămîne 
al colegilor care, 1 
se pregătesc pentru concurs. Eu 
voi cunoaște aceeași concurență 
ca și ei, aceeași exigență. Un e- 
ventual eșec și-ar găsi motiva
rea, în lipsa mea de timp. Dar 
nu voi accepta scuza. Nu e prin
cipial, nu e acceptabil să te 
retragi din fața încrederii ca
marazilor susținindu-ți intere
sul ! Dar aici nici interesul nu 
e subiectiv. Am voință. Am do
rință. Am putere de muncă. îmj 
voi organiza maj științific tre
burile. îi voi ajuta pe colegii 
mai mici să învețe cum să mun
cească.

Dintr-o atașare, din adevăra
tă dragoste pentru EI, nu pot 
renunța ușor 
U.T.C. Dar...

Probabil, la 
re am să-mi 
aleagă alt elev 
întîi..

contrazic toate 
de

examene : 
admiterea, 
același ca 

zile din 7,

la a fi secretară

plenara următoa- 
rog colegii să-și 

pentru banca

AIDA VOȘTINARU 
secretara comitetului U.T.C. al 

Liceului nr. 1 Timișoara

TELEX
• In această toamnă, ală

turi de cei vîrstnici, peste 
4.5 000 de elevi au efectuat lu
crări pe ogoarele timișene 
valoarea muncii lor ridicin- 
du-se la 3 271 140 lei. • In 
acest an școlar, colegii noș
tri de la Liceul industrial de 
chimie și Liceul agricol de 
îmbunătățiri funciare bene
ficiază de un nou local, de 
moderne laboratoare, ateliere 
și grupuri sociale. • Elevii 
de la Liceul din Gătaia au 
organizat o microintreprin- 
dere, prima de acest gen din 
mediul rural, care se adaugă 
la cele 6 existente in muni
cipiile județului. • Societa
tea culturală a elevilor din 
Timișoara „Preludii bănățe
ne" și-a reluat activitatea în 
secțiile sale : cenaclu, zia
ristică, dramaturgie. • Tea
trul școlar al elevilor din 
Timișoara și-a deschis sta
giunea permanentă cu spec
tacolul „Nota 0 la purtare" 
prezentat in comuna Biled 
și în orașul Sînnicolaul 
Mare. • Peste șapte sute de 
elevi timișoreni în cadrul 
acțiunii „Teatrul și Catedra" 
au dezbătut cu criticul și is
toricul literar Valeriu Râ- 
peanu, regizorii și actorii de 
la Naționalul timișorean 
„Tehnica realizării spectaco
lului." • S.O.S. I S.O.S. ! Pe 
pupitrele noastre nu există 
încă manualele de filozofie. 
• S.O.S. 1 S.O.S. ! Colegii de 
Ia liceele de specialitate so
licită pe bună dreptate să 
fie respectat planul edito
rial de manuale pe 1973, (lis
ta absențelor este și acum 
mare), să se realizeze o con
cordanță intre programă și 
manual, să existe o cantitate 
suficientă din manualele a- 
părute.

. ‘

proiectele de viitor luau aceeași formă. 
Doar întrebarea „Ce faci azi pentru mîi- 
ne ?“ a avut un răspuns unic; învăț, mun
cesc. A fost greu, imposibil să vorbesc cu 
toți, să-i ascult pe toți. Și recreațiile au 
fost scurte, prea scurte. Atunci, m-am o- 
prit la băieții a doua clase: anul III A și 
anul IV " 
mtine ?

B. Deci, ce faceți azi pentru

un apa-
_  __  _________ doar cu 

operația mecanică. încerc să-mi 
explic fenomenele, să desprind 
cit mai multe lucruri care să-mi 
folosească azi la proiectul de di
plomă și rnîine la alte pro
iecte".

VRACIU NICOLAE ; „La Ra
dioclub învăț să telegrafiez. Mă 
pregătesc pentru construcția u- 
nui emițător cu care să transmit 
colegilor de pretutindeni senti
mentele mele de prietenie. Tim
pul liber îl consacru montaje
lor mele, lucrez în micul meu 
laborator pentru ca mai tîrziu 
să pot semna, poate, proiectul 
unei inovații".

DAMIAN MOICA: „La prac
tică lucrez pe un strung. Execut 
piulițe, șuruburi, piese mărun
te. Ele vor face parte dintr-un 
agregat. încerc să-mi închipui 
cum funcționează acesta și piu
lița pe care am făcut-o cu mîi- 
nile mele mi se pare esențială. 
De la o vreme însă mă obse
dează cuvintele ce denumesc 
gradul meu de pregătire la ter
minarea liceului. Și-mi sună 
așa vag în minte ...Oare nu se 
găsește nimeni să-mi explice și 
mie ce înseamnă «muncitof cu 
înaltă calificare», dar fără vor
be mari, concret".

DOREL ISPAS : „Azi con
struiesc aeromodele. Chiar a- 
cum lucrez la un biplan tele
comandat conceput de mine. 
Prin prisma pasiunii mele îmi 
văd viitorul punctat de-o coor
donată determinantă : munca. 
Și visez la el cu ambiție : con
structor de avioane. Ce frumos 
mi se părea zborul lor în anii 
copilăriei și ■ ce legat mă sim
țeam de avioanele mari ! Parcă 
ele mă purtau spre o culme, 
spre un ideal. Viitorul meu e 
un avion, un avion al epocii 
moderne pe care să-1 înalț spre 
zările păcii".

VASILE POP: „Azi?... învăț 
meseria de la profesorul, ingi
nerul, muncitorul, maistrul meu. 
Sînt numai ochi și urechi și în
cerc să aflu cțt mai multe, ca 
rnîine un altul să poată spune 
la fel : învăț meseria de la 
maistrul meu".

NICOLAE MICȘA : „Jucăriile 
mecanice cu care mă jucam au

constituit punctul de plecare, a- 
cum încerc să le construiesc sin
gur. îmi îndrăgesc meseria, mă 
străduiesc să pătrund în sîm- 
burele ei, să-i cunosc tainele, 
s-o descopăr. Sînt atent la «mi
cile ei mari amănunte»".

VASILE COCIC; „Am fost 
cîștigător al Olimpiadei de fi
zică. Întîmplare ? Nu, au fost 
la mijloc numai zilele și nop
țile petrecute în minunata lume 
a fizicii. Succesul m-a impul
sionat, mi-a dat încredere în 
mine. Împletesc pasiunile pen
tru matematică și fizică 
un țel comun : vreau să 
electronist".

IOSIF TURCU: „De

IOSIF TURCU

spre 
devin

_ „ multe 
ori la 18 ani viitorul mi se pare 
roz. învăț însă de la muncitori 
că în viață apar și greutăți. Tră
iesc alături de ei frămintările 
uzinei. Căutăm soluții împreu
nă. Eu văd însă cit de modestă 
e contribuția mea, dar căldura 
cu care sînt primit mă face să 
doresc mult să fiu alături de ei".

SZASZ KAROL : „Sînt pasio
nat de matematică. Și simt că 
încep să trăiesc viitorul acum 
în prezent, cu fiecare problemă 
adusă de viață pe care o în
cerc, o rezolv 
cată de logica 
Dar satisfacția 
cu dificultatea 
seori soluția nu e numai 
matematică. Ieșirea din impas 
poate însemna și poezie. Ce 
fac azi pentru rnîine ? Matema
tică și... poezie. Matematică și 
poezie pentru că matematica și 
poezia, la un loc, sînt gene
roase".

...Desigur acestea sînt doar 
cîteva din răspunsurile cele mai 
semnificative. Dar ele au rezo
nanță deosebită, ilustrează frea
mătul recreației, sînt gîndurile 
a

cu teoria impli- 
realităților ei. 

izbindirii crește 
problemei și de- 

cea
DAMIAN MOICA

Doi membri ai subredacției „Pa
ginii elevului", din județul Timiș, 
Florin Călinescu și Marcel Sămînță, 
au adresat doctorului în psihologie
— de la Universitatea din Timișoara
— tovarășului ION DRĂGAN, în 
numele unor colegi ai lor, cîteva în
trebări.

Subredacția : Stimate tovarășe Drăgan, v-am 
ruga sâ definiți conceptul de model uman, cu 
deosebire în condițiile societății noastre.

— înainte de asta, îngăduiți-mi să mă opresc 
la trebuința de model, care apare pregnant la o 
anumită virstă — vîrsta dv. Așa se și explică 
de ce v-ați propus să dezbatem o asemenea 
temă. De altfel, nu numai aceasta justifică invi
tația dv.. ci și faptul că educația reprezintă, 
prin excelență, un dialog, iar maturii nu pot și 
nu trebuie să vă frustreze de răspunsuri.

Preocuparea de a avea un model, un idol, cum 
se mai spune, impropriu însă, apare la vîrsta 
adolescenței, chiar mai devreme, ca o necesi
tate a formării personalității, a cristalizării ei. 
în construirea propriului său eu, tînărul, res
pectiv adolescentul, vine doar cu mari disponi
bilități de receptare a exemplelor ; el caută cu 
febrilitate modele : în viață, în literatură. în 

‘filme ș.a.m.d. Uneori copiază un asemenea mo
del. alteori — de fapt, de cele mai multe ori — 
realizează o sinteză din mai multe modele. Sin
teza poate avea un coeficient mai mare sau 
mai mic de reușită, depinde de elementele alese 
și de cel care realizează sinteza, de voi deci. 
Depinde, totodată, dacă această dorință a voas
tră de a vă identifica cu modelele este facili
tată de un schimb afectiv bizuit pe o mare în
credere din ambele părți,

A defini modelul uman nu este o treabă prea 
simplă. Aș spune că putem considera model 
uman imaginea pe care și-o formează un tînăr 
despre idealul de om, ima
gine pe care se străduiește 
să o includă în propria per
soană.

Societatea noastră prezin
tă un strălucit model uman:, 
comunistul. Nu mă îndoiesc 
că voi și colegii voștri ați 
întîlnit asemenea modele ; 
după cum nu mă îndoiesc 
că ați putut să vă edificați 
cum concepe partidul, cum 
a conturat tipul uman al 
comunistului însuși condu
cătorul partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atunci 
cînd a propus acel magistral 
statut de om, de comunist
al zilelor noastre, devenit de doi ani pro
iectul normelor de etică și echitate socialistă. 
Aici se află adevărata sinteză a ceea ce repre
zintă modelul de om. Aici puteți afla cum se 
clădește o personalitate, un model bazat pe au
tentice virtuți morale. Cum este întruchipat 
OMUL prin ceea ce face în fiecare secundă a 
vieții sale, prin tot ceea ce întreprinde, gîndește, 
prin inventivitate, creativitate, dăruire de sine, 
într-ajutorare, profunzime, cinste.

Subredacția : Recunoaștem că adesea, noi dis
cutăm despre „inflația" de modele pe care ni le 
propune viața prin intermediul mijloacelor de 
comunicare în masă : presă, radio, televiziune. 
Care este părerea dumneavoastră despre calita
tea modelelor oferite, putem fi uneori circum
spect ?

— Este o realitate că. în zilele noastre există 
o multitudine de mijloace de penetrație a cul
turii în rîndul maselor. Prin aceste mijloace 
tinerilor le sînt oferite fapte de viață, de com
portament moral, implicit modele. Dacă aveți 
dreptul să fiți circumspect! ? Dar voi și sînteți, 
nu trebuie să vă dăm noi voie, și nici să vă 
învinuim pentru asta. Știm că nu acceptați 
modele care vă sînt oferite pentru identificare, 
împodobite cu toate virtuțile, care vi se par 
greu, dacă nu imposibil, de urmat. Dar nici pe 
acelea inconsistente, ușor vulnerabile, prea 
simplu de depășit. Eu cred că vouă vă trebuie 
modelul omului real, cu calități care pot fi ur
mate, pentru că pot fi dobîndite, pentru că 
omul prezentat vouă le-a dobîndit, și nu sâ vi 
se ofere perfecțiuni intangibile. întrucît vouă vă 
trebuie modele la care să aveți și ce admira, dar 
și ce contesta, să puteți voi înșivă, cu mintea 
și sensibilitatea de la această virstă. să stabi
liți echilibrul. Conceptul de model — mai ales 
uman — este, fără îndoială, legat de conceptul 
de valoare. Nici un tînăr nu-și dorește ca model 
un om fără calități. Voi aveți într-un fel drep
tate că există o „inflație" în acest domeniu al 
popularizării modelelor, că nu întotdeauna pre

1 400 de băieți.

IONEL CRĂCIUN NICOLAE VRAC1U

Din județul Timiș 
116 înscrieri la concursul 
„PENTRU CEA MAI BUNĂ 
CLASĂ A ANULUI ȘCOLAR 

1973 -1974"
TIMIȘOARA : Centrul școlar profesional tehnic și tehnio de maiș

tri : clasele 101, 103, 104, 202, 203, 203 a, filatori ; clasele 110. 114. 
115. 116. 117. 111, 204, 205, 206, 207, 208 țesători ; clasele 118, 119. 
120. 213. 214, conf. imbrăc. ; clasele 127, 123, 217, 218, 219, conf. în- 
călț. ; clasa 135 electricieni ; clasele 211. 212. tricotori ; clasele 221. 
222, lăc. mec. întreb » clasa 228 sculeri matrițeri ; Liceul pedagogic 
„Eftimie Murgu" : anul IV învățătoare ; Liceul industrial construcții 
civile : anul I arhitectură ; Liceul ,.C. D. Loga" anii II F, II M.
II U. III F. III M. III U ; Grupul școlar Electromotor : anii I C.
I R, I S, I T, II H, II P, III P, III R ; Școala profesională a Uzinei 
mecanice : anii A A, I G. I R. I M. I N. I P, II A, II E. II M,
III A, III C, III E, III F, III I, III M, III O ; Liceul „Nikolaus 
Lenau" : anii I A. II A. III A, IV A; Grupul școlar de construcții: 
anil : I A. I B. I C, I D, II A, II B, II C, II D, HI A, III B. Ill D.
III E ; Liceul nr. 1 : anii II fizică, III fizică, I chimie, III chimie,
IV chimie ; Liceul agricol : anul IV A îmbunătățiri funciare.

Liceul Jimbolia : anul II C ; Școala generală Jimbolia : clasa a 
VIII-a B ; Liceul Deta : anul n R.

LUGOJ. Liceul Coriolan Brediceanu : anii II A, III A, III C. II B, 
IV A ; Liceul agricol : anii II A, II C. Școala generală nr. 1 ; clasa 
a VIII-a A; Școala generală nr. 3 ; clasa a VIII-a A. Școala gene
rală nr. 6 : clasa a VIII- B ; Liceul SInicolaul Mare : anil I B. II A,
II C ; Școala generală Sînicolaul Mare : clasele a VIII-a B. a TX-a ; 
Liceul .,Traian Vuia". Făget : clasa a VIII-a C, anii : II A, UT A; 
Liceul Agricol Ceacnva : anii III A, IV A. V B ; Școala profesională 
de mecanici agricoli — Biled : anii I A. I B mecanici agricoli, I C 
sudori ; Lceul ,J. C. Frimu", comuna Dudeștii Vechi : clasa a VIII-a 
B, anii HI și IV reali.

MARCEL SĂMÂNȚĂ, 
anul IV — B

Liceul Industrial pentru Con
strucții de Mașini — Timișoara

Fotografiile:
EUGEN COROIANU

• Clasa a VIII-a B de la 
Școala generală nr. 9, mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
își anunță însorierea la con
curs, dat fiind că în anii 
trecuți a obținut de două ori 
titlul de clasă fruntașă pe 
școală. Clasa are 15 uteciști, 
iar în curînd urmează să 
primească în organizație noi 
elevi. „în urma unei consul
tări cu toți colegii și cu to
varășa dirigintă, am hotărît 
să ne înscriem și noi. anul 
III B, Liceul de cultură ge
nerală din Bicaz, în întrece
re. • Liceul de îmbunătățiri 
funciare, Brănești se înscrie 
cu „echipajul" anului II — 
contabilitate, format din 36 
de uteciști, avind în frunte 
pe Elena Matacă, Văduva 
Mihaela, Sevastița Albu, u- 
teeiste cu rezultate deosebi
te, în toate activitățile. • Co
lectivul clasei a VIII-a a 
Școlii generale din Teleacă, 
județul Mureș, se angajează 
să respecte înitrutotul condi
țiile concursului. • Sîntem în 
anul IV — 40 de fete. îm
preună cu tovarășul diriginte 
— și ne cunoaștem forțele, 
de aceea oredem că ne pu
tem înscrie la concurs. Cla
sa noastră a fost pînă acum 
fruntașă la învățătură, în 
activitatea politico-ideologică, 
la întrecerile sportive și ac
tivitățile cultural-artistice. 
Anul IV 
dagogic 
Piatra Neamț 
ces tuturor 
lor. • Noi, 
ai clasei speciale de fizică, 
anul IV A, Liceul „Simion 
Bărnuțiu, din Șimleul Silva- 
niei, ea cea mai bună clasă 
din liceu, ne simțim datori 
să ne alăturăm celorlalte co
lective de elevi car® s-au în
scris cu entuziasm la con
curs. Vom fi ..adversari" lo-

Liceul pe- 
Asachi" din 
urează suc- 
participanți- 

cei 26 elevi

VASILE COCIC

zentarea lor este selectivă, unele din modele ce 
vă sînt oferite prin televiziune, prin filme, ori 
literatură, sînt lipsite de valori, dacă nu sint 
chiar non modele. Nu afirm că trebuie să vă 
păzim tot timpul, să nu vă lăsăm să vedeți și 
ce este rău în om, să vă protejăm cu niște pe
reți dintr-un anume material care să vă per
mită vizibilitatea doar în fața perfectului —, 
nu. Oricum, insă, adolescentului și preadoles
centului in căutare de prototip trebuie să-i ofe
rim selectiv, cu exigență, modelele acestei vieți, 
mijloacele cu funcție educativă să fie puse în 
slujba a tot ceea ce este cu adevărat personali
tate marcantă.

Subredacția : Ne-ar interesa să ne spuneți pe 
ce treaptă a valorilor situați modelul uman co
tidian. De pildă, ne gindim la viața străzii.

— Interesant gîndul vostru. De ce tocmai stra
da ? Fiindcă treceți in fiecare zi pe stradă ? 
Aveam impresia că adolescenții, care in general 
circulă în grup, sînt preocupați de ceea ce dis
cută ei, nu sînt atenți la stradă. Deci, sînteți 
atenți. Dar strada, ca mediu social, este atit 
da eterogenă sub aspectul valorilor ! Aici tre
buie să intervină selectivitatea dv., puterea de 
discemămînt. Aș spune că trebuie să știți la ce

sâ vă uitați, la ce să fiți 
atenți. Se poate învăța și din 
ritmul pașilor oamenilor pe 
care-i întîlnițî și din modul 
cum îi vedeți îmbrăcați. Este 
adevărat că mai greu desco
peri pe stradă — fie ziua, 
fie seara — un cercetător, 
un om de știință, un munci
tor. Aceștia, de obicei, sînt 
la rosturile lor. Și totuși, ce 
univers fascinant este stra
da ! Dimineața se poate ob
serva graba spre muncă, 
spre școală, graba gospodi
nelor... M-ați pus pe ginduri. 
Ar trebui să medităm mai 
mult la modelul pe care-l

oferă strada, pentru că o vedeți în fiecare zi. 
Ar trebui să ne preocupe salubritatea ei mo
rală. Să vă preocupe pe voi, pentru că și voi 
sînteți omul de pe stradă. încercați totuși, să-i 
vedeți pe oameni, să-i cunoașteți unde sint el 
cei mai adevărați — Ia muncă, în colectivi
tate, acasă.

Subredacția : Ce rol joacă autoeducația în ale
gerea modelului de viață ?

— La vîrsta voastră se poate vorbi în.tr-adevăr 
de autoeducație. Ea este posibilă și necesară, 
mai ales.in materie de modelare și automode- 
lare a personalității. Problema profesiei, aspect 
anex al modelului de viață, se pune cu mare 
acuitate la vîrsta voastră. Căci, deobicei. mode
lul uman se confundă cu idealul profesional. 
Luăm pe cineva dre-pt model, dar acel cineva 
are o profesiune, și, dorind să-1 urmăm, dorim 
să-l urmăm și în modul in care-și face meseria. 
V-aș îndemna «ă aveți fermitatea de a vă păs
tra. în ceea ce privește alegerea modelului uman 
profesional, felul vostru generos de a fi, roman
tismul vîrstei, acutul simț al valorii și să sesi
zați Cînd părinții, dintr-o prea mare iubire, evi
dent. vă îndrumă spre modele nu cu valoare 
morală, intelectuală ori socială, ci spre modele 
profesionale așa-zis valoroase prin ciștig, prin 
avantajele materiale și de poziție care ie pre
zintă. prin confort. Setea voastră de ideal, — 
căci modelul, după părerea mea. se confundă 
cu idealul, vă va ajuta să vă alegeți modele de 
viață valoroase. însușirea unui model uman, ori 
— prin sinteză — a mai multor modele, repre
zintă o problemă de autoeducație. Iar auto
educația presupune, cu necesitate, autocunoaș- 
tere, căci numai cunoscîndu-vă, știindu-vă posi
bilitățile, calitățile și defectele, vă puteți alege 
un model pe care să-1 realizați în propria dv. 
persoană. Eșuează în viață, deobicei, cei ca'i 
nu se cunosc, cei care nu-și aleg modele pe 
măsura puterii lor de realizare. Căci a te rea
liza ca personalitate, înseamnă a ști ce vrei fi 
să vrei ce știi.

iali, dar hotărîți să cîștige. 
• Cu aceleași ginduri ambi
țioase, de a fi cei mai buni 
în concurs. își anunță parti
ciparea anul IV B. Liceul in
dustrial de exploatarea lem
nului, Curtea de Argeș anul 
II-A, clasă de fizică. Liceul 
„Al. I. Cuza", Alexandria, 
anul III A, Liceul pedagogic 
„Spiru Haret". Buzău, anii 
III B. IIIC. IV C, Liceul e- 
nergetic Cluj, anul IV B, 
secția învățătoare, Liceul pe

• Pot să se
bune rezultate

în-

în-
nu

mănescu Petre. Biroul U.T.C. 
este format din Eleono
ra Oprișa, secretar, Iordana 
Schn^Moctiitor. Doina Efti- 

Vasile. Dan 
Roșu^^Wetm. credem noi, o 
clasăWmnă de a rivaliza cu 
cele mai bune clase. îi aș
teptăm pe tovarășii redactori 
să constate", • Semnalăm 
alte trei înscrieri la con
curs din orașul Slobozia : 
Clasa a VIII-a A, Școala ge
nerală nr. 1, anul II A, și

nr. 16 Galați. _
considere intrate în concurs 
colectivele anilor II C, Liceul 
„Dinicu Golescu", Cîmpu- 
lung Muscel, anul 1 G, elec
tromecanici, Școala profesio
nală a Grupului școlar 
M.E.I., București, anul III A, 
învățătoare, Liceul pedagogic 
Botoșani, anul IV A, Liceul 
din Buhuși. anul V B, învă
țătoare, Liceul pedagogic din 
Craiova, anul III B. Liceul 
de cultură generală Sna-

POȘTA CONCURSULUI NOSTRU

ULTIMELE ÎNSCRIERI
dagogic Craiova. • „Este o 
plăcere pentru noi să ne în- 
trecem cu elevi din diferite 
colțuri ale țării — spicuim 
din -scrisoarea anului I G, 
Liceul „Nicu Gane" Fălticeni. 
Sîntem o clasă de fete care 
mai de care mai istețe, mai 
silitoare și vom ține piept 
tuturor eforturilor ; vom în
lătura toate lipsurile, vom 
pedepsi abaterile, vom duce 
la bun sfîrșit toate sarcinile. 
Alături de noi va sta tova
rășa dirigintă ca. de altfel, 
și ceilalți tovarăși profesori. 
Ne-ar bucura să știm că sîn
tem prima clasă de fete în
scrisă la concurs și care vă 
urca pe podiumul locului.. I". 
• „Să începem prezentările : 
Formăm colectivul anului 
II A, real, al Liceului din 
Fetești, cu un număr de 30 
de elevi, toți uteciști. Avem 
ca diriginte pe tovarășul Co-

anul IV A, Liceul pedagogic. 
• Cu ocazia adunării gene
rale din luna noiembrie, am 
pus în discuție posibilitatea 
înscrierii clasei noastre la 
concurs. Hotărîrea a fost u- 
nanimă : „Da". Anul III G, 
clasă de matematică. Liceul 
Horia, Cloșca și Crișan, Alba 
Iulia • „Clasa noastră se 
compune din patruzeci și 
trei de fete și un băiat — 
anul IV, secția umană, Li
ceul pentru industrializarea 
lemnului, Comănești, jude
țul Bacău, și vă rugăm să ne 
înscrieți la acest concurs" • 
Se va scyie despre activita
tea unei clase, a alteia, des
pre diferite manifestări inte
resante și se va realiza un 
dorit schimb de experiență. 
Vă mulțumim pentru acest 
gînd și ne înscriem și noi la 
concurs. • Colectivul clasei 
a VIII-a A, Școala generală

gov, anul III B, Liceul Ro
man Vodă, Roman, anul III 
A, Liceul Grupul școlar in
dustrial de construcții navale 
Oltenița, anul II A, clasă spe
cială de chimie, Liceul nr. 2 
Satu-Măre, anul III special, 
Liceul „Ion Maiorescu", Giur
giu, anii II A, III H, IV B, 
și IV H, Liceul nr. 4 Oradea, 
anul IV A, Liceul pedagogic 
Zalău, anul 1 B, Liceul 
„N. Bălcescu", Cluj, anul
III C, de chimie, Liceul nr. 
2 Giurgiu. • Considerăm și 
noi, elevii anilor III R D și
IV R C, Liceul „Ștefan cel 
Mare din Tg. Neamț, că pu
tem spune „prezent" la con
curs. Menționăm că in anul 
IV R C există un elev în 
situație de corigență, cu po
sibilități de îndreptare însă. 
• Anul III C, clasă specială 
de chimie, Liceul „Zinca Go- 
lescu" din Pitești, își propu-

ne în concurs să obțină me
dia generală peste 8, să or
ganizeze cu 
învățămintul politic, adună
rile generale, să participe ac
tiv la acțiunile de muncă pa
triotică. • în ultima zi 
de înscriere la concurs, 
am primit trei telegrame 
prin care solicitau participa
rea la întrecere anul III chi
mie, liceu, din cadrul Liceu
lui pentru industria alimen
tară Cluj, anii I A și IV B, 
Liceul nr. 1 Dorohoi, clasa a 
VIII-a A. Liceului din 
Prundul Birgăului.

Din calculul nostru, reie
se că s-au înscris la 
concurs 244 clase. S-ar 

putea, însă, ca unele colecti
ve să fi fost omise, fie din 
încurcătura produsă de poș
tă, fie dintr-o neatenție. A- 
vem rugămintea să consultați 
cu răbdare numerele noastre 
de ziar din 7, 14, 21 noiem
brie, unde am publicat 
scrierile, să vedeți dacă 
fi-au strecurat erori.

Lista înscrierilor s-a 
chia. Spre părerea noastră de 
rău, constatăm că din mai 
multe județe — Constanța, 
Baia Mare, Vaslui ș.a. — 
nu și-a anunțat partici
parea nici un concurent. 
Că municipiul București, 
cu cea mai mare popu
lație școlară, cu eîteva zeci 
de școli de toate tipurile, 
participă în concurs doar cu 
cinci clase. De ce, oare ? 
Lăudabilă participarea largă 
a organizațiilor de clasă dim 
județul Timiș.

Și o ultimă chestiune, pen
tru azi. Concursul nostru 
durează pînă în ultima zi de 
școală. Atenție ! Contează șl 
activitățile de vacanță — și 
în curînd vine vacanța de 
iarnă. Cum o organizați ?

Redactorul paginii LUCREȚIA LUSTIG
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Lucrările Comisiilor

TELEGRAME
permanente 
ale M. A. N. actualitatea

f»

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCV. a trimis președintelui Repu
blicii Burundi, Colonel MICHEL MICOMBERO, următoarea te
legramă :

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Burundi, am 
plăcerea să transmit Excelenței Voastre. în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al meu personal, sincere felicitări și urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și progres poporului prieten burundez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări se vor dezvolta tot mai mult în interesul 
țărilor noastre, al cauzei păcii și securității internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Islamice Mauritania, MORTAR OULD DADDAH, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea 
să vă transmit, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, 
poporului român și al meu personal, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului mauritan 
prosperitate și. progres.

Mă folosesc de' această ocazie pentru a-mi exprima convin
gerea că relațiile prietenești care există intre cele două țări 
ale noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul 
celor două popoare ale noastre, al păcii și colaborării interna
ționale.

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avut loc, marți, șe
dința comună a comisiilor per
manente ale Marii Adunări Na
ționale, în cadrul căreia tova
rășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a expus pre
vederile Proiectului Planului 
Național Unic de Dezvoltare 
Economică și Socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1974, și tovarășul Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, a prezentat Proiectul Buge
tului de stat pe anul 1974. De 
asemenea, a fost înfățișat mo
dul in care se prelimina înde
plinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România și execuția 
bugetului de stat pe anul 1973.

Comisiile permanente exami
nează și dezbat, în continuare, 
în ședințe separate, potrivit 
competenței lor. secțiunile Pla
nului de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România și bugetul de stat pe 
anul 1974.

Galați 73RIUL CERNA ȘI-A SCHIMBAT 
ALBIA

Președintele Consiliului de Sfat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Liban, SULEIMAN FRANGIEH, urmă
toarea telegramă :

Foarte mișcat de felicitările pe care Excelența Voastră a 
avut amabilitatea să mi le adreseze cu ocazia sărbătorii națio- 

, male, vă transmit vii mulțumiri, urări de fericire și succes pen
tru dumneavoastră personal, de prosperitate poporului român 
prieten.

Ședințe de lucru 
ale secțiunilor 
de specialitate 
ale Consiliului

Rîul Cerna a fost obligat 
marți să-și schimbe, in 
amonte de Herculane, albia 
milenară. Pe mai mult de o 
jumătate de kilometru apele 
sale sint dirijate pe o galerie 
specială ce i-au durat-o con
structorii 
tiere al 
construcții hidrotehnice Dro- 
beta Turnu-Severin pentru a 
putea executa barajul în spa
tele căruia urmează să se 
acumuleze 124 milioane mc 
de apă.

înscrisă în proiectele Com
plexului hidrotehnic și ener
getic Cerna-Motru-Tismana. 
devierea Cernei a avut loc 
cu 36 de zile în avans față 
de grafice și cu 5 zile mai 
devreme comparativ cu an
gajamentul ce și l-au asumat 
în întrecere colectivele de 
constructori.

grupului de șan- 
Intreprinderii de

CORESPONDENȚII 
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT:

în cadrul „Lunii 
culturii, științei și 
educației", ~ 
biu-Galați 
s-au 
săptămîna 
mai multe 
dedicate 
lui, 
intensă ________
a lui la împlinirea 
unor înalte sco
puri formative, de 
participare entu
ziastă la dezvolta
rea societății. Dez
baterea „Tineretul 
și spiritul revolu
ționar" a avut loc 
la Institutul peda
gogic din Galați și 
s-a bucurat de 
participarea unui 
mare număr de 
studenți. Mențio
năm apoi simpo
zionul „Muncă, ti
nerețe. răspunderi 
— elemente defini
torii ale tineretului 
societății socialiste

multilateral dezvol
tate", susținut la 
căminul* cultural 
din comuna Tudor 
Vladimirescu. Ti-

Danu- 
1973, 

desfășurat 
trecută nerii prezenți aici 
acțiuni 

tineretu- 
pentru o mai 

mobilizare

au ascultat cu e- 
moție faptele de 
viață și de mun
că, gînduri releva
te de o bogată ex
periență a eroilor 
muncii socialiste 
Alexandru Stoica, 
prim oțelar la 
C.Ș.G., și Gheor- 
ghe Lupea de ia 
Șantierul naval din 
Galați. în același 
context s-a desfă
șurat sîmbătă la 
Casa de cultură a 
sindicatelor din Ga
lați dezbaterea „In
tegrarea și compor
tamentul tinerilor 
în societate — im
perativ de impor
tanță majoră în e- 
tapa actuală".

Pentru a releva

diversitatea mij
loacelor educative 
abordate merită să 
menționăm și sim
pozionul ‘ _
din lupta tinerilor 
uteciști 
în filmul 
nesc“ ce

..Aspecte

oglindită 
româ- 

a avut 
loc la cinematogra
ful „Popular" din 
Galați și un altul, 
desfășurat de data 
aceasta la cinema
tograful „Doina", 
avînd ca temă „Ti
nerețe, entuziasm 
și comportare". 
După dezbateri, ti
nerii au vizionat 
filmele „Străzile 
au amintiri", „La 
virsta opțiunilor". 
„Noi, tinerii" și 
„Adolescența". O 
săptămină bogată 
în acțiuni educati
ve 
din

pentru 
Galați.

tinerii

I. CHIRIC

Marți după-amiază, 
Bodnaraș. vicepreședinte 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Sir Fitzroy Maclean, membru al 
Camerei Comunelor, membru 
al Partidului Conservator din 
Marea Britanie.

Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România a 
trimis un ajutor compus din a- 
limente și medicamente Socie
tății de Cruce Roșie din Repu
blica Mali, pentru a veni In 
sprijinul populației din această 
țară, care este afectată de o în
delungată secetă.

Marți după-amiază, tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Stefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-au intîlnjt, la sediul 
.Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, cu Doris 
Fisher, N.G. Carmichael, Richard 
Crawshaw și Lord Willis, repre
zentanți in Camera Comunelor 
și Camera Lorzilor din partea 
Partidului Laburist, membri ai 
delegației parlamentare engleze 
care ne vizitează țara.

Cu acest prilej a avut loc, 
intr-o ambianță cordială, un 
schimb de păreri in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide și alte probleme de 
interes cornul.

Președintele Marii Adunării 
Naționale, Ștefan Voitec, a pri
mit marți pe secretarul general 
a-l Uniunii Interparlamentare, 
Pio Carlo Terenzio si pe Vitali 
Evseev, secretar general ad
junct.

Sărbătorirea Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, 29 noiembrie, 
— este marcată în țara noastră 
prin o suită de manifestări.

Institutul român pentru rela
țiile Culturale CU străinătatea a 
organizat marți, cu acest pri
lej, o seară culturală.

Scriitorul Victor Birlădeanu 
a vorbit publicului despre „Oa
meni și peisaje din Iugoslavia 
contemporană" după care a fost 
prezentat un program de filme 
documentare iugoslave.

în aceeași seară, sub auspi
ciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, la cinemato
graful Capitol, a fost prezentat, 
în spectacol de gală, filmul 
„Sutjeska" producție a studiou
rilor cinematografice din Iu
goslavia.

înainte de spectacol au rostit 
scurte alocuțiuni regizorul Eu
gen Mândrie, directorul Casei 
de filme 5, și scriitorul Brani- 
mir Scepanovici, scenaristul fil
mului prezentat.

Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale 

în zilele de 26—27 noiembrie 
a.c, au avut loe ședințe de lucru 
ale secțiunilor de specialitate 
ale Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României, in care au fost supuse 
examinării Proiectul Planului 
Național Unic de Dezvoltare 
Economică și Socială și Proiec
tul Bugetului de Stat ale Repu
blicii Socialiste România pe 
1974, precum și măsurile care 
trebuie întreprinse de ministe
re, centrale, Întreprinderi, con
silii populare etc. pentru înde
plinirea tuturor prevederilor 
planului și bugetului de stat.

în cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat justa orientare a pre
vederilor planului și bugetului 
pe 1974, faptul că există o bază 
materială certă pentru realiza
rea lor. Totodată s-au făcut □ 
serie de propuneri și recoman
dări menite să contribuie la 
realizarea in bune condiții a 
sarcinilor planului.

La ședințele secțiunilor au 
participat membrii Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, precum și spe
cialiști de înaltă calificare din 
domeniul economiei, tehnicii, 
învățămîntului, științei și cul
turii.

• TULCEA : Recent a ieșit 
de sub tipar placheta literară 
„Zbor de pescăruș" editată de 
Consiliul județean Tulcea al 
organizației pionierilor. Culege
rea cuprinde numeroase pagini 
de proză și versuri realizate de 
pionierii și școlarii din județ. A- 
cest număr festiv este consacrat 
celei de a 25-a aniversări a or
ganizației pionierilor. (Romeo 
Crăescu).

• BIHOR : într-un cadru fes
tiv, organizația U.T.C. de Ia 
grupul școlar din Oradea a pri
mit Diploma de onoare acordată 
de C.C. al U.T.C. pentru rezul- 

vtatele deosebite obținute în ac
țiunile de muncă patriotică. 
Totodată un număr de 20 de 
tineri au primit insigna jubili
ară acordată cu' prilejul împli
nirii a 25 de ani de la crearea 
primelor șantiere naționale ale 
tineretului. (Lup Florian)

Colocviul național 
de folclor

Ajuns la a patra ediție, Coloc
viul național de folclor organi
zat de Cercul de folclor al Uni
versității din Timișoara a de
venit o manifestare științifică' 
tradițională și de prestigiu. La 
ediția din acest an au luat par
te peste 60 de cadre didactice 
universitare, cercetători din in-

sțitutele specializate, profesori 
și studenți. Prin însăși tema a- 
leasă — Puncte de vedere con
temporane în cercetarea creației 
și a manifestărilor folclorice — 
colocviul și-a asigurat caracte
rul de lucru, de dezbatere.

Cele mai multe dintre cele a- 
proape 35 de comunicări pre
zentate au abordat dintr-o pers
pectivă teoretică modernă pro
bleme fundamentale ale cerce
tării culturii populare, ale fol
clorului literar și muzical româ
nesc. O înțelegere nouă a sta
tutului textului folcloric, cu im
plicații asupra conceptului — 
atit de discutat — al autentici-

tații, asupra evoluției faptelor 
de folclor a reieșit din comuni
carea prof. Mihai Pop consacra
tă- analizei unor variante' ale 
celebrei Miorițe.

Dialectica procesului de înno
ire a culturii populare, prin fol- 
clorizarea unor producții culte, 
identificarea structurilor rezis
tente, stabile, perene ale litera
turii orale, problema sincretis
mului faptelor de folclor au 
făcut obiectul lucrărilor supuse 
discuției de asist, univ. Adria
na Ruj an, de C. Erefescu și M. 
Brătulescu. cercetători la I.E.F. 
— București.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată principiilor clasificării 
faptelor de folclor.. Ca etapă 
premergătoare, descrierea obiec
tului a preocupat pe Al. I. Ain- 
zulescu (Structura funcțională a 
baladei familiale), pe Anca Sur
cel (Descîntecul — invariante 
funcționale) ; N. Constantinescu 
a pledat pentru reîntoarcerea la 
text, pentru analiza mijloacelor 
de expresie ca elemente defini
torii ale apartenenței categoria
le a textului.

Adăugind foarte interesantele 
comunicări referitoare la surse
le folclorice ale operei unor 
scriitori precum Al. Macedonski 
(Eugen Todoran) M. R. Paras- 
chivescu (I. Neață), Ștefan Bă- 
nulescu (I. I. Popa), caracterul 
inedit al lucrărilor Tradiție și 
inovație în Border Ballade de 
Loring Taylor, (S.U.A.) și As
pecte ale folclorului marinăresc 
de Carmen Românu etc. 
schițat principalele direcții 
care le-a marcat Colocviul 
țional din acest an. Cum la 
nifestarea timișoreană au 
prezenți folcloriști din majorita
tea centrelor științifice ale țării 
s-ar putea spune că aici s-au 
dezbătut în fapt problemele și 
perspectivele folcloristicii româ
nești actuale.

N. STEREA

□□

am 
pe 

na- 
ma- 
fost

Rubrică realizată de :
DOMNIȚA VĂDUVA

• în cadrul Festivalului In
ternațional al filmului pentru 
copii și tineret care a avut loc 
la Teheran, filmul „Parada ci
frelor" (regia Isabela Petrașin- 
cu). o producție a studioului 
Animafilm, a primit Marele pre
miu „Delfinul de aur" decernat 
de către Ministerul Educației și 
învățămîntului din Iran. La A- 
nimafilm, după o lungă absen
ță, au 
• La 
ducție 
și ai 
regia 
(critic 
nimație), și Agentul straniu, de 
Horia Lovinescu care și-a 
transpus piesa Omul care... în 
regia lui Savel Stiopul • La 
Festivalul Internațional al fil
mului sportiv de la Oherhausen 
cinematografia noastră a fost 
prezentă cu filmele „Cupa Da
vis" și „Bucuria succesului" • 
O altă distincție internațională 
a obținut și filmul „Comori din 
Străbuni" (regia Gh. Horvath), 
o producție a studiourilor Sa- 
hia-film, care a primit Mențiu
nea de onoare la Festivalul fil
mului Turistic desfășurat în a- 
ceastă lună la Spindleruv-Mlyn 
(Cehoslovacia) • Actorul român 
Constantin Anatol, care a de
butat în cinematografie nu în- 
tr-un film românesc, ci în- 
fr-unul al studiourilor maghia
re, „O zi în plus sau în minus1* 
(regia Zoltan Fabri), a concurat 
alături de Lino Ventura, la pre
miul pentru interpretare mas
culină la cel. de-al XXV-iea 
Festival Internațional al filmu
lui de la San Sebastian desfășu
rat in toamna acestui an • La 
Animafilm un debut : Mihai 
Bădica cu filmul de păpuși „Pă
rinți și copii".

început să vină premiile: 
Buftea au intrat în pro- 
două noi scenarii : Oaia 

săi de Eugen Barbu, în 
lui Adrian Petringenaru 
de artă și regizor de a-

MELANIA PASAT

Cu ocazia punerii pietrei fun
damentale a Fabricii de reduc- 
toare, obiectiv ce se realizează 
de Societatea mixtă Reșița- 
Renk, reprezentanții conducerii 
părții române și din R.F. Ger
mania ai acestei Societăți au 
adresat o telegramă președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, prin care 
exprimă înaltele considerațiuni 
pentru inițiativa și sprijinul 
personal, care au facilitat co
laborarea in realizarea acestui 
proiect comun și îl asigură că 
vor depune pe mai departe toa
te eforturile pentru prosperarea 
societății in interesul ambelor 
părți, pentru a constitui un 
exemplu de colaborare intre 
cele două țări.

Lucrările Conferinței miniștrilor
educației din țările europene

membre ale U. N. E. S. C. 0■ ■

A fost creat Institutul națio
nal de gerontologie și geriatrie. 
Exprimindu-și satisfacția față 
de acest eveniment, colectivele 
Institutului de geriatrie și Sana
toriului Otopeni.au adresat o te
legramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Pârtie 'i ui Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stai.

Cu prilejul celei de-a 29-a ani
versări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, la întreprin
derea „Autobuzul" din Capitală 
a avut loc, marți după-amiază, 
o adunare festivă, la care au 
luat parte numeroși oameni ai 
muncii, activiști ai Comitetului 
municipal de partid București, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Au fost, 
asemenea, prezenți membri 
Ambasadei R.P. Albania 
București.

Adunarea a fost deschisă 
secretarul comitetului de partid 
de la „Autobuzul", Ion Nenciu, 
după care a luat cuvîntul ing. 
Constantin Diaconu, inginerul 
șef al întreprinderii.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R.P. Albania la București, 
Nikolla Profi.

de 
ai 
la

de

în cea de-a doua zi a lucră
rilor Conferinței miniștrilor e- 
ducației din țările europene 
membre ale U.N.E.S.C.O. au 
continuat dezbaterile asupra e- 
voluției învățămîntului superior 
in Europa, de la prima confe
rință ținută la Viena (1967—- 
1973).

Au luat cuvîntul : Bortii Za- 
chrisson (Suedia). Janos Gosz- 
tonyi (Ungaria), St-John Stevas 
(Marea Britanie), Trpe Jako- 
veieski (Iugoslavia), Francois 
Jeanneret (Elveția), Jan Kacz
marek (Polonia), Nicola Todo- 
riev (Bulgaria), Alexe Popescu 
(România), Ulf Sundqvist (Fin
landa), Dr. Lucam Matej (Ceho
slovacia), Zekai Baloglu (Tur
cia), G. G. Eftimenko fR.S.S. 
Ucraina), Francesco Smara (Ita
lia), prof. Hans Joakim Boehme 
(R. D. Germană). Walter Brun
ner (Austria), N. M. Meșkov 
(R.S.S. Bielorusă), Bjorn Brjns- 
kov (Danemarca).

La discuții au participat, de 
asemenea, in calitate de obser
vatori, Luigi Poggi (Vatican), 
Jean Louis Gagnon (Canada), 
Virgiliu Radulian (U.N.I.C.E.F.), 
Milos Matyas (Consiliul inter
național al uniunilor științifice), 
Daniel Monfeux (Federația sin
dicală internațională de învă- 
țămînt), Thomas Behula (Con
federația mondială a organiza
țiilor cadrelor didactice).

drzej Zalucki (Uniunea inter
națională a studenților) și Alain 
Nicollier (Conferința permanentă' 
a rectorilor și vicecancelarilor 
universităților europene).

în cele 31 de intervenții pre* 
zentate pînă acum au fost a- 
bordate problemele care stau in 
fața învățămîntului superior în 
raport cu mutațiile intervenite 
în societate și necesitatea reîn
noirii sistemelor educative in 
scopul situării lor la nivelul 
vastelor responsabilități ce le 
revin.

Lucrările conferinței vor con
tinua miercuri pe comisii.

★

Marți după-amiază, partici
panta la cea de-a Il-a Confe
rință a miniștrilor educației din 
țările europene membre ale 
UNESCO au fost oaspeții Uni
versității, Politehnicii 
reștene și institutelor 
strucții și de arhit 
peții au vizitat, 
expoziția ..Cartea 
superior din Ro 
zată cu ocazia 
București.

de
bucu- 

con- 
Oas- 
.■nea. 
mint

Rene 
i în

în seara aceleiași 
torul general al UNESCO. : 
Maheu, a oferit un dineu 
onoarea Biroului Conferinței de 
la București.

• HUNEDOARA : Sub deviza 
„Orașul nostru ca o floare", ală
turi ele ceilalți cetățeni ai muni
cipiului, tinerii din întreprin
deri și școli au concurat în ul
timele luni prin muncă patri
otică la realizarea a 250 000 ore, 
lucrările de înfrumusețare și 
gospodărire a orașului fiind eva
luate la peste un milion de lei.

(I. Vlad).
• ARGEȘ : Ediția 1973 a 

concursului profesional „Olimpi
ada strungarului", a cunoscut „a- 
saltul" tinerilor strungari din 
întreprinderile recent intrate în 
funcțiune : I.M.E.-Pitești, Elec
tro-Argeș, Combinatul de lianți 
Cîmpulung, Combinatul petro
chimic, etc. Etapa județeană la 
care au participat 18 din cei 
peste 1500 tineri strungari an
trenați în întrecere la faza pe 
unități s-a desfășurat la între
prinderea de Motoare Electrice- 
Pitești ; cîștigătorii acestei edi
ții sînt: pe locul I, Ștefan Po
pescu (I. M. Muccel), pe locul 
IT, Florea Matei (I.M.E.-Pitești) 
iar pe locul III Vasile Coropiat- 
nic (Electro-Argeș). (Lucian Tu- 
dose).

Academia Republicii Socialiste 
România a sărbătorit marți, in 
cadrul unei ședințe festive, pe 
ilustrul enciclopedist Abu Raik- 
han Beruni, cu prilejul împli
nirii unui mileniu de la naște
rea sa.

Autor a numeroase lucrări, 
Abu Raikhan Beruni a adus o 
contribuție importantă. bazată pe 
cercetări și experimentări perso
nale în geologie, geodezie, geo
grafie, matematică, astronomie, 
medicină etc.

Duipă cuvintul de deschidere 
rostit de acad. Miron Nicoles cu, 
președintele Academiei, profeso
rii C. Macarovici, C. Drimbă, și 
I. Banu au evocat aspecte din 
viața și opera marelui enciclo
pedist.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală tovarășa Lucia Mihăi- 
lescu, membră a Biroului 
C.C. al U.T.C., adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
care a participat la Congresul 
Național al Mișcării Tinere
tului Socialist Francez.

de la ora 
runda a

de tenis

• ROMAN : Concursuri de orientare turistică

Liceului agricol nr. 2 și

(DAN FILIPESCU)

elevi pe traseele

cros a continuat, săplă-

(L. MIHAIL)

nr. 2). Așa- 
fost marcat 
participanți

k scriu corespondenții voiummMMMMM

INIȚIATIVE ȘI ACTIVITĂȚI 
ALE ORGANIZAȚIILOR

• Tenismanul român ILIE 
NĂSTASE a cucerit pentru 
a doua oară consecutiv „Ma
rele Premiu al Federației 
internaționale de tenis", tro
feu ce se acordă jucătorului 
care a acumulat cele mai 
multe puncte in marile tur
nee ale anului. învingător în 
șapte concursuri ale Marelui 
premiu Filt, clasat pe locuri 
fruntașe la alte turnee, pre
zent cu echipa României în 
fazele imnortante ale „Cupei 
Davis", Ilie Năstase obține 
un succes remarcabil, termi- 
nind pe primul loc al clasa
mentului. cu 610 puncte. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Tom Okker (Olanda) — 
498 puncte, John Newcombe 
(Australia) — 452 puncte, 
Jimmy Connors (S.U.A.), 
Manuel Orantes (Spania), 
Tan Kodes (Cehoslovacia), 
Stan Smith (S.U.A.). Tom 
Sorman (S.U.A.). Primii opt 
clasați vor participa la tra
diționalul „Turneu al cam- 
□ionilor", programat în pri
ma săptămînă a lunii de
cembrie la Boston (S.U.A.).

REVELION 74
364 DE NOPȚI INTR-UNA SINGURĂ!

• Campionatul
masculin de șah a continuat ieri 
in sala I.P.G.G. din Capitală cu 
disputarea partidelor din runda 
a 12-a. Florin Gheorghiu l-a în
vins pe Ilijift, iar Victor Ciocil- 
tea a ciștigat la Rotariu.

Alte rezultate : Georgescu— 
Vaisman 1—0 ; Buză—Urzică 
1—0 ; Pavlov—Ungureanu 
miză Șuta-Bctez remiză. C< 
lalte partide s-au întrerupt.

în clasament conduce CiOcîl- 
tea, cu 8,5 puncte, urmat de 
Gheorghiu — 7,5 puncte și o 
partidă întreruptă, Pavlov — 7 
puncte etc.

Astăzi, cu începere 
16.00 este programată 
13-a.
• Reprezentativele 

de masă ale R.P. Chineze care 
se află în vizită în Suedia au 
evoluat la Stockholm în compa
nia echipelor țării-gazdă. La 
masculin, oaspeții au terminat 
învingători cu scorul de 5-4. 
întîlnirea feminină a revenit 
gazdelor cu rezultatul de 3—0. 
Miercuri, la Goteborg, vor avea 
loc meciurile revanșă. Echipele 
R.P. Chineze vor participa apoi 
la campionatele internaționale 
ale Suediei programate, cu în
cepere . de vineri, la Malmo.

• Revista spaniolă de specia
litate „Criterium" l-a desemnat 
pe campionul mondial Jackie 
Stewart cel mai bun pilot al 
anului 1973. Campionul scoțian 
urmează să sosească la 20 de
cembrie la Madrid pentru a 
primi trofeul.

• Ambarcațiunile cu pinze 
care participă la „Cursa în ju-

republican

Competițiile de orientare turistică au atras, în ultima pe
rioadă, numeroși tineri din municipiul Roman, avînd prile
jul să petreacă ore plăcute in mijlocul naturii. Dintre aceste 
acțiuni, amintim întrecerile pentru cucerirea „Cupei de 
toamnă", desfășurate zilele trecute, organizate de Comite
tul municipal Roman al U.T.C. și care s-au bucurat de un 
frumos succes. 21 de echipe, reprezentind mai multe școli 
și întreprinderi au participat la concursul din pădurea „Ion 
Creangă", de lingă Roman, parcurgind un traseu de 6—8 km, 
cu două puncte de control și două probe aplicative. De sub
liniat că grupul de zece arbitri, ce a oficiat la acest con
curs, a fost selecționat din rindul elevilor cu rezultate bune 
în competițiile precedente de orientare turistică. Pe primele 
două locuri s-au clasat formațiile 
a Școlii generale nr. 4.

• URZICENI : Sute de 
crosului de masă

NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII. A ANTRENULUI. 
UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE Ș! BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR, POATE FI PETRECUTA IN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM. HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Athenee Palace, Ambasador, București Nord, Lîdo, Bucur, 
Union, Victoria, Cina, Turn, Debarcader, Pădurea Băneasa, 
Parcul privighetorilor, la barurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat

Informații $1 înscrieri la Direcția restaurantelor de mai 
sus.

Seria popularelor concursuri de cros a continuat, săptă- 
mîna trecută, la Urziceni, cu o amplă acțiune sportivă de 
masă, reunind la start peste 600 de tineri care îndrăgesc 
probele de alergări pe teren variat. Respectiv, au avut loc 
finalele „Cupei de toamnă" la cros, competiție deschisa ele
vilor din școlile generale și profesionale. A fost un nou pri
lej de a depista elementele talentate, cu aptitudini pentru 
cursele de fond, care necesită o bună pregătire fizică și re
zistență. Organizatorii, Comitetul orășenesc al U.T.C. și 
Consiliul local pentru educație fizică și sport, au alcătuit 
un program adecvat, cuprinzînd șase categorii de vârstă, eu 
zece probe feminine și masculine. întrecerile s-au desfășurat 
pe distanțe între 600 m. și 2000 m. Cursele juniorilor au 
fost dominate de elevii Școlii generale nr. 1 și ai Școlii 
profesionale de mecanici agricoli, ..care au ocupat primele 
locuri în șapte clin cele zece probe disputate. Iată și numele 
câștigătorilor : Stan Iordan, George Dumitrache. Marian Ma
ladie (Școala nr. 1), Nicolae Tudorache, Alex. Pamblică 
(Școala de mecanici agricoli), Cătălina lcllim, Dina Dumi
trache (Școala nr. 1), Cornelia Manele, Virginia Manolo 
(Liceul Urziceni) și Dragomira Dumitru (Școala 
dar. finalul sezonului crosurilor de toamnă a

o acțiune reușită, cu note bune atit pentru
și pentru organizatori.

CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARĂ ROMÂNEASCĂ — ora 
19,30; Studioul de teatru al 
I.A.T.C.: MOCK IN POTT — ora 
20 (secția germană); Circul „Glo
bus" : GALA ACROBAȚILOR
(spectacol international)

mema
TORINO NEGRU: Patria (orele 

9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15).
VIFORNIȚA : Central (orele 

9.15 ; 11.30 : 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30).
IN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 

VERDE : Capitol (erele 9,30 ; 11,45 ; 
14; 16.15: 18,30; 20,45).

ANCHETA POȘTAȘILOR: Fes
tival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).

NICOVALA SAU CIOCANUL: 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL: Luceafărul (orele 9;, ------ ------ „ 20<5). Ori- 

13,30; 15,45;
9; 

. Fla- 
13,30; 16;

11,15; 13.30; 16; 18,30; 
vița (orele 9; 11,15; 
18,15; 20,3f“ ------------
11,15; 13,3i, 
mura (orele 
18.15; 20.30).

FLOAREA 
ria (orele 9; 
20,30). -

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE: București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

MIHAI VITEAZUL: Doina (orele 
8,30; 13,30; 19). Matineu pentru 
copil (orele 11,45; 17.15).

OMUL DIN LA MANCHA: Scala 
(orele 9,30: 12,15: 15,30: 18,15: 21);

Favorit (orele 10; 12.30; 15,30; 18;
20.30) ; Modem (orele 8,30; 11;
13.30: 16: 18.30 : 21).

PARAȘUTIȘTII: Timpuri Noi 
(orele 9—20.15 în continuare).

DESPRE O ANUME FERICIRE: 
Floreasca (orele 15.30 ; 18 ; 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE:

30); Melodia (orele 
îd; 16; 18,30; 20,45);

9; 11.15;

DE CACTUS: Victo- 
11,15; 13,30; 18; 18.15;

Buzeștl (orele 9: 11,15; 13,30: 
18.30; 20,45); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 20,15); Flacăra
(orele 9.15; 13.45; 16; 18,15;
20.30).

OMUL DE DINCOLO: Unirea 
(orele 15 30; 18: 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR: Mio- 
RIȚA (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15).

ȘAPTE ZILE: Ferentari (orele 
16: 18: 20).

LOVE STORY: Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

100 DE LEI: Cotroceni (orele
15,30; 18: 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON:
înfrățirea (orele 15,30: 18; 20,15).

MONOLOG: Pacea (orele 15,30; 
17.45; 20).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Bucegl (orele 16; 
18: 20).

NUNTA; Viitorul (orele 15,30; 
18: 20.15).

MAFIA ALBA: Volga (orele 9; 
11.15; 13.30: 15,45: 18: 20.15).

PARADISUL: Giulești (orele
15.30; 18; 20.15): Arta (orele 15.30; 
18: 20,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO: 
Crîngași (orele 15,30; 19).

CU CĂRȚILE PE FATĂ: Dru
mul Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Lira (orele 15.30; 18; 
20.13).

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI: Aurora (orele 9: 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Moșilor (orele 15.30: 18: 20.15).

STARE DE ASEDIU: Popular 
(orele 15.30: 18: 20.15).

URMARTRE LA AMSTERDAM: 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

CINE CÎNTĂ NU ARE 
DURI RELE: Progresul 
15.30: 18: 20.15).

FANTOMA LUI BARBĂ 
GRA: Rahova (orele 15,30 
20.15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ: Vitan (orele 15,39;
17.45: 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Cosmos (orele 10,30; 15.30: 
19).

GlN- 
(orele

PROGRAMUL I

Opera Română : SEARA VIENE- 
ZĂ — ora 19,30; Teatrul de Ope
retă: SOARELE LONDREI — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
CASA DE MODE — ora 20; (Sala 
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
T1NARULUI „W“ — ora 20: Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru): ADIO. CHARLIE — ora 19,30: 
(Sala Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 20; Teatrul de 
Comedie: NIC NIC — ora 20; Tea
trul Giulești : RĂZBUNAREA
SUFLEURULUI — ora 19,30; Tea
trul Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA SAVOY. BOEMA ! - 
ora 19.30: (la Sala Palatului): DE 
LA TĂNASE ADUNATE — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
DANSAȚI CU SALAMANDRA — 
ora 9; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria). BU ALI — ora 15: Tea
trul „Ion Vasilescu": FII CUMIN
TE CRISTOFOR — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" :

9,00 — Teleșcoală: 10.00 — Telex; 
10.05 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului; 10,25 — PUBLI
CITATE: 10.35 — Film pentru co
pii și tineret. „Cum stăm, tinere?"
— producție a studiourilor din 
R.P. Ungară; 11,50 — Desene ani
mate; 12,00 — Telejurnal: 17.30 — 
Curs de limba rusă. Lecția 68 ; 
18.00 — Telex; 18,15 — Micii meș
teri mari; 18.35 — Aplauze pentru 
români. Ansamblul „Ciobănașul" 
din comuna Gura Teghii — Buzău 
la Festivalul folcloric al țărilor 
dunărene; 18.50 — Dialog; 19.20
— 1001 de seri : Lambsy și lupul
(IV): 19.30 — Telejurnal * Cinci
nalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor; 20,00 — Cîntecul săp- 
tămînii; 20.05 — Teleobiectiv;
20,20 — Ludovic Spiess interpre
tează arii din operele lui Verdi; 
20,45 — Telecinemateca. Ciclul 
Gerard Philipe. ..Mănăstirea din 
Parma" (I). Regia Christian Ja- 
que; 22.10 —24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — O viață pentru o idee : 
Elie Radu: 20,30 — Prin muzee și 
expoziții; 20.45— Voci tinere; 21.15 
— Telex: 21.20 — Pagini muzicale 
din ..Albumul duminical"; 21,40 — 
Biruit-au gîndul — Ion Neculce. 
..Acest pămînt al Moldovii..."; 
22.05 — Armonii intime.

rul lumii ‘ străbat în prezent 
ultimul sector al etapei a doua 
Capetown—Sydney. Potrivit po
zițiilor transmise de concurenți 
la Portsmouth, centrul de coor
donare a cursei, în clasament 
conduce yahtul francez „Pen 
Duick VI" condus de Eric Ta- 
barly, urmat de „Guia" (Italia), 
„Grand Louis" (Franța), ..Second 
Life" (Anglia), „Sayula II" (Me
xic). Totodată, s-a aflat că ma
rinarul francez Dominique Guil- 
let s-a înecat în Oceanul Indian, 
în timp ce repara o avarie a 
yahtului „33 Export", la bordul 
căruia naviga împreună cu 
Andre Viant. Andr£ Viant, ră
mas singur, la bordul lui „33 
Export", a anunțat că va conti
nua cursa spre Sydney, alegînd 
o rută mai puțin primejdioasă.

• Tragerea la sorți a celor pa
tru grupe ale turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal va avea loc la 5 ianuarie la 
Frankfurt pe Main și va fi tele
vizată în direct.

Din Miinchen se anunță că 
vînzarea biletelor peste hotare 
decurge în mod satisfăcător. 
Cele mai multe bilete (30 000) 
au fost solicitate de Brazilia, in 
Anglia au fost vîndute pînă a- 
cum 14 268 bilete, iar în Scoția 
— 18 760. Au mai sosit cereri de 
bilete din Canada, Mexic, Ja
ponia, Australia și alte țări.

• La Cleveland se fac intense 
pregătiri in vederea finalei ce
lei de-a 62-a ediții a competi
ției de tenis „Cupa Davis", în 
care se vor întîlni reprezenta
tivele S.U.A., deținătoarea „Sa- 
latierei de argint" și Australiei. 
Pentru prima oară in istoria a- 
cestei competiții, finala se va 
disputa pe tern acoperit și pe o 
suprafață de joc din material 
sintetic.

Este pentru a 28-a oară cind 
echipele Australiei și S.U.A. se 
întîlnesc în finala „Cupei Da- 
vîs". Scorul acestei întîlniri este 1
14—13 în favoarea australieni
lor. (

FĂGĂRAȘ : Campionat școlar de hand 
bal

La Făgăraș s-a organizat un campionat de handbal rezer
vat echipelor școlilor generale care se desfășoară sistem 
turneu, tur și retur, cu etape programate săptămînal. Pe 
listele de concurs au fost înscrise 13 echipe feminine și mas
culine, furnizînd. chiar din etapa inaugurală, jocuri viu dis
putate și atractive. După partidele din tur, la fete, pe pri
mul loc se află formația Școlii generale nr. 2, pregătită de 
profesoara Gabriela Dobrin. Campionatul masculin este do
minat de echipa de handbal a Liceului „Radu Negru", an
trenată de prof. Liviu Șerb, care conduce in clasament, ur
mată de formațiile Școlilor generale nr. 5 și nr. 2.

(V. LAZAR)

• BRAD : Noi asociații și baze sportive
In orașul Brad s-au înființat încă două asociații sportive, 

care desfășoară o frumoasă activitate competițională de 
masă. Prima asociație, Metalul - Uzina de utilaj minier și 
reparații, cu 250 de membri, are secții de fotbal, popice, te
nis de masă și volei. Cu sprijinul comitetului U.T.C. și al 
comitetului sindicatului, s-au procurat echipamentul și ma
terialele sportive necesare, astfel că secțiile amintite parti
cipă, acum, la campionatele județene. O a doua asociație 
sportivă, înființată mai recent, este Autobuzul — întreprin
derea de transporturi auto, care mimară 150 de membri. 
Pentru moment, consiliul noii asooÂtâi sportive și-a propus 
să creeze secții de fotbal și tenis de cimp. Tinerii din această 
unitate au trecut la amenajarea unui teren de tenis, cu bi
tum, urmînd să-și procure rachete, fileu și mingi.

(ION COTOI)

• BUCUREȘTI : „Cupa 30 Decembrie"
Tradiționalele întreceri sportive de masă dotate cu tro

feul „Cupa 30 Decembrie" au început cu o serie de acțiuni 
interesante, la care au participat numeroși elevi și tineri din 
întreprinderi. Comitetul U.T.C. al sectorului IV a inițiat o 
amplă competiție de cros, dedicată zilei de 30 Decembrie, 
avînd în program zece probe de alergări pentru categoriile 
de copii, juniori și seniori. întrecerile s-au desfășurat în 
Parcul sportiv „23 August" din Capitală, reunind aproape 
4.000 de concurenți. Deosebit de pasionante și dîrze au fost 
cursele de 1.000 m., 1.500 m. și 2.000 m, dominate de repre
zentanții asociațiilor sportive Gloria—Uzinele „Republica", 
„Electroaparataj", F.R.B. și Grupul școlar „23 August", cla
sați, de altfel, pe primele locuri. Dintre participanți s-au 
remarcat Ion Dumitru. Mircea Soare, Vasile Manolache, 
Dumitru Ionescu, Teodora Văduva, Floarea Enădoiu și Flo
rina Tănase.

(S. SPIREA)
(Agerpres)

Otopeni.au


de peste hotare
încheierea vizitei ministruluiA

de externe al României
la Belgrad

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a fost primit marți, de vicepreședintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici. Ministrul român a fost 
însoțit de ambasadorul României la Belgrad, Vasile Șandru. A 
fost prezent, de asemenea, ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Iso Njegovan.
Vicepreședintele Ribicici a 

transmis, din partea tovarășului 
Iosip Broz Tito, calde salutări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și urări de noi succese în opera 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
țara noastră. La rîndul său, mi
nistrul de externe român a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
calde salutări pentru tovarășul 
Iosip Broz Tito și urări de suc
cese în construcția socialistă a 
Iugoslaviei.

într-o atmosferă de sinceră 
prietenie și cordialitate, ce ca
racterizează . relațiile dintre cele 
două țări, s-a dat o înaltă apre
ciere stadiului actual al legătu-

★
La încheierea vizitei mi

nistrului de externe român, 
la Belgrad a fost dată publi
cității următoarea comunicare 
de presă :

în zilele de 26 și 27 noiem
brie 1973, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu. a făcut o vizită 
de prietenie în Iugoslavia, 
la invitația lui Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar fe
deral pentru 
ne al R.S.F.

Ministrul 
vescu a fost 
Ribicici, 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

în timpul vizitei, s-a efec
tuat un schimb de păreri cu 
privire la relațiile dintre ce
le două țări și la probleme 
actuale ale situației interna
ționale.

S-a constatat, cu satisfac
ție. că relațiile dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia se dezvol
tă cu succes și că au fost 
create condiții favorabile 
pentru intensificarea și adîn- 
cirea în continuare a cola
borării în domeniile politic, 
economic, cultural, științific 
și în alte domenii, în confor
mitate cu interesele și nă
zuințele celor două țări.

Cei doi miniștri au efec
tuat un schimb cuprinzător 
de păreri asupra problemelor 
internaționale actuale, îndeo
sebi despre a doua fază a 
Conferinței pentru securita
te și colaborare în Europa, 
situația din Europa, Balcani și 
Orientul Mijlociu și s-au in
format reciproc asupra punc
telor de vedere și a activită-

rilor reciproce și perspectivelor 
favorabile ale dezvoltării lor 
multilaterale, exprimîndu-se sa
tisfacția pentru evoluția ascen
dentă, dinamică a acestor rela
ții, precum și dorința ca ele să 
se extindă și să se adincească 
continuu, spre binele ambelor 
popoare, în interesul socialis
mului și al păcii.

*

afacerile exter- 
Iugoslavia.
George Maco- 
primit de Mitia 
vicepreședintele

Marți seara, George Macoves- 
cu a părăsit Belgradul. La gara 
Dunav, oaspetele român a fost 
condus de Miloș Minici, de am
basadorul Iugoslaviei la Bucu
rești și de alte persoane oficia
le iugoslave. Au fost prezenți 
ambasadorul României la Bel
grad și membri ai Ambasadei.

★
ții celor două țări. Ei au 
constatat că sînt necesare e- 
forturi în continuare din par
tea tuturor țărilor și popoare
lor pentru consolidarea pro
cesului de destindere inter
națională și traducerea con
secventă in viață a princi
piilor coexistenței pașnice.

Cei doi miniștri au reafir
mat încă o dată utilitatea 
unor asemenea întîlnîri și au 
căzut de acord sa se continue 
practica consultărilor frec
vente la diferite niveluri in 
toate problemele care inte
resează cele două țări.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialita
te, de respect și încredere 
reciprocă, ce caracterizează 
intîînirile reprezentanților ce
lor două țări vecine și prie
tene.

TINERETUL LUMII

în capitala bulgară, s-a 
deschis, marți, cea de-a Xl-a 
întâlnire europeană a Uniu
nilor Naționale Studențești. 
Pe agenda lucrărilor se află 
înscrise, printre altele, pro
bleme legate de participarea 
tineretului studențesc la în
tărirea păcii și securității pe 

• continentul european. Sînt 
prezente delegații reprezen
tând peste 20 de organizații 
studențești europene. Dele
gația Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România este condusă de 
Constantin Boștină, membru 
al Biroului C.C. ’ 
președintele 
U.A.S.C.R.

în prima zi 
delegația U.A.S.C.R. a pre
zentat o intervenție în care 
a subliniat poziția și iniția
tivele partidului și statului 
nostru în ceea ce privește 
securitatea și cooperarea e- 
uropeană, căile de înfăptuire 
a unui sistem trainic de 
securitate pe continentul eu
ropean. în intervenție a fost 

» relevat, de asemenea, rolul 
I opiniei publice în realizarea 
. acestor obiective. Expunînd 
. formele și posibilitățile mul

tiple prin care tineretul, stu- 
’ denții, pot și trebuie să par-

Intrinirea

Noile ipostaze
ale Tiranei

a lucrărilor

ultima în
doi oameni

preconizatei 
monetare a

din 
in-

studențești

al U.T.C., 
Consiliului

naționale

europeană 
a uniunilor

ticipe la dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre 
statele europene, la adînci- 
rea cursului spre destihdere 
și cooperare, la făurirea u- 
nui climat durabil de pace 
și securitate în Europa și în 
întreaga lume, delegația ro- 
..lână a înfățișat contribuția 
și acțiunile U.T.C. și 
U.A.S.C.R. prin care sprijină 
activ eforturile țării noastre 
în direcția realizării secu
rității europene. în acest 
context, a fost prezentată i- 
nițiativa studenților Univer
sității București de a orga
niza în capitala României, 
în luna ianuarie 1974, Semi
narul european „Studenții și 
securitatea europeană".

Lucrările întîlnirii conti
nuă.

franco-vest-germane
La Ffcris, s-au încheiat con

vorbirile ’ periodice dintre pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, și cancelarul R. F. Ger
mania, Willy Brandt, prevăzute 
în tratathl- de prietenie și coope-\ 
rare ffftrico—vest-german în
cheiat in ><963.

în cuibul primei întâlniri, cei 
doi interlocutori au abordat, în 
esență 6< serie de probleme le
gate de: actuala penurie de e- 
nergifiH&te afectează economii
le celor ;dduă țări, examinînd, 
totodatferO'- serie de proiecte 
privind aprovizionarea cu petrol 
și posibilitățile de utilizare a 
unor surse de energie.

Cea de-a doua rundă de con
vorbiri a fost consacrată unor 
aspecte legate de conferința eu
ropeană pentru securitate și 
cooperare, precum și probleme
lor ce privesc Piața comună, 
îndeosebi apropiata reuniune la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.E.E., care urmează să se des
fășoare, la 14 și 15 decembrie la 
Copenhaga, și trecerea la cea 
de-a doua fază a *
uniuni economice și 
„celor nouă".

Cea de-a treia și 
trevedere dintre cei 
de stat a avut ca obiect exami
narea evoluției relațiilor Est- 
Vest precum și â raporturilor 
dintre țările Europei. occiden
tale și S.U.A.

PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

• PREȘEDINTELE FILI- 
PINELOR, Ferdinand Marcos, a 
primit delegația comercială chi
neză, condusă de Uan Iao-tin, 
președintele Comitetului pentru 
promovarea comerțului exterior 
al R.P. Chineze, care face o vi
zită de prietenie la Manila.

Delegația chineză a avut, de 
asemenea, întâlniri la Ministerul 
Afacerilor Externe și Ia Ministe
rul Comerțului Exterior.

• AGENȚIA A.C.T.C. anunță 
că vicepreședintele părții R.P.D. 
Coreene în Comitetul de coor
donare Nord-Sud a propus vi
cepreședintelui părții de la 
Seul să se întilnească, Ia 5 de
cembrie, la Panmunjon, pentru 
un schimb de opinii, în speran
ța că acesta va contribui la 
progresul dialogului Nord-Sud.

Consultări în vederea 
formării unui nou 
guvern în Turcia

SESIUNEA O.N.U.

inițiat de
în Comitetul pentru proble

mele economice al • Adunării 
Generale, ambasadorul român 
Constantin Ene a prezentat pro
iectul > de rezoluție al Româ
niei, căruia i s-au alăturat alte 
25 de state în calitate de coau
toare, la punctul „Rolul științei 
și tehnologiei moderne în dez
voltarea națiunilor".

Această inițiativă a României

rezoluție 
România

Burundi
eforturi
pentru 
progres

AFRICA

La 28 noiembrie 1966 statul Burundi a fost proclamat re
publică iar Michel Micombero a devenit președintele țării.

• Burundi este una dintre cele mai mici țări din Africa, 
situată în inima continentului, pc marginea lacului Tanga- < 
nica, nu departe de izvoarele Nilului, între Republica Zair, 
Ruanda și Tanzania. Are o suprafață de 27 800 kmp. și cea , 
mai densă populație de pe continentul african, de apro
ximativ 4 milioane de locuitori. Capitala țării este orașul ( 
Bujumbura. Burundi dispune de toate condițiile care pot 
conduce o țară spre propășire și dezvoltare armonioasă : ț 
climă plăcută, solul și subsolul bogate. Solul este foarte fer
til și permite cultivarea, pe suprafețe întinse, a plantațiilor 
de cafea, cacao, ceai, bumbac, arahide, manioc. Subsolul con
ține însemnate zăcăminte de minereuri rare ca : staniu, wol
fram, columbit, aur.

• Fostă colonie germană, trecută sub tutela Belgiei, îm
preună cu Ruanda, pentru a forma Ruanda-Urundi, Burundi ■ 
își proclamă independența la 1 iulie 1962. In anii ce s-au 
scurs de Ia dobîndirea independenței, tânărul stat a depus 
eforturi însemnate pentru lichidarea treptată a stării de îna
poiere economică, pentru combaterea tendințelor unor mono
poluri străine de a acapara principalele resurse ale țării. 
Chiar și după proclamarea independenței, cînd situația părea
a se ameliora, disensiunile tribale au izbucnit din cînd în 
cînd. Rivalitățile dintre membrii celor două triburi princi
pale _ batutsi și bahutu — au rădăcini vechi, de pe vremea 
cînd colonialiștii, printr-o politică favorizantă față de unul 
sau altul dintre triburi, au stimulat disensiunile. Abia după
1966, odată cu instaurarea republicii, a fost asigurată ega
litatea triburilor care formează populația țării, președintele ' 
Micombero constituind un guvern de uniune națională.

• O deosebită atenție este acordată refacerii și dezvoltării 
agriculturii precum și asigurării mijloacelor tehnice pentru 
realizarea unor producții sporite, care să acopere necesitățile 
pieței interne. Una din primele măsuri ale guvernului re- < 
publican a fost reforma agrară, măsură care a dus la înfiin
țarea unor cooperative pentru cultivarea și desfacerea cafe
lei, produs ce reprezintă 80 Ia sută din totalul exporturilor 
micului stat african.

în vederea dezvoltării unei industrii extractive, au început < 
in unele zone ale țării, prospecțiuni geologice, iar pentru 
asigurarea energiei necesare punerii în funcțiune a viitoare- * 
lor obiective industriale, statul a inclus în actualul plan de 
dezvoltare (1973—1977) construirea unor hidrocentrale. ■ i 

în rîndul transformărilor petrecute în Burundi în ultimii 
ani se includ și cele obținute în domeniul educației. înainte ( 
de obținerea independenței în această țară nu existau insti
tuții de învățămint superior : în prezent au fost înființate ( 
Institutul de agronomie de la Gitega, o universitate de stat 
și un institut pedagogic în capitala țării, la Bujumbura, 
învățămintul elementar și mediu a devenit gratuit din anul ’
1967.

— a subliniat vorbitorul — iz
vorăște din faptul că cerințele 
dezvoltării și diversificării coo
perării internaționale, formele 
șr metodele folosite pină în pre
zent în cadrul Națiunilor Unite 
sînt încă departe de a ..răspun
de nevoilor existente de larga 
difuzare a cunoștințelor și ex
perienței dobîndite, de facilitare 
a accesului neîngrădit al tutu
ror țărilor la cuceririle științei 
și tehnologiei moderne.

Reprezentantul României a 
subliniat, în continuare, că pro
iectul de1 rezoluție supus dez
baterilor pornește de la recu
noașterea faptului că, în lumi
na primei evaluări a strategiei 
internaționale a dezvoltării, ști
ința și tehnologia reprezintă 
unul dintre factorii principali 
pentru înfăptuirea integrală a 
obiectivelor strategiei. Se are, 
in vedere, de asemenea, im
portanța concentrării eforturi
lor sistemului Națiunilor Unite 
pentru a răspunde necesităților 
fundamentale ale țărilor în curs 
de dezvoltare în domeniul ști
inței și tehnologiei, inițierea 
concertată de noi măsuri pentru 
intensificarea cooperării inter
naționale care să permită tu
turor statelor să beneficieze de 
realizările științei și tehnologiei 
moderne, să favorizeze crearea 
capacităților științifice națio
nale. în acest context, proiectul 
de rezoluție solicită ECOSOC 
și organelor sale să acorde pri
oritatea necesară examinării 
problemelor referitoare la rolul 
științei și tehnologiei. Proiec
tul subliniază, de asemenea, ne
cesitatea elaborării unei politici 
a Națiunilor Unite în acest do
meniu de importanță majoră 
pentru progresul economic și 
social al țărilor în curs de dez
voltare, precum și convocarea 
unei conferințe a Națiunilor 
Unite pe această temă.

La 26 noiembrie și-a în
chis porțile Expoziția indus
triei ușoare românești, orga
nizată în orașul suedez Mal- 
moe. Timp de 10 zile, un 
mare număr de oameni de 
afaceri și cetățeni suedezi 
au luat cunoștință de pro
gresele făcute de creatorii de 
modele de confecții, tricota
je, încălțăminte, marochină- 
rie etc.' de la fabricile indus
triei ușoare din țara noastră. 
Prezentările zilnice de modă 
s-au bucurat de un deosebit 
succes în rindul publicului.

în cadrul aceleiași expo
ziții. întreprinderea Ilexim 
a expus q ^amă variată de 
covoare orientale și româ
nești, precum și obiecte de 
artizanat.

Plenară a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

• LA PRAGA au început, 
marți, lucrările unei plenare a 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele guver
nului R. S. Cehoslovace, a pre
zentat raportul Prezidiului C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, cu 
privire la problemele economi
ce. Raportul 
mii trej ani 
nai au fost 
ces sarcinile
XIV-lea Congres al P.C.C. 
domeniile economic, social, cul
tural și al nivelului de trai.

constată că, in pri- 
ai actualului cinci- 
indeplinite cu suc- 
trasate de cel de-al 

în

• PREȘEDINTELE TURCIEI, 
Fahri Koriitiirk, a început o 
serie de consultări în vederea 
formării unui nou guvern. După 
o primă întrevedere cu preșe
dintele Senatului, Tekin Aribu- 
run, în următoarele patru zile, 
Fahri Koriitiirk va conferi cu 
liderii tuturor partidelor poli
tic® și ai grupărilor parlamen
tare din Turcia.

• PREȘEDINTELE R.F. GER
MANIA, Gustav Heinemann, a 
sosit în Luxemburg, într-o vi
zita oficială de trei zile, la in
vitația marelui Duce Jean.

Vizita lui L I. Brejnev 
în India

• LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a 
avut, marți, convorbiri cu pre
ședintele țării-gazdă, Varaha- 
giri Venkata Giri.

în aceeași zi, au continuat 
convorbirile dintre Leonid Brej
nev și Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei, la care au 
fost abordate probleme ale co
laborării bilaterale și probleme 
actuale ale situației internațio
nale — informează agenția 
TASS.

Reuniunea de la Alger
• MARȚI, au continuat la 

Alger lucrările Conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre 
ale Ligii Arabe. în cursul șe
dinței de dimineață, desfășu
rată cu ușile închise, au luat 
cuvîntul președintele R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, și președintele Si
riei, Hafez Assad.

f

„Foamea de energie 
și măsurile pentru

R. Ț.

NOUL GUVERN
BOLIVIAN

La opt ore după demisia co
lectivă a cabinetului, ministe
rial bolivian, președintele Hugo 
Banzer Suarez a procedat la 
formarea unuț nou guvern, din 
care fac parte reprezentanții 
celor două partide din coaliția 
guvernamentală — Falanga so
cialistă boliviană (F.S.B.) și 
Mișcarea național-revoluționară 
(M.N.R.).

In noul guvern sînt incluse 
16 posturi ministeriale, reparti
zate între 6 militari și 10 civili, 
urmînd ca, în perioada imediat 
următoare, să mat fie nomina
lizați titularii a două ministere 
— al economiei și, respectiv, al 
planificării. 11 din cei 16 mi
niștri desemnați își păstrează 
portofoliile deținute în cabi
netul precedent, schimbarea cea 
mai importantă afectând Minis
terul de Externe, unde Mario 
Gutierrez a fost înlocuit de Al
berto Guzman Soriano, fost am
basador al Boliviei în Argen
tina. •

în noua echipă ministerială 
au .fost induși, de asemenea. 
Jaime Guiroga. ca titular al 
Ministerului de Finanțe, și Gui- 
lermo Franco, la conducerea 
Ministerului Muncii și Proble
melor Sindicale.

înlăturarea efectelor ei
„Foamea de energie" a societății contempo

rane și caracterul limitat al resurselor de hidro
carburi au impus ca o necesitate acută drămu
irea fiecărui litru de petrol, a fiecărui kilovat 
de energie electrică. „Strategia economisirii 
combustibililor și energiei electrice 
din ce în ce mai mult o parte componentă im
portantă a politicii economice în majoritatea 
țărilor lumii.
Alte trei țări europene au cu

noscut Ia 25 noiembrie prima 
„duminică fără automobile". 
Este vorba de Republica Fede
rală Germania, Elveția și Lu
xemburg (ele se alătură, ast
fel, Olandei și Belgiei, unde cir
culația automobilelor a fost in
terzisă duminica de patru și, 
respectiv, două săptămîni). 
Contravenienții cei mai expuși 
sînt automobiliștii din Belgia și 
R. F. Germania care riscă a- 
menzi record de 2 800 000 franci 
și, respectiv, 150 000 de mărci. 
Posesorii de autoturisme cei 
mai disciplinați se arată a fi 
luxemburghezii (o singură in
fracțiune înregistrată și aceea 
comisă de... un turist englez).

Guvernul spaniol a hotărît re
comandarea unor măsuri „bene
vole" imediate pentru reduce
rea consumului de energie și 
benzină, măsuri care vor deveni 
obligatorii dacă nu vor fj obți
nute în următoarele zile rezulta
tele necesare. Aceste măsuri, re
comandate de ministrul indus
triei prevăd : reducerea vitezei 
automobilelor la 90 km pe oră, 
renunțarea la mașinile particu
lare în favoarea autovehicule
lor publice, reducerea orarului 
de funcționare a sistemelor de
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a ora crepusculu
lui, cînd soarele își 
aruncă ultimele 
raze ale zilei pes
te crestele stîncoa- 
se ale masivului

Dajti, orașul din cîmpia alba
neză se animă. Tirana își pri
mește vizitatorii în veșminte noi, 
țesute din împletitura hărniciei, 
a efortului de inteligență, a gri
jii permanente pentru oameni.

Eforturile înnoitoare sînt pre
zente pretutindeni în Albania, 
dar la Tirana, una din cele mai 
tinere capitale din Europa, a- 
cest lucru se observă parcă mai 
pregnant decît în alte așezări 
din țara lui Skanderbeg, unde 
monumentele istorice, săpate în 
calcarul dur, se pot întîlni în 
mai toate așezările.

Zidurile Tiranei nu au vechi
mea celor de la Butrint sau 
Apollonia, a celor de la Kruja 
sau Gjirocastra. Ele, însă, poar
tă pecetea contemporaneității. 
Orașul a fost înălțat prin truda 
și speranța unei generații care 
a trăit anii independenței de 
stat, ai luptei împotriva ocupa
ției fasciste și apoi ai recon
strucției populare. Bulevardul 
Martirilor, piața ce poartă nu
mele eroului legendar Kastriot- 
ti, străzile moderne au apărut 
demolînd străduțe mizere 
trecutul apropiat, locuințe 
salubre. De la cîteva zeci de 
mii de locuitori, cit număra ca
pitala în anii imediat următori 
actului eliberării, la circa 
200 000 cît are în prezent, este 
un salt care se reflectă nu nu
mai în construirea unor noi car
tiere de locuințe, a unor edifi
cii social-culturale, aproape ine
xistente înainte de anul 1944, ci 
și a unei rețele industriale di
versificate. Sirenele locomoti
velor nu fuseseră auzite nicioda
tă în trecut. Nu exista nici o uzi
nă în Adevăratul sens al acestui 
termen. Cele mai mari ateliere 
nu aveau mai mult de 40-50 de 
angajați, lată cîteva cifre și 
comparații, care vin să confere 
Tiranei locul deosebit pe care-l 
ocupă în prezent în ierarhia 
orașelor albaneze : • Mai mult 
de 23 000 de apartamente au 
fost înălțate în ultimii 28 de 
ani • In numai cinci ani, oa
menii muncii, elevii și studenții, 
muncind voluntar, au mărit cu 
6 649 de apartamente zestrea 
orașului. • Acum Tirana se si
tuează pe primul loc în dome
niu! producției industriale glo
bale din Albania, în special în 
industriile mecanice, de mate
riale de construcții, de sticlă și 
ceramică, a lemnului, industriei 
ușoare și poligrafice. • în 1972, 
producția industrială a orașului 
era de 62 de ori mai mare de- 
cit în anul 1938. • Consumul de

energie electrica al Palatului 
Culturii, impozantă construcție 
din centrul capitalei, locul de 
desfășurare a marilor manifes
tări politice, este egal cu al 
întregului oraș în anul 1945.
• In anul 1971, populația acti
vă reprezenta circa 45 la sută 
din totalul populației orașului.
• Tirana a devenit cel mai im
portant centru cultural al țării. 
Numărul școlilor și al edificiilor

vizitat uzina „Traktori" 
întrețiriîndu-mă îndelung cu 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
din această unitate de bază a 
industriei albaneze. Străbătînd 
secțiile, însoțit de conducători 
ai organizației de tineret loca
le, îmi notam în carnet date re
velatoare privind tinerețea aces
tui harnic colectiv. Media de 
vîrstă sub 25 de . ani, tendințe 
accentuate de creștere a gradu-

culturale a crescut considerabil. 
Din 1963 în 1973, numărul ele
vilor și studenților a urcat de la 
circa 71 000 la circa 100 000 iar 
al cadrelor didactice de la 
2 450 în 1965, la peste 4 500 în 
prezent • Daca în 1938, nu era 
decît o singură grădiniță de co
pii, reunind 45 de copii și două 
educatoare, în 1972 numărul 
grădinițelor și creșelor a ajuns 
la 116 cu 11 490 de copii și 429 
educatoare. • In cursul acestui 
plan cincinal, volumul total al 
investițiilor destinate construc
țiilor social-edilitare la Tirana 
va fi cu o cincime superior ce
lor alocate în perioada ultimu
lui plan cincinal. Se află deja 
în curs de construire un nou ho
tel cu 15 etaje, numeroase 
blocuri de locuințe, un combinat 
poligrafic, galerii de artă etc.

lui de profesionalizare, preocu
pări constante, intense, pentru 
ridicarea calității produselor. 
Numeroși interlocutori, refe- 
rindu-se la modul de a-și pe
trece timpul liber, mi-au vorbit 
pe larg de activitatea pe care 
o desfășoară în diferitele 
cercuri artistice ce funcționează 
pe lîngă Palatul Culturii.

Aveam să parcurg într-o sea
ră sălile spațioase ale acestui 
palat, care-și merită cu priso
sință numele. Pe scena inunda
tă de lumină se produceau ar
tiști amatori de la Combinatul 
textil. Aici am reintîlnit cunoș
tințe cu care in ajun discutasem 
la „Traktori", la universitate.

Noile ipostaze ale Tiranei re
flectă eforturile poporului alba
nez de a-și făuri o viață pe 
măsura nobilelor sale aspirații.

Situația forțelor lonnoliste 
din Takeo, capitală de pro
vincie, situată la 60 kilome
tri sud de Pnom Penh, de
vine din ce în ce mai difi
cilă. Dacă pină în prezent 
acțiunile ofensive ale forțe
lor patriotice vizau îndeosebi 
grupările lonnoliste dislocate 
la sud de Takeo, în ultimele 
24 de ore, patrioții au atacat 
toate pozițiile inamice din 
jurul orașului, în unele 
puncte apropiindu-se la nu
mai patru kilometri de cen
trul acestuia.

Alte angajamente militare 
au fost semnalate în zona 
șoselelor 4 și 5, precum și 
în apropierea orașelor 
Kompong 
Veng.

Protest at M.A.E. al G.R.P. a! 
Republicii Vietnamului de Sud

• AGENȚIA DE PRESĂ „E- 
LIBERAREA" informează că 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o de
clarație în care condamnă inten
sificarea de către Administrația 
saigoneză a bombardamentelor 
împotriva centrelor populate din 
zona aflată sub controlul G.R.P. 
Sînt menționate bombardamen
tele efectuate în provinciile 
Binh Phuoc, Bien Hoa, Binh 
Long, Quang Duc, și, ca un fapt

Redescoperirea „podului cu vechituri".
Desen din „Deutsches Allgemeine Sonntagsblatt“ (R.F.G.).

deosebit de grav, atacul săvîr- 
șit la 23 noiembrie de un număr 
de peste 100 de avioane in pro
vincia Tay Ninh, soldat cu nu
meroase victime și distrugerea 
unor importante bunuri.

Guvernul Revoluționar Provi
zoriu, se arată în declarație, își 
reafirmă hotărîrea de a respec
ta și aplica cu strictețe toate 
prevederile Acordului de la 
Paris, și, in același timp, de a 
riposta la toate acțiunile prin 
care Administrația de la Saigon 
încalcă acest acord.

" devine

încălzire în imobile, diminuarea 
iluminatului vitrinelor și a con
sumului de energie electrică în 
localuri comerciale, în industrie 
și in apartamentele particulare.

Guvernul norvegian a decis 
ca stațiile „Service" să fie în
chise în timpul week-end-ului 
pentru ft se reduce consumul 
de benzină. Companiile parti
culare Vor trebui, pe de altă

parte, să-și reducă livrările de 
combustibil destinate particu
larilor cu 25 la sută în compa
rație cu perioade corespun
zătoare din iarna precedentă.

La Stockholm s-a anunțat că 
în scopul efectuării unor econo
mii la utilizarea combustibililor, 
în Suedia va fi creat un Birou 
centrai de distribuire a produse
lor petroliere sub controlul In
stitutului suedez al petrolului. 
Autoritățile suedeze au lansa*

Autostradă olandeză intr-o „duminică fără automobile".

făcută presei că „este dep Hă 
epoca de energie abundentă 'la 
prețuri scăzute, fapt eare im
pune o reexaminare serioasă a 
dezvoltării economice, a modu
lui de trai, a priorităților in
vestițiilor".

Ministrul francez al dezvol
tării industriale și științifice, 
Jean Charbonnel, anunța în 
cadrul dezbaterilor din parla
ment consacrate problemelor e- 
nergiei că Franța va construi, 
începind de la 1 ianuarie 1974, 
o uzină de difuziune gazoasă 
care va produce uraniu 235 în 
vederea producției de energie 
eleotronucleară. „Politica ener
getică franceză — remarca 
Charbonnel — vrea să fie o 
politică de independență, o po
litică menită să asigure diver
sificarea filierelor de aprovizio
nare cu energic".

La'Bonn, prof. Horst Ehmke, 
ministrul cercetărilor științifice 
și tehnologiei din R.F. Germa
nia, anunța intr-un interviu te
levizat că vor fi reluate studi
ile în vederea extragerii petro
lului brut și benzinei din căr
bune. El a relevat că cercetă
rile vor avea în centrul lor 
utilizarea cît mai judicioasă a 
combustibililor tradiționali ur- 
mărindu-se nu numai gazeifi- 
carea cărbunelui, dar și pune
rea la punct a unuj procedeu 
care să permită cocsificarea 
cărbunelui de calitate inferi
oară.

într-o relatare din Washing
ton, .agenția France Presse ne 
informează că Statele Unite au 
folosit săptămîna trecută, pen
tru prima oară, petrol sintetic 
derivat din cărbune pe un va
por care a navigat timp de 24 
de ore în largul coastei Phila
delphiei. Costul acestui carbu
rant este evaluat la 4 50 dolari 
barilul în timp ce costul pâcuri] 
este de 5,25 dolari barilul. Un 
program de cercetăq în dome
niul descompunerii cărbunelui 
a fost lansat încă în 1962 dar 
rentabilitatea lui a fost relevată 
doar în ultimul timp, odată cu 
creșterea pe plan mondial a 
prețului petrolului. De trei ani, 
Ia New York, funcționează o 
uzină-pilot pentru extragerea

săptămîna trecută — după cum 
se știe — ° vastă campanie pe 
scară națională pentru econo
misirea consumului de e- 
nergie, în special în ce privește 
încălzirea locuințelor.

In Belgia au intrat în vigoare 
două noi măsuri restrictive pri
vind consumul de energie elec
trică. Ministrul belgian al pro
blemelor economice, W. Claes a 
anunțat reducerea cu cinci la 
sută a distribuirii de energie 
electrică și interzicerea folosi
rii reclamelor luminoase după 
ora 22.

„Se așteaptă — relatează din 
Haga corespondentul agenției 
7RANCE PRESSE — ca guver- 
lul olandez să anunțe foarte cu- 
înd raționalizările de benzină 
^revăzute. Automobiliștii olan- 
'ezi vor primi săptămîna vii- 
oare formularele de rigoare".
Paralel cu acțiunile de econo- 

risire a petrolului și energiei e- 
îctrice se face pretutindeni pre- 
ontă preocuparea pentru folosi- 
ea unor noi surse de energie, 
entru a se putea elimina efec- 
ele penuriei de hidrocarburi 
nereu mai resimțită.
Relevînd că criza de energie 

în Italia a fost agravată din 
cauza întârzierilor în constru
irea de centrale hidroelectrice, 
premierul italian Mariano Ru
mor sublinia într-o declarație benzinei din cărbune.

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA 5 Bucure?tl Plata „Sclntell-. Tel: 17.60.10. t7.Ct.30. Abonamentele se tas la oficiile poștale ,1 dlfutorll din întreprinderi .1 Instituții - Tiparul : Combinatul poligrafie „Casa Sclntell-. 
Cititorii din «trăinătate pot tace abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Prea» — București — Calea Grlvitei nr. 64—66 POB — 2001.


