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SLOBOZIA, GALAȚI ȘI BRAȘOV, 
cinci reporteri vă informează 
despre realizările și proiectele 

unor colective de elevi 
participante la concursul nostru 

„PENTRU CEA MAI BUNĂ 
CLASĂ A ANULUI ȘCOLAR-

(IN PAGINA A 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe reprezentantul 

emirului statului Kuweit

Realizarea integrală a sarcinilor pe 1973 Patinoarul din Floreasca a- 
trage zilnic sute de amatori

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit la 18 decembrie pe 
ambasadorul Aii Zakaria Al An
sari, reprezentantul Șeicului Sa
bah Al Salem Al Sabah, emi
rul statului Kuweit.

Oaspetele a înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un me
saj personal din partea emilu
lui statului Kuweit, ca răspuns la 
mesajul ce i-a fost adresat de 
șeful statului român. Ambasado
rul kuweitian’ a transmis, totoda
tă, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din partea Șeicului Sabah Al 
Salem Al Sabah, emirul statu

lui Kuweit, cordial^ urări de 
sănătate și fericire, de prosperi
tate pentru poporul român.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările transmise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat la 
rindul său emirului statului Ku
weit un cordial salut și cele mai 
bune urări de bunăstare poporu
lui kuweitian.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspetele 
asupra unor probleme privind 
situația din Orientul Apropiat, 
precum și relațiile dintre Româ
nia și Kuweit.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

CHEMAREA 
Consiliului popular 
al județului Bihor 

CĂTRE TOATE 
CONSILIILE 
POPULARE 
JUDEȚENE

Consiliul popular al jude
țului Bihor, întrunit la 18 
decembrie în cea de-a 
XVII-a sesiune ordinară, 
luînd in dezbatere realiza
rea planului economic și a 
bugetului local pe anul 1973, 
precum și prevederile pla
nului de dezvoltare econo- 
mico-socială în profil terito
rial pe anul 1974, apreciază 
că, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de par
tid, oamenii muncii din ju
dețul Bihor — români, ma
ghiari și de alte naționali
tăți — muncind cu multă în
suflețire și dăruire, alături 
de întregul nostru popor, 
pentru transpunerea în viață 
a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, precum și a indicațiilor 
conducerii de partid și de 
stat, au obținut in anul care 
a trecut, succese importante 
în dezvoltarea economică și 
social-culturală & județului, 
atît' în domeniul conducerii 
economiei și vieții sociale, 
cît și dezvoltării democrației 
socialiste, a ridicării ni
velului de trai material și 
spiritual al populației.

întrunit în această sesiune, 
Consiliul popular al județu
lui Bihor, constată cu multă 
satisfacție că angajamentele 
luate, ca răspuns la Chema
rea Consiliului popular al 
județului Maramureș, au fost 
îndeplinite cu succes, dato
rită muncii entuziaste a de- 
putaților, a tuturor oameni
lor muncii.

Consiliul popular al jude
țului Bihor analizind activi
tatea desfășurată în anul 
1973 și avînd in vedere sarci
nile stabilite la recenta Ple
nară comună a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a Româ
niei, va acționa cu și mai 
multă hotărîre pentru reali
zarea înainte de termen a 
cincinalului prin mobilizarea 
tuturor colectivelor de mun
că, astfel ca in anul 1974, să 
se obțină noi succese în toa
te sectoarele economiei lo
cale.

Consiliul popular al jude
țului Bihor, exprimind do
rința tuturor cetățenilor ju
dețului, însuflețiți de măre
țele evenimente ale anului 
viitor — Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist 
Român și a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist — adre
sează tuturor consiliilor 
populare județene și al mu
nicipiului București Chema
rea Ia întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor prevăzute 
pentru anul 1974.

Obiectivele 
chemării 

la întrecere 
în pagina a 2-a

ACESTEA SÎNT OBIECTIVELE LA ORDINEA ZILEI ÎN ÎNTRECEREA UTECISTÂ
„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!“

După cum se știe, la începu
tul lunii noiembrie, conducerea 
partidului a luat unele măsuri 
pentru creșterea producției de 
cărbune în Valea Jiului și îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale minerilor. S-a trecut la un 
nou program de lucru cu o 
durată săptămînală de 5 zile a 
8 ore, ceea ce creează premise 
favorabile organizării mai ra
ționale a producției, creșterii 
randamentelor în abataje. Mă
surile se transpun in viață 
exemplar, arătîndu-și de la În
ceput roadele.

La mina Vulcan au fost date 
peste plan, în cursul lunii a- 
mintite, 6.473 tone de cărbune, 
adică o treime din întreaga de
pășire înregistrată de Ia în
ceputul anului.

— Aplicîndu-se noul program 
ne-a declarat ing. Emil Muru. 
directorul exploatării, mine
rii au la dispoziție 7 zile libere 
pe lună pe care le folosesc pen
tru odihnă, recreere și educație, 
în acest timp se efectuează re
viziile și reparațiile utilajelor 
din subteran, se face aprovizio
narea locurilor de muncă, incit 
la intrarea în abataje minerii 
se ocupă exclusiv de extracție.

Cei aproape 800 de uteciști 
care-și desfășoară activitatea in 
cadrul minei se situează în pri
mele rînduri ale bătăliei pentru 
cărbune mai mult și mai bun. 
Peste un sfert din plusurile a- 
cumulate pe exploatare -poartă 
pecetea hărniciei, dăruirii și 
abnegației tinerilor din brîgada 
lui Constantin Popa, a căror 
ispravă este urmărită — după 
afirmația tovarășului Gheorghc 
Săcăluș, secretarul comitetului 
de partid — cu emoție și admi
rație în toată Valea Jiului. Din 
abatajul frontal de la secto

rul 3, unde se află „băieții lui 
Popa", ies la lumină ,?ilnic 51) 
tone de * ’ ’
ceea ce 
mentele

cărbune peste 
echivalează cu 
a 6 oameni...

plan, 
randa-

nici pînă acum : băieții veneau 
la șut regulat, erau conștiin
cioși. Cite o nemotivată însă tot 
mai făceau. De cînd s-a intro
dus noul program, absențele au

ȚĂRII, MAI MULT
CĂRBUNE!

• Ce s-a întîmplat la mina Vulcan după trece
rea la noul program de lucru • Brigada lui Con
stantin Popa stîrnește admirația • Absențe, nici 
vorbă. Cui îi dă mîna să piardă peste 150 de lei 
pe zi ? I ® Nici transportoarele nu ne mai dau 
dureri de cap • Dacă mina s-a angajat, noi tre
buie să păstrăm proporția : vom da cel puțin 
5 000 tone peste plan I

— Care sînt secretele ? l-am 
întrebat pe vrednicul șef de bri
gadă care mai păstrează încă la 
piept carnetul roșu de utecist. 

e nici un secret ! Mi-a 
el. Este vorba pur și 
de o organizare mai 
producției și a mun-

— Nu 
răspuns 
Simplu 
bună a 
cii.

— La. __ noi există disciplină,
nu glumă ! a exclamat mindru 
unul dintre ortaci, ajutorul mi
ner loan Șerban.

— S-ar putea altfel ? a in
tervenit Constantin Popa. N-am 
avut noi prea mari probleme

dispărut cu desăvirșire. Cum să 
pierzi intr-o zi 150 de lei ?

— Cum veți încheia anul ?
— Mina — a răspuns șeful 

de brigadă — s-a angajat că yr. 
da in plus 20.000 tone. Dacâ-i 
așa, noi trebuie să păstrăm pro
porția : vom da cel puțin 5.000 
tone.

Intr-un abataj cameră 
stratul. 3,; sectorul VI, l-am 
noscut pe Balas Szabo, un 
șef de brigadă tinăr care-și 
scrie numele cu majuscule

PE TEME
CETĂȚENEȘTI

din 
cu- 
alt 
în- 

----- ------- r — ------ pe 
panoul evidențiaților. împreună 
cu ceilalți 15 ortaci de aceeași 
vi.rstă cu el a dat în noiembrie 
300 tone de cărbune peste sar
cinile planificate. Depășirea 
este foarte mare dacă ținem 
seama de capacitatea unui ast
fel de abataj.

Șefii de schimb Alexandru 
Dumitrean și Gheorghe Hu- 
dișteanu, vagonetarii Vasile 
Chjstol, Ion Iuga, Vasile Nichi- 
ta, toți ceilalți tineri din ca
drul brigăzii, ne-au asigurat că 
săgeata înscrisă pe graficul »'ea- 
lizărilor nu se va opri, în nici 
un caz, la nivelul actual.

Comitetul U.T.C. pe exploata
re, organizațiile de la nivelul 
sectoarelor și-au adus o contri
buție substanțială la obținerea 
acestor succese. Au fost organi
zate întilniri ale tinerilor 
care-și desfășoară activitatea in 
subteran cu cadre de conducere 
ale minei, cu activiști de partid 
și de stat care le-au explicat 
avantajele noului program de 
lucru. Cazurile de indisciplină
— deși mult mai rare în com
parație cu perioada precedentă
— sint aspru și prompt 'con
damnate. Ne stau mărturie, in 
acest sens, edițiile săptămînaie 
ale gazetelor „Tineretul și pro
ducția", „Ortacul nu iartă", 
„Reflector", unde sînt satirizați 
tinerii care fac „nemotivate" 
ori săvirșesc alte abateri. Pe 
aici au „trecut" în ultima vre
me Iuliu Moldovan, de la sec
torul II, Vasile Socola și Ionel 
Petrovski, de la sectorul III, 
Mihai Sidău de la sectorul IV, 
adică toți cei care, într-un fel 
sau altul, au făcut notă disto
nantă cu comportarea generală. 
Tinerii de mai sus ș-au văzut 
puși într-o grea dilemă : ori ac
ceptă disciplina colectivului, ori 
trebuie să părăsească mina. Spre 
bucuria ortacilor au ales prima 
cale. La gazetele amintite sînt 
popularizați periodic tinerii 
care se remarcă prin fapte de 
muncă deosebite, constituind 
frumoase exemple de urmat.

într-un cuvînt, se întreprind 
acțiuni variate, eficiente pentru 
ca fiecâre tinăr să devină un 
om de bază, indispensabil în 
complexul angrenaj al extrage
rii cărbunelui. al. creșterii 
continue a producției.

AL. BĂLGRADEAN

■ j

<
& iM-J

ni i

Prin colaborarea
uzinei cu

universitatea
Centrul de cercetări și 

proiectări pentru mașini 
electrice și aparataj elec
trotehnic, în colaborare 
cu Universitatea din Cra
iova au creat la Întreprin
derea „Electroputere“ un 
atelier-laborator de micro- 
producție pentru realiza- . 
rea de piese sintetizate 
ale căror tehnologii au 
fost elaborate prin cerce- 1 
țările comune ale specia
liștilor din cele două insti
tuții. In prezent, în ate- 
lierul-laborator al între
prinderii se realizează 15 
tipuri diferite de contacte 
electrice pentru aparataj 
de înaltă tensiune, ze.ce 
lagăre autolubrefiante ne
cesare locomotivelor Die- 
sel-electrice și alte piese.

LA PORȚILE DELTEI
Uzina de alumină, fabricile 

de industrializare a laptelui, 
și a cărnii, de prelucrare a 
marmurei și pietrei de con
strucții, de debitare bușteni, 
extinderea și modernizarea 
altora (I.C.R.N., „Dunărea"), 
șantierul Uzinei de feroaliaj 
etc. au determinat o reașe
zare a vieții sociale pe alte 
rosturi. „Piața veche" din 
cartierul Isaccea, el însuși 
unul din noile semne de mo
dernizare, își redoblndește 
numele, nu atît pentru că aici 
a fost unul din punctele co
merciale tradiționale, ci pen
tru că a intrat, accentuînd-o 
intr-un dialog arhitectural cu 
noul centru civic dispus în 
preajma largii piețe, dominată 
de statuia impunătoare a 
domnului Mircea cel Bătrîn. 
Alături de clădirile zvelte ale 
sediului administrativ și Poștei 
au fost de cutând inaugurate 
moderne unități cu funcțiuni 
de prestații către populație. 
Detalii vechi, arhitectonice, 
au fost ingenios preluate în 
noile armonii constructive. 
Vechile coloane ale clăditilot 
au fost... reeditate. Ele susțin 
frontoanele locuințelor la 
parterul cărora funcționează

elegante unități comerciale 
ale cooperației de consum și 
meșteșugărești. Peste cîteva 
zile, așa ne-a asigurat tină- 
rul inginer Panait Ungureanu, 
reprezentant al părții „bene- 
ficior", pe care l-am întâlnit 
aici alături de zugravi și in
stalatori, un nou bloc cu 18 
apartamente se va încolona 
aceleiași arhitecturi și func
ționalități. Asta în vreme ce, 
pe latura opusă a străzii alte 
unități (braserie, restaurant 
cu autoservire etc), mai păs
trează mirosul varului proas
păt... Și în vreme ce la 
„Diana“, cel mai mare com
plex comercial, deservit de 
recente promoții de absol
venți ai școlii profesionale de 
specialitate cumpărători din 
toate părțile intră și ies cu 
brațele încărcate cu mărfuri.

Paralel cu zonele vechi de 
locuințe, în care sînt moder
nizate străzile și instalațiile 
edilitar gospodărești, apar al
tele absolut noi. In cartierul 
Vest, de exemplu, pe lingă 
blocurile de locuințe, s-au dat

m folosință, 
local și un 
noul' Liceu 
cămine ale 
de la Uzina
I.J.C.M.

In partea de Sud a orașului

printre altele, un 
internat pentru 
pedagogic, patru 
tinerilor salar iați 

de alumină și

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a II-a)
------------------ -------------—

larg, aripile,
pentru

Convorbire cu
„Eu nu afirm că tine

retul ar avea neapărat 
dreptate în reacțiile sale. 
Departe de așa ceva. Nici 
o vîrstă, după cum nici o 
rasă, nici o națiune nu 
deține privilegiul adevă
rului. Dealtminteri tinerii 
nici nu pretind acest lu
cru. Nu rareori ei își măr
turisesc confuzia la fel de 
sincer și din aceeași por
nire cu care contestă cer
titudinile celor vîrstnici. 
Ei păstrează însă o anu
me puritate nativă, apro
piată încă, un fel de in
stinct care îi face să sim
tă și să presimtă situații
le și devenirile cu o jus
tețe a observației și anti
cipației pe care noi nu o 
mai avem“.

Ain dat in extenso acest ci
tat dintr-un discurs rostit în 
1968 în fața Conferinței ge
nerale a U.N.E.S.G.O. de 
către directorul general al or
ganizației, domnul Rene Ma- 
heu, distinsa personalitate 
care a fost oaspetele țării 
noastre cu ocazia celei de a 
doua Conferințe europene a 
U.N.E S.C.O. pentru proble
mele învățămîntului superi
or, care a avut loc la Bucu
rești. L-am dat -in extenso, 
pentru că această fină obser
vație, de savant care studiază 
și cunoaște psihologia și pro
blematica tineretului contem
poran al lumii, conține în ega
lă măsură romantism și luci
ditate, cele două caracteristici 
ale tineretului contemporan,

ziar...
RENE MAHEU

foarte noi, foarte diferite de 
cele ale altor timpuri, atît de 
noi și de diferite încît tinerii 
înșiși, cu acea sensibilitate 
la adevăr, fie că este notional 
fie că este faptic, despre care 
vorbea domnul Maheu, le 
contestă pe rînd, din pricina 
aparenței lor contradicții. 
Domnul Maheu însăși, a că
rei strălucită activitate în 
fruntea celei mai nobile or
ganizații internaționale de 
cooperare a avut nu o dată — 
ci în permanență — în cen
trul ei Tineretul, devenirea 
sa, ocupîndu-sc de atîtea lu
cruri care presupun calcul,

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a 11-a)
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Analfabetul rezistent

PĂRINȚI „CORIGENȚI-
LA EDUCAȚIE FIZICĂ

BUNICA HOTĂRĂȘTE IN• ȘCOALA SAU 
CĂRCĂTURA PROGRAMEI? • „N-AI VOIE 
SĂ MAI MERGI LA SPORT I..." • PĂRINȚI CARE 
ALEARGĂ DUPĂ NOTE MARI • Dr. BELCIU : 
„SCUTIREA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ESTE DE 
FAPT O „SCUTIRE" DE SĂNĂTATE I" • TEMĂ 

DE REFLECȚIE IN MUNCA CU PĂRINȚII.

Se fac auzite, destul de insis
tent. păreri potrivit cărora pro
gramul de activități ale elevilor 
— profesionale, obștești, cultu
rale, sportive — este foarte în
cărcat. Sint destul de numeroa» 
se, într-adevăr, preocupările pe 
care această categorie de tineri 
este chemată să le îndeplineas
că, în perioada adolescenței cu 
precădere. însă școala, unui 
dintre principalii factori in- 
structivi-educativi, este cea mai 
indicată să aprecieze ce anume 
și cît de mult trebuie să facă

elevul. Numind școala, să înțe
legem de fapt pedagogia, psiho
logia care, amîndouă, au în ve
dere criterii științifice atunci 
cind stabilesc încărcătura pro
gramului. Iată de ce apare ne
justificată, nepotrivită interven
ția unor părinți sau a altor fac
tori, în sensul selectării după 
criterii de ei știute (și trăite, se 
spune) a preocupărilor copiilor.

— în aproape toate cazurile 
așa-zisa supradimensionare este 
„normalizată" de către aceștia, 
tendințele restrictive privesc de

regulă educația fizică, sportul...
— ne relata profesorul Ilie 
Tecu, de la Liceul economic. $j 
ni se argumentează cu fapte. Pe
tre Demian, Alexandru Dinu, 
Ilaric Rizea se numără printre 
elevii buni la învățătură ai anu- 

. lui II-C. Primii sînt, după pă
rerea profesorului de specialita
te. foarte dotați fizic pentru 
atletica grea. „Ar putea fi îndru-

VIOREL RABA

(Continual e în pag. a Il-a)

Deși lucrurile se petreceau cu mulți ani în 
urmă, aproape imediat după Eliberare, ima
ginea mea este foarte exactă : am cunoscut, 
în acel proces' revoluționar de alfabetizare, 
două categorii de necunoscători ai literelor. 
Unii, bucuroși că scapă de o grea tară a 
trecutului, luau cu emoție în mînă creionul și 
hîrtia albă. Se petrecea cu ei o minune, și 
minunea îi bucura ca o re-naștere. N-aș fi 
însă sincer dacă n-aș spune că alții, dimpo
trivă, au primit alfabetizarea ca pe-o cor
voadă, se uitau la litere chiorondîș, se as
cundeau de învățători, se lăsau 
chiar „vînați" de aceștia, se a- 
șezau în bănci cu plăcerea 
caprei lui Moș Savin. Era, ceea 
ce eu aș numi astăzi, ca
zul analfabetului rezistent, al 
insului căruia lipsindu-i vreme 
lumina, refuza să se bucure de ea, o privea 
disprețuitor, sau ca pe un lucru de ocară. 
Ceva mai tîrziu mi-am dat seama că întîm- 
plarea cu literele nu era decît o întîmplare, 
rezistența analfabetă luînd, la diferite trepte 
de dezvoltare, alte forme dar rămînînd una 
și aceeași. Apariția în sate a cinematografe
lor aduse de caravane mobile, i-a împărțit 
iarăși pe necunoscători în două tabere : 
„luminății" au acceptat „drăcia mișcătoare" 
care aducea chipuri ciudate pe peretele sco
rojit al vechii primării. în timp ce ceilalți, 
„rezistenții", deveniseră dintr-o dată... serioși; 
nu-și pierdeau vremea cu așa ceva ! Dar azi, 
mă veți întreba, a dispărut azi categoria

—

EUGEN FLORESCU

îndelungata

analfabetului rezistent ? Vai, cum mi-ați putea 
pune o asemenea întrebare I Analfabetul re
zistent este la locul lui. Are, de fapt, uneori 
și studii superioare, dar tot așa precum acel 
țâran împietrit în neștiința lui de milenii citea 
lucrurile numai pe podul palmei, cum învă
țase, tot așa el, colegul nostru, citește trecu
tul și viitorul într-o singură cțyte - aceea 
după care s-a pregătit, sau crede că s-a 
pregătit, în tinerețe. Apar sute de mii de cărți 
și articole științifice într-un an, fiecare pro
fesie este într-o continuă revoluție, inclusiv 

a lui ? Trec valuri de cunoș
tințe noi peste planetă ? Toate 
acestea îl lasă rece, stă fix 
în loitrea căruței lui de al
tădată ignorînd zborul avionu
lui supersonic. înăcrit și imobil, 

el se depărtează de prezent și mai ales de 
viitor mai mult decît vechiul analfabet de 
prima literă, „a". Poate de aceea am senza
ția, nu rareori, că aceeași muncă grea, revo
luționară, pe care o făceau învățătorii anilor 
de după 1944, o depun multi alții azi, în mai 
toate colectivele, cu „superiorii" analfabeți 
rezistenți ai epocii contemporane, cei împie
triți între filele unei singure cărți, în sistemul 
unor vechi cunoștințe, depășiți de noutatea 
vieții, de nevoile ei.

împingerea lor spre carte, chiar atunci cînd 
ei înșiși 
Căci nu 
plămînii 
curat...

nu sînt de acord, devine o datorie, 
cunosc un mai bine fâcut omului cu 
bolnavi decît scoaterea lui la aer
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CAPACITATEA DE ACȚIUNE 
SE EXTINDE ÎN RÎNDUL

TUTUROR TINERILOR
Restrîngînd opiniile mai mul

tor secretari de organizații și 
propagandiști. iote-un «rțjcul 
publicat ieri în’ ziarul nostru, 
spuneam că. în actuala 'lui 
formă, învățămînțul politifc 
U.Ț;C.. înregistrează o serie în
treagă de avantaje. Un singur 
neajuns posibil relevam : numă
rul prea m.are de liperi la care, , 
ajung cercurile care acum de , 
fapt sint adunări generale, poate 
face ca dezbaterile învățămintu- 
lui politic să fie ceva mai 
greoaie. Iată însă cum aceiași 
interlocutori demonstrează a- 
cum că ceea ce creează invăță- 
mintului politic anumite dificul
tăți — nici ele greu de înlăturat 
— aduce mșw avânteje adunării, 
generale. Demonstrind cu exem
plul secției in care lucrează el....
la Uzina „Progresul’* -din Brăija, 
secretarul de organizație Durpi* 
tru Strat017 porpea te wmfe- 
torul raționamentdacă «du?- 
narea generală este o adevărat 
tă școală a educației comuniste 
și dacă de această date, te 40 
pupet al ordinii ei de șj, parti
cipă mult măi multi țineri de-- 
cit numără prgaiuzația U.T.C.. 
toțj tinerii intre H și 30 de ani, 
înstamni c» 
mai deplin 
educație. în 
al Uzinei 
neri în tre 
sint 64. Membri 
nizatiei U.T.C. șipt numaf 49. 
Potrivit vechii praclici., dogr.49 
ar fj prmăl să fie atrași te in-

vățămintui politic U.T.C. sau de 
partid. 15 tineri ar fi rămas deci 
in afara oricărei fșrrpe de. pre» 
gătire politică, unii care au fost 
uteciști. dar conform statutului 
nu mai sint prin depășirea 
vârstei, iar alții - care nu au in- 

■ trat încă in rindurile organiza-
• (iei. ,

In mod OfcligMbriu, fiind $es-

Ce câștigă adunarea
generală de la 
învățământul 
politic U.T. C.

ea iși îndeplinii? 
arest rpi de 
secția montaj-I 
.. Progresul‘L tir

14 Și 30 de ani 
' ’ ai orga-

chisă cel puțin o dată la două 
lupi adunarea generală obligă 
pe cei care o pregătesc Ja o 
atenție sporită.. Pin respect 
fată de invitați, față de cineva 
din afară, ei vor fi întotdeauna 
mai grijulii cu amănunte care 
pnepri influențează foarte mult 
desfășurarea adunării. Emanuel 
SeVerin, secretar al organizației 
U.Ț.C. nr. 4 la U?ina „EÎecîro- 
magnețica“ din Capitală, îmi 
spunea cum simplul fapt că un 
neufecisț ii întrebase dacă țfe- 
fruie să vină ia invățămiptul pn-

PĂRINȚI
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(Urmare dip pag- l) - . 
mâți spre o sgefi* de luplt un, 
poate, haltere, ia Școate sporii* 
vă sau „Rapjd". Deocamdată, 
mă hotărisenș să lucrez cu ei, 
șețarat, exerciții de forță”. 
Cej de-al treilea Rizea., este un 
bun alergător de cros, clasat pe 
Jocpl secund la faza p.e sector, 
anul trecut. Nici upul din ei pu 
mai ia parte, cte Vfșp două 
lupi încoace. I» vreuna din for.- 
n;ețe ae aciiviiăți sportive de 
masă organizate în școală. Mo
tivul ? Se opun păț-inOI ! Băie
ții, cei trei, tare ar mai fi dor
nici să facă sport, să se antre
neze și chiar să ajungă peTfttr- 
meri. „»ă-și vgdt de egrte, ru 
sa-și piardă timpul eu sportul — 
sppnea mama unuia dintre ei, 
Florina Domiau, asistentă medi
tate te Spitalul Coleptina. Are 
timp ft peutew »ste ț*ind și-o 
termina școala, deocamdată. 
po| să^pți dau și *u seama, 
nurți vede capul de tecții și 
practic»,.. Am umblat si «u prjn 
școli și știu ce inșeamnă...".

Așadar, mania elevului P.D, 
bipe intenționată, de altfel pri- 
viqd instruirea băiatului ei — 
pare convinsă Că Spprțui și edu
cația fizică înseamnă o reală 
pierdere de vrerpe. Dezvoltarea 
fizică, starea de sănătațe. dome
niu pe care, paradoxal,. îl desei> 
vește, nu au nici o șempificgție 
pentru dumneaei ’• ? Astfel că 
după ce a evaluat cam care ar 
fi activitățile in plus de care 
fiul ei s-ar putea dispensa, i 
s-au oprit ochii pe sport, l-a e^- 
lirrținat. in pofida indiscutabilei 
lui necesități Ia această vîrstă, 
Np este nici acesta, nici pe de
parte. exemplul singular. Școa
la sportivă „Viitorul”, o cunos
cută pepinieră care reunește nu
meroase elemente talentate peiv 
tru sportul de performantă, se. 
lovește adesea de asemenea 
prejudecăți. Adrian Sgvy, elev 
în clasa a VIȚI-a te Școala’ ge
nerală nr. 69 a fost cooptat in 
primăvară în cadrul secției de 
scrimă a profesorului ZoUan 
Gered : „La 15 aiii, aceșț copil 
dovedea reale calități pentru 

- «crimă. Era foarte bun la ÎW- 
vățătyră 5 înălțimea sa (1,85.), 
ca și reflexele deosebite il re
comandau pentru proba de spa* 
dă, unde ave» aptitudini. Tatăl 
său insă ,.'4.

Țatăl său. insă, de profesie 
inginer, i-a interzis lui Adrian 
frecventarea secției de scrima 
pentru că acesta „indasase”... 
un opt ! Cele patru ore de an
trenament pe săptămină con
stituiau. după părerea sa, cau
za acestui ..necaz”. Elevul Ovi- 
diy Pana, de la Școala genera-, 
la nr. 199 de asemenea fruntaș 
la învățătură, fusese depistat' 
pentru secția de atletism de către 
antrenoarea Maria Simion. A- 
veg, cum se spune in' termeni 
de specialitate, gabarit — ele
ment esențial pentru probele d® 
aruncări. Părinții, dp asemenea, 
n-au fost de acord ’• „Sport ? 
Pifrderr de timp, anturaj neco- 
reșpunzățor... are el, copjlul. 
destule de făcut La școală...”. 
Dar cit este de „neeorespunză- 
top-, în optica d«l‘PFmată a unor_ 
Părinți din cale-afară de grijulii, 
anturajul pe care il oferă un co
lectiv de sportivi, dirijat de ca
dre specializate putem afla 
diptr-un alt exemplu. Radu Și- 
mjon (17 ani. elev te Liceul in
dustrial T.C.L) n-a fost lăsat 
de părinți să frecventeze pro
gramul de antrenament al sec
ției de gimnastică condusă de 
profesorul Ioa Vanghele. Părin
ții săi — tatăl, șef de atelier la 
I.C.P.E.Ț. r- era de asemenea de 
p<rerb că Radu pu trebuie șă-și 
..piardă timpul" cu sportul, așa 
cum afirma la una dintre șe
dințele cu părinții ținuta la li' 
cep in septembrie- Referit, che
mat de urgentă la școală, avea 
să afle că Radu. cel ferit de 
anturajul sportivilor prin hQte- 
rirea sa fermă, urmează să fie 
anchetat de miliție, impreună cu 
alți doi tineri fără căpătii din 
afara școlii cu care se înhăitase 

, înțru forțat portierele mașini
lor... Desigur, ar mai putea fi 
aduse și alte exemplificări în 
legătură eu modul greșit în care 
upii părinți înțeleg importanța 
și necesitatea educației fizice

și Sportului ca parte componen
tă a uniți’ complex proces in- 
structiv-educativ, forme Si mai 
dăunătoare ap^r atunci emd a- 

' •pestor atitudini ij se a&ociază și- 
girul medicului care eliberea
ză eu ușurință scutirile. La

’ Școala ajutătoare nr. 8. din sec- x 
toryl VIII, adică intr-o unitate 
unde tocmai prin educație fizică 
adaptată un or deficiențe ide creș
tere și dezvoltare se urmărește 
recuperarea, părinți grijulii so
licită in fel și chip scutiri și 
reduceri in programul de exer
ciții fizice : Doina Manolescu, 
clasa a VII-a, și Carmen Dra- 
ghici, clasa I, ar urma să nu 
participe la astfel de activități 
pentru ca  să nu se zguduie" 
(transcriem motivarea familiei
Drgghiei). Altă elevă. Viorica 
De|ip, prezintă o scutire pentru 
orele de educație fizică elibera
tă de insusi cabinetul de Cultu
ră fizică medicală (semnată de 
Nicoiae Boguțchi) unde execu
tă tocmai un program special 
de exerciții care ar trebui con
tinuat și amplificat in cadrul 
școlii. „Sînt alte cazuri cînd pă
rinții apelează la cile un medic 
cunoscut și obțin de la acesta 
cu cea mai mare ușurință o 
scutire parțială sau totală de 
orele de educație fizică — ne 
spunea dr. Ștefan Belciu de la 
Policlinica Colțea. care, la ria
dul lui, fusese solicitat să elibe
reze asemenea scutiri. Nuri pot 
înțelege pe acești părinți, care, 
în goană disperată după un 9 
sau un 10 obținut de copilul lor, 
nu fac altceva decjt să-1 „scu
tească" pe acesta de sănătate, 
își vor da seama, neîndoielnic, 
de marea lor greșeală, dar atun
ci ce se va mai putea face ? 
Cîț de util societății și familiei 
poate fi, să spunem, inginerul 
tobă de carte insă purtând po
vara unor grave deficiențe fi
zice ?4> Lucru știut, marea ma
joritate a tinerilor cuprinși în 
toată gama unităților de învfc- 
țămint, de la preșcolar la stu
dent. practică educația fizică 

. și sportul în forme adecvate.
Există totuși un procent oare
care, ilustrat la nivelul fiecărei 
șcpli, care scapă de sub înriurl- 
rea acestei importante discipline 
didactice. Nu-i vorbă, sînt și 
cazuri ce țin de o slabă preo
cupare din partea cadrelor di
dactice. de o alarmare nejusti
ficată a directorilor educativi 
in perioada tezelor. în alto îm
prejurări despre deficiențe or
ganizatorice este vorba ețc„ dar 
cele mai dăunătoare situații ni 
șe-par acelea produse de părin
ții care, „alergînd” după note, 
sacrifică cu inconștientă educa
ția fizică. Este un subiect care 
trebuie să atragă mai mult a- 
tenția. în special cadrelor ti
nere de specialitate. Școala are 
toate posibilitățile să contraca
reze astfel de . tendințe priptr-o 

• preocupare intensă — educativă, 
de ce nu ? — in munca cu pă
rinții.

litic și cu un caiet în care să 
. noteze, l-a obligat pe el, secre

tar, să se gîndeaseă mai atent 
-la adunare și șa te măsuri pen- 

■' tru a găsi o sală în care sa fie 
. meșe și scaune pentru ca tinerii 
. să nu se mai înghesuie în 

picipare intr-un colț de hală. 
Un ajt «ecMțâf de orgppiwțje 
de la ,.Electromagnetica"; Dan 
Tiron, spunea că acum cîhd o 
dată ia două luni adunarea ge-' 
ner^lă are ca principal punct 
al ordinii de zi învățămînțul po
litic, șe evit^ §i pericolul ținerii 
unor adunări formale. „Uneori, 
zicea 
tema
nare .. . .
adunări p# »n. Să fim cinăll'U si 
să recunoaștem, nu in fiecare 
lună se pogte găsi ceva care me
rită să facă obiectul unei bitregi 
adunări generale. O treabă 
mai măruptăi de ordin organi
zatoric, se discută in 15—20 de 
mjnute, așa cum facem acum 
cînd, prima păî’te a adunării o 
rezervăm invătemiptului politic**.

Legat de aspectul atragerii și 
participării neuteciștilor te în- 
vățămintui politic, merită subli
niată și O altă idee chiar dacă 
unii secretari ai organizațiilor 
y.T.C. au adus-o in discuție 
uneori cu jena celor care pînă 
acum nu și-au făcut pe deplin 
datoria. Cu loaie insistențele 
OLganeJor superioare, spuneau 
ei, o evidență clară a tuturor 
uteeișților și neuteeiștilor, PÎnă 
acum încă nu exjsta. în luna 
martie s^-a făcut ceva in acest 
sens dar nu peste tot așa de 
atent cum ar fi trebuit. Acum 
insă de cind există indicația ca 
la învățămînțul poljtic să fie 
atrași tpți tinerii între 14 și ,30 
de ani. vrind-nevrind secretarii 
organizațiilor U.Ț.C. trebuie 
să-și pună evidența la punct, 
pentru că nu au cum invita pe 
upii tineri Și ocoli pe alții, 
secretarii observa foarte exact 
și ce rezerve au pentru primirea 
în U.T.C. Așa ' „a descoperit" 
sepretarul organizației de la 
Cooperativa „Consțrpgtoryl* din 
Brăila că organizația U.Ț.C. în 
fryntea căreia se află și care 
acum are 94 de membri poate 
sppri cu cel puțjn încă 30 de 
tiperi. I-a observat acum, cînd 
s-a îngrijit do atragerea lor la 
invățămiptui politic U.Ț.C. și, 
îngrijindu*se sa-i atragă la în- 
vățănpntul politic, el îi aduce 
în adunarea generală a organi
zației U.Ț.C., în cadrul cel rpai 
prielnic pregătirii lor pentru 
intrarea in organizație. Djp- 
trso dată, deci, in adunare i-a 
adus șj pe viitorii uteciști. Par, 
toț. acUm, în adunare aduc 'se
cretarii organizațiilor U.T.C. și 
pe uteeișții neluați în evidență, 
pe cei care, pînă acum, din ne
glijența Ipr ca .secretari, sau din 
dezinteresul utpcjștilor in pauză, 
organizația îi opoljse.

Avantajele actualei forme de 
desfășurare a ihvățămîntului po
litic U.T.C. în adunarea generală 
sîpt așadar numeroase. Și pen
tru învățămînțul politic și pen
tru adunarea generală. De ele 
trebuie numai să ținem cont tot 
timpul, Să le fructificăm eît rnai 
bipe. pentru că pipă la urrnă 
fiecare îp parte și togte la up 
loe înseamnă de fapt un cîștig 
peptru organizația U.T.C, pe 
care o vrem cit mai puternică, 
mai activă și cit mai bine 
consolidată din punct de vedere 
politic. Avantajele pe care le 
oferă noua formulă a învățămîn- 
tului politic trebuie să se 
răsfrîngă in întreaga activitate 
educativă.

el, se mai întimplă ca o 
să fie reluată într-o adu- 
doar pentru a ține 12

N. COȘOVEANU .

(Urmare din pag. a I) 
studiu și luciditate, și-a păs
trat pornirea romantică pe 
care o presupune o astfel de 
activitate. Prezența 
șale Ia București — nu 
ma oară dealtfel — 
țea domniei sale în 
rarea lucrărilor 
activitate obsedată de cuvân
tul „cooperare", de cuvântul 
„dialog", și foarte des, de 
cuvîntul „Geneva", cure reve
neau mereu în convorbirile 
purtate cu gazetarii pe mar
ginea conferinței a fost un 
exemplu și un fel de a înțe
lege și a iubi tineretul.

—- S-a schimbat lumea — 
mi-a spus zîmbind domnia sa. 
Dialogul este nu numai posi
bil, nu numai probabil, ci 
obligatoriu. Iată, însăși dife
rența între felul cum s-a des
fășurat prima conferință des
pre învățămînțul superior de 
lă-Viena și cea de aici, de la 
București, diferența modului

domniei
pri’ 

activita- 
desfășu- 

conferinței,

BUCUREȘTIUL CULTURAL 
IA SFIRȘIT DE AN
Calendarul cultural ăl ulti- 

mefor zile ale antoni 1973 
este dominat de numeroase 
manifestări de masă intrate 
in tradiție. Ne referim m pri
mul rînd la cele de amploare, 
afjate în curs de desfășura
re : „Festivalul filmului la 
spte”. prima ețgpă a „Cupei 
inițiativelor" -r cate antre
nează colectivele tuturor ca- 
spior de cultură din Capitală. 
„Festivalul filmului pentru 
elevi" etc. In urmă cu puțin 
timp a fost inaugurată sta
giunea permanentă a artiști
lor amatori bucureșteni. Pe 
scerjele teatrelor profesioniste 
și in sălile cluburilor marilor 
întreprinderi șint prpgramS’ 
te cele mai valoroase spec?- 
tgcole teatrale, mini l«ppre- 
grafice și satirice, d' i cadrul 
caselor de cultură, cluburilor 
sindicale și U.T.C. Pe scenele 
căminelor culturale din co- 
munele învecinate Capitalei 
vor fi prezentate spectacole 
ale teatrelor 
un număr sporit 
științifice se vor 
sgte.

Vor fi deschise 
mare de expoziții 
produceri pe țeme de interes 
artistic primordial. Acestea 
sînt doar citeva puncte de pe 
agenda culturală de masă a 
Comitetului de cultură și 
educație socialistă al mumei-1 
niului București.

profesioniste, 
de brigăzi 
deplașu la
un număr 

de fptor-re»-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

La porțile
Deltei

(Urmare din pag. I) 
macaralele pendulează asupra 
creștetului altor blocuri ajunșe 
în faza finisării.

Schița de sistematizare, de
finitivată zilele pcesțea de un 
colectiv condus de arhitectul 
Stefan Marinescu, propune 
la intrarea dinspre Constanța 
o nouă zonă (C.5), care va to
taliza 2 500 de apartamente, 
în vecinătatea' unei uzine de 
vinificqție, care va prelucra 
rodul bogalelot vii tulcene. 
Totul este calculat astfel îneît 
terenurile pe care se construr 
iește să fie cît mai mult res- 
trînse, pentru a da în circuitul 
agricol alte suprafețe. Șe re
curge, totodată, la soluții teh
nice ingenioase, determinate 
de natura solului. Blocurile 
sînt ridicate pe piloni din 
pămînt sau beton,

Np-am amintit că în urmă 
cu patru-cjnci ani, Tplpea era

tot mai multe. S-a 
documentația pentru 

apei potabile din 
de admcime, se ițiu 
pentru raționalizarea

TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA"
Programul spectacolelor in lâptămina 14-30 decombri* H73

SALA DIN BD. SCHITU MAGUREANU NR. 1 (tel. 14.60.60) ;
Luni, oro 20 : A 12-a noapte ; marți, ora 20 : Intre noi doi 

n«a fost decît tăcere ; miercuri, ora 20 : Casa de mode î joi, 
ora 20 : Intre noi doi n-a fost decit tăcere ; vineri, pra 20 : 
Vrăjitoarele din Șalem (Teatrul de stat din Prașov) ; sîmbătă 
ara 20 : Vrăjitoarele din Șalem (Teatrul de stat din Brașov); 
duminică, ora 10 : Joc de pisici ; ora 15 i Casa de mode ; 
ore 20 ; Ploy Strindberg.

SALA „STUDIO" DIN STR. ALEXANDRU SAHIA NR. 76 A 
(tel. 12.44.16) : marți, ora 20 : Valentin si Valentina ; miercuri, 
ora 20 : Noile suferințe ale tînărului „WM ; joi, oro 20 : Va
lentin și Valentina ; vineri, ora 20 : Noile suferințe ale tînă
rului „W" j sîmbătă ora 20 : Noile suferințe ale tinărului „W" 
duminică, ora 10 : Valentin și Valentina; ora 15: Noile sufe
rințe ale tinărului „W" ; ora 20 : Valentin și Valentina.

de desfășurare și a rezulta
telor obținute, diferența de 
climat în ultimă instanță, con
firmă această schimbare. Căci 
dumneavoastră vreți să 
bim despre tineret, dar a 
bi despre devenirea sa, 
pre forța, capacitatea sa

VQr- 
vor- 
des- 

_,r.. „ ... de
învățătura, t dorința de a o 
face — reprezintă prefigura I

—« Cunoașteți tineretul ro
mân ?

— Puțin, în amănunt, Cu
nosc însă, sînt martor la ex
cepționala activitate depusă 
de România în cadrul 
U.N.E.S.Q.O.. cunosc marile 
acte de ctvilțttite și cultură 
făcute în țara dumneavoastră 
pentru și cu tineretul, O do-

Larg, aripile, pentru zbor...
rea lumii de mîine. Este fi

resc sa ne ocupăm de aceas
ta. Se constată chiar că aflu
ența extraordinară a tineretu
lui european spre porțile fa
cultăților, institutelor de în- 
vățămînt superior nu mai poa
te fi satisfăcută de numărul 
acestora, de actuala politică 
a învățământului superior, Va 
trebui s*o schimbăm, va tre
bui să găsim noi soluții.

vadă este însăși desfășurarea 
acestei conferințe, aici și nu 
în altă parte, o dovadă este 
impecabila organizare, entu* 
ziasmul și seriozitatea cu ca
re gazdele au asigurat ținuta 
ei, care a condiționat în ma
re parte rezultatele, p evident 
pozitive. Dumneavoastră, ro
mânii, atl rezolvat in mare 
parte problemele tineretului

I
I

I

înseriat celor mai deficitare 
județe din punct de vedere 
al cadrelor de specialiști, As
tăzi necesarul respectiv este 
aproape asigurat. Posturile din 
învățăminte șint, pentru primă 
dată, acoperite cu cadre ca
lificate. In urmă cu citeva 
zile alte 154 de apartamente 
au fost date în folosință, ai 
căror beneficiari șint si tine
rele cadre de intelectuali. 
Pînă la finele anului țncă 650 
apartamente vor fj, predațe la 
cheie.

Orașul a crescut și crește în 
continuare. Preocupările edili*- 
lor sînt 
întocmit 
captarea 
puțuri 
măsuri
transportului în comun, pen* 
tru amenajările noilor spații 
recent construite etc. Tinerii 
au și ei tot mai multă treabă 
de făcut în orașul lor. Autori 
ai complexului sportiv al pio
nierilor și școlarilor (o lucrare 
de apmape două milioane lei), 
ai unei „livezi* de 30 000 
pomi fructiferi, coautori la 
lucrările de alimentare cu 
apă a Fabricii de conserve 
„Dunărea*, la amenajarea 
spațiilor verzi din preajma 
noilor construcții și a unor 
sectoare ale obiectivelor in
trate in exploatare ele, ei și-au 
propus pentru anul viitor, 
printre multe alte' obiective, 
amenajarea zonei de agre
ment „Ciuperca*, a zonelor 
verzi din cartierul VWf, pre
luarea în întreținere a unor 
trasee turistice și altele.

Recomandări
pentru 

un răspuns 
adecvat

la această
întrebare în
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De vînzare la 
chioșcuri și librârii

. CHEMAM 
CĂTRE TOATE CONSILIILE

POPULARE JUDEȚENE

și permanenta preocupare 
pentru destinele acestuia vă 
dau firești speranțe pentru 
viitor.

— „Tinerii se aseamănă cu 
apele păsări de cursă lungă 
care vestesc prezența dincolo 
de zare a insulelor, continen
telor pe care navigatorii nu 
le zăresc. Noi, care navigării 
departe în larg, fără a ști prea 
bine niei unde și nici cînd 
vom acosta, trebui© să pri
mim aceste semne ca pe niș
te mesaje. Să ne străduim să 
le descifrăm și să le înțele
gem" spuneați, în 1968. 
Exprimare de poet, strălucire 
și sinteză de poet. Astăzi, 
v-ați mai exprima la fel ?

— .V-fl trecut prea mult 
din 1968. a zimbit domnul 
Maheu, Nici ideile, cele în 
care cu adevărat crezi, nici 
oamenii, cei în care cu ade
vărat crezi, nu se schimbă in 
mai puțin de un deceniu, In 
esență.

PIONIERI
Șl ȘCOLARI!

Cunoașteți ultimele 
premiere ale Teatru
lui „ION CREAN
GĂ" ?

IANCU JIANU 
CELE 12 LUNI ALE 
ANULUI 
HARAPNICUL FER
MECAT
DANSAȚI CU SA
LAMANDRA
NOTA ZERO LA 

PURTARE
Pe care le puteți 

vedea în timpul va
canței de iarnâ.

Prin ridicarea nivelului 
tehnic al producției, foloeirea 
mai deplină a capacităților de 
producție, buna organizare a 
producției și a muncii, creșterea 
gradului de valorificare a mate
riilor prime și îndeosebi a re
surselor locale, reducerea chel
tuielilor materiale și a consu
murilor specifice, creșterea pro
ductivității muncii și întărirea 
disciplinei în muncă, în indus
tria locală se vor obține 1

— realizarea unei producții, 
globale suplimentare cu 2 la 
sută șj a unei producții-marfă 
cu 2,5 la sută peste prevederile 
planului ;

Pentru îndeplinirea planului 
cincinal înainte de termen, pla
nul producției industriale pe 
primii 4 ani ai cincinalului se 
va realiza pînă la 23 August 
1974,. în-, cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist.

— creșterea producției bunu
rilor de larg consum destinate 
fondului piețij și diversificarea 
acestora în vederea aprovizio
nării populației cu o gamă tot 
mai largă de produse de bună 
calitate ; se vor introduce în fa
bricație un număr de 130 pro
duse noi ; comerțului socialist i 
se va livra un volum supli
mentar de mărfuri în valoare 
de 3,5 milioane lei ;

— realizarea integrală, la 
termen, a sortimentelor de măr
furi prevăzute prjn plan.

Realizarea unei producții in
dustriale, suplimentare, la ex
port în valoare de 300 mji lei 
valută.

— extinderea cooperării cu 
întreprinderile republicane cu 
un volum de 7 milioane lei ;

în sectorul de gospodărie 
comunală și lpeativă, prin mai 
buna organizare a producției și 
a muncii, dezvoltarea și diversi
ficarea prestărilor de servicii 
către populație, îmbunătățire-a 
indicilor de utilizare a capaci
tăților de producție și transport, 
folosirea r»tei eficientă a mijloa
celor materiale și bănești, se vor 
realiza ;

depășirea planului de pres
tări cu 5 la sută din care, pres
tările pentru populație — 3 la 
sută, eeea ce reprezintă un vo
lum suplimentar total de 15 mi
lioane lei, dindu”se o atenția 
deosebită îmbunătățirii calității 
acestora î

scurtarea termenelor de 
dare in exploatare a obiective
lor prevăzute prin plan, indeo» 
sebi a rețelelor de alimentare 
cu apă, precum și a celor de ca
nalizare, în medie cu 15 zile :

— amenajarea și întreținerea 
unei suprafețe de ISO 000 mp 
străzi ți trotuare, prin utiliza
rea de materiale din resurse lo
cale ;

— înființarea în mediul rural 
a 5 noi unități de prestări de 
servicii.

Prin asigurarea din timp 
a documentațiilor tehnîeo-eco- 
nomico și a amplasamentelor, 
buna organizare și dotarea co
respunzătoare a șantierelor de 
construcție prin gospodărirea 
mai judicioasă a materialelor, 
utilajelor și a parcului de ma
șini. precum și prin introduce
rea de noi procedee și soluții 
tehnologice. creșterea califică
rii cadrelor și întărirea disci
plinei in producție. în sectorul 
de investiții și al produetiei de 
construcții-montaj. se va rea
liza ;

— darea în folosință înainte 
de termen a următoarelor obiec
tive :

— pînă la 10 decembrie 1974 
se vor preda toate apartamen
tele atît din fondurile statului, 
cît și cele proprietate personală ;

— cu 30 de zile înainte de ter
men toate crețele, grădinițele și 
școlile prevăzute în plan ;

Pentru asigurarea executării 
ritmice a planului de investiții și 
construcții-montaj, se va rea
liza, in trimestrul I 23 la sută 
din planul anual, iar in semes
trul I, 52 la sută din planul a- 
nunl.

în domeniul proiectării 
|| sistematizării se va urmări : 

r— elaborarea proiectelor de 
execuție pentru anul 1975 in 
proporție de 80 la sută pînă la 
31 mai și integral, pînă la 30 
iunie 1974 ;

— extinderea soluțiilor indus
trializate în proiectarea con
strucțiilor de locuințe. _ într-un 
procent de cel puțin 85 la sută 
din numărul total al aparta
mentelor prevăzute a fi date țn 
folosință- in anul 1975 ;

revizuirea pînă te 10 ja- 
nuarie a tuturor proiectelor de 
exeeuție pentru anul 1974, ur- 
mărindu-se eljminarea supradi
mensionărilor. a unor spații și 
elemente inutile, precum și a 
unor finisaje constișitoare ;

Se va acorda o atenție 
deosebită gospodăririi raționale 
a combustibilului și energiei în 
toate sectoarele economiei lo
cale, prin reducerea consumuri
lor în activitățile industriale, 
transporturi, construcții și pen
tru realizarea de economii la 
iluminatul public, comercial, 
încălzitul locuințelor și al altor 
spatii ce va conduce la reali
zarea unei economii de peste 6 
milioane lei.

— Se va extinde si amplifica 
utilizarea apelo-r termale exis
tente in județul Bihor.

Pentru îmbunătățirea' a- 
provizionării populației, rețeaua 
comerțului socialist se va dez
volta eu încă M de unități, res
pectiv cu 9 200 mp suprafață 
comercială, iar planul de desfa
cere a mărfurilor va fi depășit 
cu 15 milioane-'lei.

— prin redarea activității co
merciale a unor spații folosite 
în alte scopuri, se vor crea 12 
unități noi cu 1 500 mp.

Pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea localităților, se 
vor efectua prin muncă patrio
tică, lucrări «dlljtar-gospodă- 
rești : 550 mii mp străz- și tro
tuare, 380 ha. amenajări ?i în

trețineri de spatii și zone verzi, 
plantarea a 700 mii bucăți ar
bori și arbuști, 400 km întreți
neri, taluzări, consolidări de 
maluri șj îndiguiri.

Se vor realiza prin muncă 
patriotică, lucrări de interes ob
ștesc de cel puțin 160 milioane 
lei.

. Prin contribuția în bani 
și în muncă a populației, se 
vor realfza =

— 25-săli de clasă în mediul 
rural ; ’

— 5' grădinițe de 'copii;
— 1 creșă ;
— se vor întreține și repara 

700 km drumuri.
în domeniul ocrotirii 

sănătății populației, se vor rea
liza următoarele :

— se vor asigura pentru me
diul rural încă 4 dispensare 
noi construite’ din contribuția 
bănească a locuitorilor;
~ ÎJ1. V€<ierea creșterii natali

tății și îmbunătățirea asiatenței 
medicale a mamei și copilului, 
va crește indicele de luare in 
evidență a gravidei in primele 
trei luni de sarcină la peste 90 
la sută ;

— cuprinderea a eel puțin SO 
la sută edin populația infantilă 
m controale active, pentru de
pistarea și dîspensgrizarea mor
bidității cronice ;

— prjn îmbunătățirea asisten
ței medmate curative -r profi
lactică se va reduce morbidi
tatea la incapacitatea temporară 
de muncă, cu 10 zile la 100 de 
sglariați.

In domeniul învățăm x- 
tqlui se vor .Ipa în continua ' 
măsuri pentru îndeplinirea o^ 
biectivelor și sarcinilor stabilite 
de Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
dip 18—19 iunie 1973 în vederea 
îmbunătățirii pregătirij. cadrelor 
pentru toate domeniile de acti- 
viț-ate^ integrării eît mai strinse 
a invățămiptului cu cercetarea 
și producția, perfecționării re
țelei școlare și modernizării pro- 
cepului de învățămipt, degvol? 
tării bazei materiale, generalii 
zării învățămintului de 10 «pi 9i 
extinderii invățămintului pre
școlar.

în acest scop, ne propunem 
următoarele :

«- cuprinderea la îneeputul 
anului școlar 1974—1975 a co
piilor de vîrștă preșcolară in 
procent de 80 Ia șută in unită
țile preșcolare ;

— completarea dotării labora
toarelor, cabinetelor și atelțere^ 
lop șeolare din unitățile propuse 
să funcționeze cu treapta I a 
liceului (filiale) cu material di
dactic și utilaje in valoare de 
1 300 000 Iei ;

— continuarea acțiunii de 
amenajare și dotare a labora
toarelor: și cabinetelor de disci
pline în toate șeolile din județ, 
astfel Inert, in cel puțin 30 uni
tăți școlare procesul instructiv- . 
educativ să se desfășoare inte
gral în acest sistem ;

— perfecționarea metodelor 
de transmitere și însușire a cu
noștințelor, asigurindu-se condi
ții pentru generalizarea expe
rienței pozitive dobîndite in *- 
cest sens ;

— antrenarea largă a tinere
tului școlar la activitățile de 
muncă patriotică și alte acțiuni 
de interes obștesc, realizîndu-se 
luerări în valoare de cel puțin 
10 000 000 lei.

în domeniul activității 
politice și cutlural-edueative. se 
vor intensifica acțiunile pentru 
dezvoltarea la toți oamenii 
muncii a conștiinței socialiste 
înaintate, promovarea în intrea- . 
ga viată socială a principiilor 
eticii ,i echității socialiste, cul
tivarea atitudinii înaintate față 
de muncă |i avutul obștesc, a 
valorilor fundamentale ale so
cialismului.

Pentru cunoașterea aprofunda
tă a politicii interne și externe 
a partidului, stabilită de Con
gresul al X-lea. potrivit intere
selor fundamentale ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
degvoltate in România, promo
vării caușel socialismului in 
lume, împlinirii aspirațiilor su
preme de pace, bunăstare, liber
tate și progres ale întregii uma
nități, se vor organiza dezbateri, 
simpozioane, mese rotunde, ex
puneri și convorbiri cu diferite 
categorii de oameni ai muncii.

Șe vor prezenta marile reali
zări obținute de poporul român 
m cele trei deeenii de la elibe
rare. vor fi explicate sarcinile 
ce revin Județului, unităților 
economice din Planul național 
unic de dezvoltare economieo- 
socwlă a Republicii Socialiste 
România pe anul 1874. căile și 
mijloacele de îndeplinire a cin
cinalului înainte de termen și a 
angajamentelor asumate in 
cinstea celei de a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

Intensificarea propagării cu
noștințelor cultural-științifice in 
rindul maselor, permanentizarea 
activității artistice dg amatori și 
valorificarea creației populare, 

îmbunătățirea continuă a con
ținutului cursurilor universități
lor populare și cuprinderea in 
cadrul lor a cel puțin 8 600 de 
cursanți.

în anul 1074 se vor organiza 
montaje literare. „Zilele folclo
rului bihorean in zona Belur. 
festivalul interjudefean al fan
farelor. festivalul dansului 
nopuiar bihorean, festivalul cul- 
tural-artistie traditional in lo
calitățile Vadul Crișului, Alma- 
S’jl Mare. Pietroasa, Ținea, Va
lea Iul Mihai. Biharia. un ciclu 
de concerte ale Filarmonicii, 
sub genericul „Cintâm elibe- 
rarea”.

In vedere* îmbunătăți
rii muncii nolltico-organizatori- 
ce de masă, consiliile populari 
și comitetele executive ale a- 
cestora vor organiaa consfătuiri 
cu diverse categorii de oameni 
ai muncii din comune si orașe, 
pe probleme privind înfăptuirea 
politicii partidului și statului in 
diverse domenii de activitate.

Consiliul popular, tofi oamenii muncii din județ, asigură condu
cerea partidului șl statului că vor munci cu elan și înaltă respon
sabilitate. pentru a intimpina cel de-*I Xl-le* Congres al Parti.- 
dulul Comunist Român șl aniversare* a trei decenii de la elibe
rarea tării noastre de sub jugul fascist, sărbătoare națională a po
porului român, cu realizări remarcabile in toate domeniile de ac
tivitate. spre a-șl aduce astfel contribuția la construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in România.
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5» CLASĂ A ANULUI ȘCOLAR"
1. Cel mai „slab" elev 

are media peste șapte
Dr re elevii anului III G — 

îns i la concursul nostru — 
cadrele didactice ale Liceului 
„Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba Iulia vorbesc numai la 
superlativ. Sînt cei mai buni la 
învățătură, cei mai disciplinați, 
cei mai activi pe linie de orga
nizație. în sprijinul acestor a- 
firmații aduc argumente edifi
catoare :

— Anul trecut — ne-a decla
rat diriginta Rodica Bența — cel 
mai „slab" elev al clasei a avut 
media 7,50. Ne-am propus să-1 
ajutăm încît să salte la opt.

— Despre corigenți nu poate 
fi vorba — ne-a atras atenția 
Sorin Iuga, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe liceu. Cînd am 
cerut să facem parte din această 
clasă specială de matematică, 
am fost conștienți că trebuie să 
depunem eforturi mai mari de
cît colegii noștri...

Catalogul îți înfățișează o pa
sionantă întrecere pentru obți
nerea unor note cît mai bune. 
Nu întîlnim situațiile din alte 
clase cînd în frunte s-au insta
lat 2—3 elevi notați numai cu 
10 iar în coadă se găsește gro
sul plutonului cu note de 5 și 
6. în anul III G există un echi
libru valoric, o ambiție de a ob
ține rezultate tot mai bune: cei 
ce plutesc în apele liniștite ale 
mediocrității sînt foarte puțini.

Comparîndu-i cu colegii de 
clasă, Adolf Gheboianu ori Sever 
Popa nu se disting prin rezultate 
deosebite : sînt elevi buni ca toți 
ceilalți- Participînd la olimpia
dele de matematică și de fizică 
ei s-au clasat însă pe locul I, 
obținînd dreptul de a reprezen
ta județul Alba la fazele pe țară 
a celor două concursuri. Acum 
se pregătesc cu asiduitate pen
tru o nouă confruntare, dar nu 
este exclus ca în dreptul cîști- 
g« rilor să apară alte nume 
pei-uTi că realmejite oricare elev 
al clasei este capabil să obțină 
o asemenea performanță.

— Tocmai pentru că fiecare 
dintre noi poate să ia oricînd 
nota maximă, ne-a întristat mult 
comportarea colegei noastre!, a 
afirmat Carmen Colonjei, secre
tara organizației U.T.C. pe cla
să. Nepricepînd la ce se referă,

am primit lămuriri suplimen
tare.

— La teza de fizică fata a 
fost prinsă copiind. A primit 
nota 1. Vă închipuiți ce pată 
este aceasta pe obrazul clasei ? 
într-o oră de dirigenție, numai 
despre fapta ei am vorbit. După 
cîteva zile, am pus-o în discuția 
adunării generale, unde i-am 
condamnat din nou atitudinea, 
răspicat, ca niște adevărați ute
ciști. Colega noastră a regretat 
profund ceea ce a făcut, ne-a 
rugat să o iertăm, promițînd că 
nu va mai copia.

— Tocmai pentru că a avut 
remușcări — intervine Sorin 
Iuga — am hotărît să închidem 
dosarul. Mai ales ca la oral a 
obținut notă mare. Din această 
întâmplare am făcut însă un caz 
fieritru a fi de învățătură celor- 
alți.

Am intrat, pe Neobservate, în 
sfera vastă de preocupări a or
ganizației U.T.C. pe clasă. Ori
ce caz de indisciplină, chiar și

mărunt, este pus în discuția ute- 
ciștilor, popularizat la „Interfe
rențe", gazeta de perete a clasei, 
condamnat cu fermitate.

Avînd în vedere că este o cla
să specială de matematică, or
ganizația U.T.C. se îngrijește ca 
membrii săi să nu rămînă în
chistați în sfera formulelor ab
stracte și a teoremelor ci să aibă 
preocupări diverse care să le îm
plinească personalitatea. Tinerii 
matematicieni merg frecvent în 
excursii (recent s-au întors de la 
Sibiu și Rășinari unde au făcut 
cunoștință cu nestemate comori 
de artă populară), vizionează pe 
bază de abonament colectiv 
spectacolele Teatrului din Turda 
și a Operei din Cluj, susținute 
în Alba Iulia, participă la ac
tivitățile formațiilor artistice și 
sportive din cadrul liceului și 
din cînd în cînd organizează 
seri literare, care stîmesc invidia 
celor de la „uman" urmate, cum 
se obișnuiește, de dans. Vrînd 
să ne formeze o imagine și mai 
exactă despre elevii acestei cla
se, directorul liceului a ținut cu 
tot dinadinsul să ne conducă 
prin laboratoarele de electroni
că și fizica la a căror amenajare 
elevii anului III G și-au adus o 
contribuție substanțială.

ALEX. BĂLGRĂDEAN

2. De la „Electroputere" 
la... „Frații Buzești"

Despre elevele anului II, 204— 
„electricieni constructori de a- 
parate electrice" de la grupul 
școlar ..Electroputere" Craiova 
se fac afirmații pozitive în legă
tură cu pregătirea profesională, 
disciplina în clasă și în produc
ție. Dar iată că răspunzînd inte
resului lor, biroul U.T.C. a pus 
în discuția ultimei adunări ge
nerale o problemă care în dez
bateri a căpătat o expresie foar
te concretă : „Idealul în viață și 
în muncă". în opinia elevelor a- 
cesta este un deziderat care a- 
coperă mai ales o perspectivă a- 
propiată : ridicarea nivelului 
pregătirii profesionale prin con
tinuarea studiilor într-o școală 
tehnică, în liceu și chiar în fa
cultate ; dorința de a deveni o 
muncitoare bună, respectată 
pentru contribuția în producție, o 
mamă devotată, care să-și educe 
cu demnitate copiii. De aseme
nea, împlinirea personalității 
printr-o instrucție și manifesta
re multilaterală literară, artis
tică constituie o componentă a 
țelului uman pe care ele îl ur
măresc. Și pentru a și-l apropia 
și mai mult acest prototip la

care rîvnesc, fetele au invitat în 
mijlocul lor o muncitoare frun
tașă din uzină, Aurica Iliuță, o 
femeie care a început prin a în
văța, cu mai bine de 20 de ani 
în urmă, în aceeași școală, a- 
ceeași meserie, iar acum poate 
vorbi cu convingere despre sa
tisfacția muncii profesionale și 
obștești, despre bucuria de a fi 
printre primii în uzina în care 
lucrează. .

La Liceul „Frații Buzești* 
din același oraș, sensul intere
selor elevilor concurenți este de 
aceeași superioară exprimare a 
unor preocupări, nu atît pen
tru a acoperi punctajul unui 
concurs, de exigențele celui de 
față, ci pentru a duce mai de
parte preocupări mai vechi, 
pentru a forma „reflexe" dura
bile pentru o muncă organizată, 
pentru disciplină, pentru soarta 
întregului colectiv ; dorința de 
integrare și relevare.

Astfel, în timp ce atiul I Dîși 
situează în centrul atenției for
marea unui stil de învățătură, 
deprinderea unor metode efica
ce de îndeplinire a sarcinilor 
de organizație, stabilirea comu-

nicării reale cu colegii mai 
mari, anul II F parcurge o altă 
etapă a „devenirii" sale ; notele 
mici fac imediat obiectul discu
țiilor clasei, elevii pendulează 
între nevoia de a ridica cota 
rezultatelor la disciplina de E- 
conomie politică și activitatea 
în societățile elevilor — de 
științe și științe social-politice. 
Același an II încearcă depășirea 
„terenului" școlii, prefigurîn- 
du-și prezența în relațiile sale 
cu clase din alte licee, cu in
stituții social-culturale. încă o 
treaptă parcurge acum anul 
III D ; după ce a constatat că 
înscrierea la concurs a deter
minat o eliminare a situațiilor 
de indisciplină, a luat inițiativa 
unor acțiuni care se circumscriu 
profilului spiritual al majorită
ții elevilor clasei : ancheta 
„ce cultură filozofică avem la 
18 ani ?“, ale cărei concluzii 
vor fi publicate în revista liceu
lui — „Tinerețe" ; gazeta de pe
rete a clasei — „Flori de spi
rit", la care elevii publică 
foarte mult, după ce articolele 
lor au fost aprobate în dezba
terea întregii clase ; organiza
rea unor dezbateri la care sînt 
invitați conducători din diferite 
domenii de activitate. Un 
mare cîștig pentru organizația 
U.T.C. din această clasă este 
viziunea de perspectivă ce a 
căpătat-o : ei vorbesc de pe 
acum, cu siguranță, despre ceea 
ce vor face și în ultima zi 
înainte de vacanță, și în ianua
rie și mai tîrziu, spre sfîrșitul 
anului.

GEORGETA HUȚA

Un colectiv bucureștean, 
anul III D, — Liceul nr. 30, 
— înscris la concurs, aflat, 
ca și celelalte colective, la 
distanță de două zile de va
canță. Sîntem curioși să aflăm 
primul bilanț, cel al trimes
trului I.

Foto: O. PLEC AN

ELEVULUI"
Vo pagină 

de vacanță!
Subredacțiile „Paginii 

elevului", toți corespon
denții noștri, precum și 
cei care doresc sâ devină 
corespondenți sînt invi
tați sâ participe la elabo
rarea viitoarei pagini, care 
se vrea o oglinda a va
canței de iarna. Așteptăm 
foarte operativ insemnâri, 
reportaje, scurte știri, fo
tografii care sâ conture
ze chipul acestei vacanțe, 
așa cum o prezintâ pro
iectele, cum v*ați organi
zat-o, cum se desfășoară 
ea din prima zi.

Puteți sâ transmiteți re
portajele și telefonic, la 
telefonul nostru 17.65.28., 
cu taxă inversă, preci- 
zind : pentru „PAGINA 
ELEVULUI".

De curînd, elevii clasei a 
VIII-a A de la Școala gene
rală nr. 1 din Slobozia și-au 
propus de a reprezenta școa
la, înscriindu-se la concursul 
„Cea mai bună clasă a anu
lui școlar 1973—1974" inițiat 
de „Scînteia tineretului". Co
legii din celelalte clase au 
calificat această hotărîre drept 
curajoasă.

„Nu știu în ce măsură — 
ne-a mărturisit Andrei Ga
briela — înscrierea la con
curs a fost un act de curaj. 
Avem prilejul să depășim re
zultatele obținute în anii tre- 
cuți de clasa noastră și cred 
că acesta a fost motivul prin
cipal, atunci, cînd, am hotărît 
să ne înscriem la concurs".

Cu un an în urmă, uteciștii 
de astăzi ai clasei făceau 
parte dintr-un detașament de 
pionieri. Un detașament, care 
(aveam s-o aflu de la Bucur 
Gabriela, fostul comandant) 
s-a afirmat printre primele în 
cadrul organizației din școa
lă. N-a fost simplu. Rezulta
tele la învățătură și discipli-

3. Chiar dacă e vorba
de un act de curaj

nă, activitățile culturale, con
cursurile, faza județeană a 
olimpiadei de fizică, ehimie 
și română, toate presupuneau 
eforturi sporite din partea în
tregului colectiv. Nimeni n-a 
ezitat atunci cînd a trebuit 
să-și ajute colegul la una din 
discipline sau cînd era pre
gătită o temă suplimentară în 
vederea olimpiadei. La fel 
au stat lucrurile și cu echipa 
de teatru înființată încă din 
clasa a Vl-a. Și rezultatele 
au prins contur. Media ge
nerală la sfîrșitul clasei a 
Vil-a: 8,50; locul doi la faza 
județeană a olimpiadei, mai 
multe reprezentații de succes

cu echipa de teatru și for
mația de muzică populară și, 
în sfîrșit, aprecierea întregu
lui colectiv ca „detașament 
de frunte". Astfel s-a înche
iat un an de activitate rod
nică și a început o vacanță 
binemeritată.

„Dacă deschideți catalo
gul clasei noastre — ne-a 
spus Dică Cecilia, secretară 
U.T.C. a clasei a VIII-a A — 
și dacă vă veți uita la pri
mele note luate în acest tri
mestru, veți întîlni alături de 
9 și 10, note de 6 și 7, ba 
chiar și 5. Desigur că anul 
trecut clasa a avut media cea

mai bună la învățătură, însă 
contribuția la acest rezultat 
comun n-a fost egală. Au 
existat și atunci, așa cum pu
teți întîlni în catalogul anu
lui acesta, note mici, califi
cative mediocre, pe care am 
încercat să le îndreptăm. La 
început grupele de ajutor la 
învățătură nu erau alcătuite 
și repartizate decît după un 
singur criteriu : rezultatele. 
Mai tîrziu, cînd ne-am dat 
seama că și așa nu obținem 
ceea ce ne-am propus (adi
că un procent scăzut de note 
mici) am luat o nouă hotărî- 
re. în locul grupelor de a- 
jutor am înființat colective 
bazate ne prietenie. Nu-ți 
este indiferent cine te ajută, 
un simplu coleg sau un prie
ten. Se pare că prietenia ne-a 
fost de un real folos pentru 
că mulți dintre colegii noștri 
au depășit nota 7 la aproape 
toate materiile".

Preocuparea clasei pentru 
omogenizarea situației la în
vățătură a cunoscut și alte 
forme. De curînd, în cadrul

unei adunări generale U.T.C, 
cu tema „Notele din catalog 
vă mulțumesc ?“ au fost dez
bătute „situațiile critice" s-au 
propus măsuri, cei în cauză 
au formulat cu seriozitate 
angajamente. Cu aceeași exi
gență este privită frecvența 
la ore, ținuta școlară, atitudi
nea față de colegii din alte 
clase și cadre didactice.

Trebuie să menționăm că 
în cadrul clasei a VIII-a s-a 
constituit prima organizație 

. U.T.C. din Școala generală 
nr. 1. Recent, într-un cadru 
festiv au fost primiți în rîn- 
durile organizației de tineret 
încă 6 membri. La festivitate 
au fost invitați și pionierii 
clasei a VlI-a, iar comandan
tul unității de pionieri le-a 
urat noilor uteciști, precum 
și întregului colectiv al cla
sei, succes în concursul „Cea 
mai bună clasă a anului șco
lar 1973—1974“. .

ELENA REBELI

4. Colectivul întreg, nu 
citeva individualități!

Liceul „Al. I. Cuza“-Galați. 
Iată-ne față în față cu inter
locutorii așteptați : prof. Mo
nica Țigănuș, îndrumătoare 
U.T.C., Popa Mirela, secretara 
organizației U.T.C. de la anul
II B, Iancu Livia, elevă în anul
III D și secretara comitetului 
U.T.C. pe liceu, Săvulescu Mag
dalena, secretara organizației de 
la anul IV C și profesorii di- 
riginți de la aceste trei clase 
aflate în concurs. Părerile -sînt 
unanime și convingător argu
mentate cu notele din catalog : 
situația la învățătură, prin parti
ciparea la această entuziastă 
întrecere, s-a îmbunătățit sim
țitor. Cum într-un concurs nu 
depinde totul numai de ceea ce 
faci tu, ci și de ceea ce fac și 
ceilalți parteneri, cîteva com
parații între cele trei clase se 
impun.

Cea mai interesantă și mai 
reușită acțiune în cadrul organi
zației U.T.C. ? Aparține fără 
îndoială elevilor din anul 
III D. „In fiecare duminică și 
în diferite alte zile din timpul 
săptăminii, ne spune eleva 
Iancu Livia, fetele din clasa 
noastră merg la Casa copilului 
din Galați. Ne-am împrietenit 
cu băiețeii de acolo, care simt 
nevoia unui sprijin sufletesc, 
îi ajutăm Ia învățătură, ne 
jucăm cu ei, iar ei ne privesc 
ca pe niște surori mai mari. 
Tocmai asta și urmărim : să 
simtă, să trăiască și ei căldura 
proprie unui cămin, unei fami
lii. De cînd le facem aceste 
vizite s-au schimbat foarte 
mult în bine. Acum învață cu 
mai multă tragere de inimă, 
sînt mai liniștiți, mai ordonați 
și aș spune mai fericiți". E

vorba deci de o acțiune emoțio
nantă, pornită cu elan tineresc 
și dintr-un profund spirit uma
nist.

în schimb, anul II B se mîn- 
drește cu cel mai spectaculos 
salt făcut la învățătură. în 
vară au fost 3 corigente, acum 
la sfîrșitul primului trimestru, 
nu se află nici o elevă în si
tuație critică, iar numărul no
telor mari și maxime domină cu 
autoritate. „Participarea la con
curs le-a mobilizat pe toate co
legele mele, ne spune Popa 
Mirela, secretara organizației 
U.T.C. Cele mai bune sînt 
Stefan Georgeta și Bîrsan An
gela".

Intr-o situație puțin mai di
ferită se află anul IV C. La 
sfîrșitul anului școlar trecut a 
fost clasă integralistă. Cum se 
prezintă situația acum ? „Nu 
putem spune că s-a făcut 
vreun progres, ne spune Săvu-

lescu Magdalena, secretara or
ganizației U.T.C. pe clasă. De 
ce ? Am început să ne gîndim 
foarte serios la examenul care 
ne așteaptă pentru intrarea în 
facultate. Ca atare, fetele 
noastre pun un accent mai 
mare pe materiile care se cer 
la acel examen și mai mic pe 
celelalte. E firesc și... poate ne
firesc, dar..." Dar și în altă 
parte este necesar un accent 
mai mare, de pildă, cînd este 
vorba de acțiunile organizației 
U.T.C.

Pe de altă parte, anul II B a 
reușit un spectaculos salt la în
vățătură, toate elevele sînt în 
corabie, dar activitatea în ca
drul organizației U.T.C. re
clamă mai multă inițiativă. Cît 
despre anul IV C. liniile de 
progres ar trebui repartizate pe 
tot frontul, nu numai pe 
centru. Ajunși aici, reporterul 
nu poate să-și ascundă dorința 
că ar fi vrut să cunoască o 
clasă care să aibă activitatea 
U.T.C. desfășurată la anul III 
D, care să fi înregistrat saltul 
la învățătură al anului II B și 
care să fi cuprins și stelele 
de primă mărime din anul 
IV C. Cum însă pînă la sfîrșitul 
concursului mai este vreme, 
sperăm că atît anul II B, III D, 
cît și IV C vor deveni, fiecare 
în parte, o asemenea clasă.

ION CHIRIC

5. Elevii propun teme 
de cercetare științifică

într-un liceu ca „Unirea" din 
Brașov nu este ușor să cîștigi 
dreptul de a participa la un con
curs pe țară cu titlul de „cea 
mai bună clasă",

— Concursul de preselecție 
declanșat de școala noastră — 
ne spunea Doina Usaci, secreta
ra comitetului U.T.C. al liceu
lui — a antrenat energiile și 
elanul a 23 de clase, avînd, fie
care, merite deosebite la învă
țătură și succese în activitatea 
U.T.C. Au învins cele trei clase 
de chimie — anul II, III și IV, 
dintre care anul IV D s-a de
tașat net, cu media generală a 
clasei de peste 9 și cu intensa 
activitate desfășurată pe linie de 
organizație. Plenul organizației 
așa a hotărît: ei să reprezinte 
liceul în concurs.

Ștefan Crișan, unul din elevii

eminenți, ne-a 
profesorul de < 
xandru, ca i 
„antitocilar".

— Chimia

i fost prezentat de 
chimie Kocsis Ale- 
fiind un adevărat

este un domeniu 
deschis. După ce ai pătruns în 
el, nici o formă care te silește 
să gîndești automat, nu te mai 
poate mulțumi.

Dovadă : cinci eleve ale clasei 
au apărut pînă acum la rubrica 
„Rezolvitori de probleme" din 
revista de specialitate „Fizică și 
chimie", iar printre problemele 
propuse spre rezolvare de re
vistă figurează și una elaborată 
de Floricica Bodonea, care este 
și vicepreședinta secției de chi
mie a Societății tehnico-științi- 
fice a elevilor din municipiul 
Brașov.

De altfel, membri ai acestei

societăți sînt 20 de elevi din cei 
25 ai clasei. Tinerii chimiști își 
desfășoară practica de producție 
în laboratoarele marilor uzine 
brașovene, în cadrul Universită
ții, au efectuat zile de practică 
în combinatele chimice ale ju
dețului și au început o colabo
rare cu „Rafinăria" din Brașov, 
elevii propunînd să găsească 
metode chimice de economisire 
a petrolului în timpul prelucră
rii. Ideea aparține elevei Danie
la Ifrim, secretara U.T.C. a cla
sei, sprijinită de profesorul de 
specialitate și de inginerul Pavel 
Grigoraș din cadrul întreprin
derii.

— în aceste zile, completea
ză Daniela — ne pregătim 
pentru sărbătorirea Unirii 
Principatelor, aniversare care în 
școala noastră înseamnă poate 
mai mult, căci ea poartă nume
le marelui eveniment. Cu acest 
prilej organizăm o sesiune de co
municări în care elevii anului 
IV D vor prezenta 15 lucrări.

De trei săptămîni sîntem gaz
dele întîlnirilor de sîmbătă seară 
organizate pentru elevii școlii și 
ne pregătim simultan pentru 
ziua majoratului.

ADINA VELEA

• POȘTA CONCURSULUI • POȘTA CONCURSULUI • POȘTA CONCURSULUI •
• Continuă să sosească scrisori din care înțelegem 

că s-au produs unele confuzii privind participarea la 
concurs. S-a înțeles, de pildă, că aplicăm punctajul 
publicat în „Pagina elevului" din 7 noiembrie a.c. O 
eroare. Acest punctaj este utilizat de către organi
zația U.T.C. a Liceului din Găiești care a inițiat în 
școală un concurs propriu, participînd totodată și la 
concursul nostru. în ceea ce privește concursul ziaru
lui, criteriile de clasificare sînt următoarele :

în primul rînd, învățătura : media finală a clasei 
la sfîrșit de an. Trebuie, însă, reținut că avem în 
vedere ca în colectivele înscrise în concurs toți elevii 
să obțină rezultate bune. încît chiar dacă media clasei 
va fi mare, dacă dintre componenții ei unii rămîn 
corigenți ori repetenți clasa se descalifică. în plus,

întrucît ne dăm seama că concursul va fi foarte strîns, 
clasele participante avînd antecedente școlare foarte 
bune, se va intra în detaliile mediei generale : vom 
analiza mediile din fiecare trimestru de școală, pon
derea notelor bune și foarte bune, pentru a nu exista 
vreo portiță deschisă muncii în salturi.

AI doilea criteriu îl reprezintă activitatea de orga
nizație în toată complexitatea ei. Comitetele U.T.C. 
din școli, cu ajutorul conducerii școlii vor stabili, pe 
baza activităților desfășurate de clase, a respectării 
angajamentelor luate, a inițiativelor valoroase im
puse de aceste colective, o notă, evident și aceasta 
stabilindu-se pentru fiecare trimestru. Notele vor fi 
analizate de către consiliile elevilor. Nota pentru ac-

tivitățile desfășurate va fi adunată cu media la în
vățătură și împărțită la doi.

® Reamintim claselor participante că între 10 și 
25 ianuarie, la începerea noului trimestru, deci, aștep
tăm bilanțul primului trimestru, certificat de comite
tul U.T.C. și conducerea școlii, de către consiliile 
elevilor. El trebuie să se compună din media finală 
și o detaliere a acesteia : cîte medii peste 7, cite medii 
de 5 și 6. cîte medii sub 5 și. evident, nota dată pen
tru activitățile de organizație, plus o trecere în re
vistă a acestor activități. încît să ne putem da sea
ma pentru ce a fost acordată nota respectivă.

• Vă sugerăm să verificați din nou listele cu cla
sele înscrise la concurs apărute în „Paginile elevului" 
pentru a vedea dacă nu s-au produs omisiuni.

A NU-L DRAMATIZA

INTRE PATRU OCHI

dat 
la 
de 

ne-

EȘECUL SI 
CAPACITATEA DE

(Dezbaterea pe marginea 
scrisorii lui M. F. continuă)

Am terminat liceul în 
nul 1972, la Brașov. Am 
examen de admitere 
București, la Facultatea 
filozofie. După a doua 
reușită din anul acesta 
continui să nutresc speranța 
că visul meu de a urma a- 
ceastă facultate se va reali
za. Bineînțeles că în acest 
timp nu stau degeaba — am 
un an „vechime" în cîmpul 
muncii. Repet, nu mai sînt 
elev, dar pe vremea cînd e- 
ram, am făcut parte din cor
pul de colaboratori ai pagi
nii. N-am onorat prea mult 
această calitate — după care 
tînjesc astăzi — dar țin min
te un lucru : o- colegă mi-a 
găsit numele publicat în ga
zetă și atunci am cîștigat, 
dintr-o singură lovitură, zeci 
de prieteni — după care tîn
jesc de asemenea, căci n-am 
știut să-i păstrez nici pe ei. 
(Ce vreți ? Nu aveam prea 
multă experiență la 15 ani).

Azi am 20 de ani și dacă 
mă reînscriu printre colabo
ratorii dv, e pentru că mă 
cred capabil de a-mi trăi 
tinerețea ca la 15 ani, avînd 
încă cinci ani experiență. 
Vă spun drept, ca adesea 
mi s-a întîmplat să-mi ana
lizez trecutul și nu mi-am 
găsit decît o unică si apăsă
toare vină : risipa de sufle
te. Cred în posibilitatea de 
a mă reabilita, dar pentru 
aceasta am nevoie de ajutor. 
Eu m-am condamnat singur 
la cinci ani izolare și am 
nevoie de — nu exagerez I 
— o grațiere.

N-aș vrea să înțelegeți din 
asta că în acest răstimp 
n-am avut prieteni. Am fost 

2 secretarul U.T.C. al unui li
ceu cu peste 1 000 de elevi. 
Dar pot susține cu toată 
convingerea de care sînt ca
pabil că, nesocotind „Pagina 
elevului", am întîrziat cu 
qîțiva ani momentul în care 
să găsesc posibilitatea unui 
dialog sincer. Acum nu ,e 
greu de înțeles ce mult cîn- 
tărește pentru mine favoarea 
ce v-o cer. Am suficiente 
disponibilități pentru o co
laborare cu „Pagina elevu
lui". Am cel puțin un an de 
experiență în plus față de 
oricare elev de liceu —un an 
care a pus în valoare tot ce 
am învățat în școală și a dat 
sens și ..greutate specifică" 
tuturor cunoștințelor pe care 
le-am acumulat. Dacă este 
recomandabil să-ți privești 
viitorul cu ochii liceanului, 
e absolut necesar să înțelegi 
ultimii ani de școală cu min
tea celui care vei fi mîine. 
Nu e un lucru ușor. Dacă 
vreau să vă scriu, e din do
rința de a oferi prietenilor 
mai tineri posibilitatea unei 
astfel de analize. în acest 
sens, am pregătit un răs
puns la ancheta pe care ați 
organizat-o privind succesul 
în viață. Numai pedanteria 
m-a îmoiedioat să vi-1 tri
mit pînă acum, pentru că 
sînt mereu nemulțumit de 
felul în care mă exprim. 
Am cîteva idei despre dem
nitate și succes la care țin 
foarte mult, pentru că sînt 
ieșite din experiența mea de 
om al muncii, fără a dezice 
..definițiile" pe care le-am 
formulat despre demnitate și

succes cînd eram elev. Su
fletul acestor definiții este 
azi, însă, experiența mea de 
toate zilele și nu enunțul, 
uneori prea abstract, al pro
fesorului de la catedră.

Să vă scriu ceva și despre 
pasiunile mele. Cînd eram 
în școala generală mi-a plă
cut fizica, în special electri
citatea. Am activat și în cer
cul de radiotehnică al casei 
pionierilor. încă în primul 
an de liceu mi-am descope
rit o .altă pasiune și un ta
lent deosebit : studiul limbi
lor străine (am început să 
studiez paralel franceza, en
gleza, germana și italiana). 
Latina a fost punctul meu 
forte — eram cel mai bun. 
Matematica nu-ml plăcea. 
Am urmat secția reală din 
cauza spiritului meu mereu 
predispus la autoironie. Dar 
predilecția mea pentru lite
ratură a rămas neatinsă. E 
adevărat că azi am descope
rit poezia matematicii, dar e 
desigur cam tîrziu. îmi pla
ce mult biologia. Muzica — 
fie ea populară, ușoară sau 
clasică — constituie fondul 
pe care-mi desfășor toate 
activitățile.

-în clasa a X-a m-am în
drăgostit de economia politi
că. L-am îndrăgit și respec
tat pe adevăratul ei pă
rinte : Marx. într-a Xl-a, 
am devenit secretar U.T.C. 
și am descoperit suprema 
pasiune : munca alături de 
oameni, pentru oameni. Am 
intrat în criză de timp și ve
chile mele pasiuni au avut 
de suferit. Le-am adunat pe 
toate într-un colțișor al ini
mii și am îmbrățișat filozo
fia ca pe o tovarășă în re
alizarea idealurilor de viață 
pe ..care le nutream. La fel 
am făcut și cu psihologia. 
Cu ea am învățat să mă cu
nosc, să-mi organizez viața 
interioară, să cunosc colegii 
și să le organizez activitatea 
(mare lucru 1) Totuși, > pînă 
în ultimul moment m-am 
pregătit să urmez filozofia, 
pentru că perindarea asta a 
pasiunilor prin fața mea m-a 
speriat. Abia cu o lună îna
inte am început să aprofun
dez filozofia și am dat exa
men la această facultate., E-. 
șecul a fost eșec. Nu m-am 
descurajat și am mai încer
cat o dată. Alt eșec. Dar fi
lozofia e icoana la care mă 
închin și n-am să renunț la 
ea niciodată și pentru nimic 
în lume. Mai ales că de la 
un timp încoace am descope
rit un lucru minunat : tot 
ce am agonisit pînă acum ca 
hrană sufletească se inte
grează perfect și se desăvir- 
șește în concepția despre lu
me pe care ți-o dă filozofia.

M-am angajat cu toate 
forței?1 la reconstrucția spi
ritului 
nevoie 
munca 
tat pe
prieteni. I-am găsit cu 
turile lor, CU problemele lor 
de viată, dar dispuși să mă 
ajute. Prietenia lor nu-mi a- 
junge însă, trebuie să o re
cunosc. De aceea, apelez la 
tine, dragă redacție, în cre
dința că mă vei ajuta.

meu. Pentru asta am 
de două ajutoare : 
și prietenii. Am cău- 
unii din vechii mei 

ros-

N. R. Ajutorul nostru este unul singur — credem, extrem 
de important : să publicăm ceea ce ne-ai scris, punîndu-te 
în „legătură" cu cei cu care vrei să porți un dialog. Ceea 
ce am și făcut.

Scrisoarea lui M. F. cu dilemele ei, răspunsul Elenei Ște- 
foi, care încerca cu modesta ei experiență de viață să-i 
spulbere nedumeririle și frămintările colegei, mai mică cu 
doi ani, întreaga discuție care s-a iscat pe tema aceasta atît 
de aproape vouă, cum mă realizez, cum devin, cit depinde 
de mine, de alții și de împrejurări — ne semnalează că tre
buie să o continuăm. Să vă dăm în continuare cuvîntul. Dar 
vă întrebăm : vreți să aflați și părerea maturilor, ori, deo
camdată, doriți să ajungeți singuri Ia clarificări ?
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Combinatul
de îngrășăminte 

chimice de la 
Tg. Mureș produce:
- amoniac - azotat de amo

niu - oxigen tehnic - acid azo
tic monohidrat.

• Producția de îngrășăminte
rezultată din capacitățile exis
tente poate să asigure un spor 
de recoltă de : 2.000.000 tone
de griu sau 3.000.000 tone de 
porumb.

• Conform documentelor Con
gresului al X-lea al partidului 
producția de ingrășăminte chi
mice a combinatului va fi in 
1975 de 2,6 ori mai mare decit 
cea prevăzută in 1970.

• 140 de vagoane convențio
nale cu ingrășăminte chimice 
pornesc zilnic spre ogoare.

eOperatoruf chimist, „agricul
tor asociat" la acțiunile ingine
rului agronom.

0 FIRMĂ DE PRESTIGIU Materia * T n IT Ț
primă A L li U L

Azotul este cel mai râipindit element din natură. In 
stratul superior al Pămintului, pinâ Io 30 cm In adine există 
3-4 tone de azot la hectar. Cantitatea de azat cuprinsă 
in coloana atmosferică de deasupra fiecărui hectar este 
de 80 000 tone. Socotind numai un consum de 30 kg la 
hectar pe an - acest „ingrășămint” este suficient pentru ș. 
1,6 milioane de ani. Circuitul azotului in natură este un ' ■/ 
proces de sinteze. S*ar putea face o asemănare intre..., 
plantă și uzina de pe Mure,. Ambele selecționează azotul ; 
planta II culege millgramic din >ol, uzina il extrage indus
trial din aer. Numai procezul „tehnologic* este mult mai 
complex la plantă, care transformă azotul direct In pro
teine vegetale.

—-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
— .

Anuarul transporturilor pe calea ferată s-a completat recent cu

o nouă gară. Este de fapt o stafie complexă aparfinînd municipiu 1

lui Tg. Mureș, situată în vecinătatea Combinatului de îngrășăminte

chimice. Aici opresc zilnic garnituri de tren care aduc muncitorii

celor trei schimburi — fiindcă asemeni cuptoarelor nestinse de la

Reșița, Galați sau Hunedoara, și la combinat „focul" nu se stinge

niciodată ; dar noua stafie de cale ferată mai îndeplinește încă un

serviciu : zilnic, în țară ori spre vasele care vor pluti pe ape către

țările străine, pornesc peste 140 de vagoane convenționale cu

produsele combinatului, purtînd marca de tot mai ridicat prestigiu

„Azomureș".

Etapele fabricilor
Iti 1963, un H.C.M. elaborat 

la jumătatea lunii decembrie sta
bilea o vastă organizare de șan
tier de-a lungul Mureșului, pe 
câmpul Cristeștilor. După doi 
ani, s-a încheiat etapa I-a, cînd 
noii operatori, calificați la Victo
ria și Făgăraș au dat prima 
șarjă de produse. Patru fabrici 
deodată au intrat în funcțiune : 
oxigen, amoniac, acid azotic, a- 
zotat de amoniu. în etapa a H-a, 
196Ș, procesele tehnologice ating 
maximum de productivitate, iar 
oamenii capătă incontestabil pri
cepere. Materia primă a combi
natului din care rezultă îngrășă- 
mintele. și celelalte produse : ae
rul, gazul metan și energia elec
trică

Etapa a IlI-a s-a încheiat cu 
oompletâre;i unor noi linii teh
nologice iar etapa a ÎV-a,’aflată 
aciftn în plin pioces de desfășu
rare -— va pune curînd în func
țiune complexul N.P.K.

Timpul și activitățile oameni
lor nu ar trebui fragmentate pe 
©tape, munca la acest combinat

— și constructor și beneficiar — 
s-a desfășurat continuu și nes- 
tînjenit pentru ca după o vreme, 
în slava cerului să mai apară un 
coș industrial iar tehnicienii 
combinatului să mai ceară tezau
rului național de electricitate 
încă o suplimentare de energie 
necesară noilor procese tehno- 
chirnice.

Fără a fi nici cel puțin „ra
muri înrudite1* combinatul de pe 
Mureș are legături strînse cu Fa
brica de tractoare din Brașov, 
cu Uzinele „Semănătoarea" din 
București ; toate cele trei unități 
cooperează la realizarea aceluiași 
produs — recoltele cîmpiilor. 
Trenurile încărcate cu saci albi 
de substanță cristalină care por
nesc de pe rampa combinatului 
de îngrășăminte opresc undeva
— asemeni ultimei scrisori din 
vagonul poștal — într-o gară sau 
haltă neînsemnată, pe pămîntu- 
rile unității agricole, după cum 
tractorul proaspăt vopsit, ori 
combina Gloria coboară semeț 
de pe terasamentul de cale fe
rată, pentru ca nou-nouți s-o 
pornească prin colb sau noroaie, 
vocație destinată, pe drumul 
din cîmpuri. în ce privește în- 
grășămintele chimice, se știe de 
către oricine că „tratarea solu
lui" presupune o vastă expe-

riență chimică oare nu se pe
trece „livresc" în laborator ci pe 
spații largi de mii, zeci de mii 
de hectare.

In fiecate operator chimist de 
aici constat un colaborator al 
agronomului harnic care acum

* ’ * ” • în
cu

răspîndește pe cîmp, direct 
„mustul zăpezii4 sacii albi 
substanță activă.

Rod al politicii
partidului

Politica economică a partidu
lui de industrializare socialistă, 
de dezvoltare accelerată a for
țelor de producție de care dis
pune țara noastră asigură condi
țiile favorabile pentru dezvolta
rea industriei chimice, ramură 
căreia revoluția tehnico-științifică 
ce caracterizează epoca noastră 
i-a rezervat un rol deosebit de 
important.

Rod al acestei politici — Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Tg. Mureș intrat în funcțiune «în 
acest cincinal, contribuie la rea
lizarea nevoilor, în continuă 
creștere ale agriculturii cu îngră
șăminte chimice.

Amplasat în centrul Transil
vaniei, Combinatul de îngrășă
minte azotoase asigură valorifi
carea superioară a gazului me
tan provenit, din zăcămintele

subterane, obținînd prin prelu
crarea acestuia circa 20 la sută 
din producția de îngrășăminte 
azotoase ce se realizează în țara 
noastră.

Documentele Congresului al 
X-lea al partidului prevăd creș
terea producției de îngrășăminte 
chimice în anul .1975 cu 200-219 
la sută față de producția ce s-a 
realizat în anul 1970. în această 
direcție combinatul va cunoaște

o puternică dezvoltare în urmă
torii ani, astfel încît în 1975 
producția de îngrășăminte a 
combinatului va fi de 2,6 ori 
mai mare decît cea prevăzută 
pentru anul 1970. împreună cu 
celelalte combinate chimice si
milare de la Piatra Neamț, Cra
iova și Tumu Măgurele se va 
asigura agriculturii noastre can
tități din ce în ce mai mari de 
îngrășăminte chimice.

Fișe de raport
Pe raportul de lucru fcr. 49 la 

blocul de separare a acrului, 
Gheorghe Lăcătuș, operator chi
mist, scrisese lapidar ca într-un 
jurnal de bord :

— Parametrii tehnologici nor
mali. Se extrag pe oră 30 000 m3 
de aer. Temperatura și presiu
nea îu coloane — normală. Re
acțiile se desfășoară conform 
graficului.

—- Ceea ce înseamnă, ne spu
ne tînărul, că prin separarea ae
rului, am obținut pînă în a- 
cest moment 24 000 m.c. de oxi
gen tehnologic, 500 m.C. pe oră 
de Oxigen tehnic (necesar â- 
parâtelor de sudură) și 7 800 m.c, 
de azot pur necesar sintezei 
amoniacului.

Tînărul scoate din rezervoare 
o carafă cu Oxigen proaspăt li
chid. Este verzui-incolor ca apa 
mării pe care 0 încerci în 
pumni. Are minus 190°Celsius. 
Mîinile spălate cu-n „astfel de 
lichid" devin casante, s-ar spar
ge ca un pahar...

Din 8 în 8 minute pe dea
supra instalațiilor se aude în aer 
o respirație uriașă, profundă. 
Sînt „expansible" celor 4 rege
neratoare de oxigen și azot. A- 
cestea eliberează 'în atmosferă 
cîte 7 000 m.c. de oxigen sau a- 
zot imput, „sterilul4 de aer. în 
secția maistrului Nan Remus, 
„Amoniac 1, cracare — conver
sie** este o liniște perfectă, doar 
prin pereții de oțel răzbate un*, 
zumzet profund de avion super
sonic. Semn că instalația se află 
în regim normal de lucru. Aici 
hidrogenul este spălat de impu
rități pînă ce ajunge aproape de 
starea de laborator: la un milion 
m.c. se admite doar 1 m.c. de 
gaze străine.

în siderurgie — materia pri
mă este oțelul, în electronică — 
circuitele microniee ; aici, sub
stanța solidă cristalizată Câre se 
încarcă zilnio —* rezultă din 
gaze. Volumele de gaze prelu
crate într-o zi, într-o lună — 
sînt imense ; într-un an de ne
imaginat. Ca explicația să fie 
mâi plastică, Dumitru Moldovan, 
secretarul organizației U.T.C., ne 
spunea că „regeneratoarele au 
captat din atmosfera întregului 
județ tot azotul, iar acum „im
portă'* din județele vecine".

energetică 
a substanțelor 
active

Solul In mult* privințe nu în
trunește acel snutnum de cali
tăți, capabil» să ofere oricărui 
gen de plante toate condițiile de 
creștere. Agrotehnica modernă 
a reușit totuși Să f»Că din orice 
pămfnt un strat fertil pentru 
plante Prin aplicarea dozată a 
îngrășămintelor chimice, produ
sul principal al combinatului de 
pe Mureș, se obțin producții con
siderabile. La solurile podzolice, 
1 kg de azotat aduce un spor 
de recoltă de 9,5 kg griu, iar 
cernoziomul tratat cu substanțe 
fosfatice dă un spor de recall* 
pînă la 18 kg grtu — la kilog 
mul de ingr&șârntnt... v,

„Chimismul” elementelor nu
tritive depinde foarte mult de 
natura mineralelor din soluri. 
Potențialul chimic al elemente
lor dă aprecierea stării de ferti
litate a solului. Intr-un sol se 
produce un schimb continuu de 
ioni asemeni unei vaste electro
lize terestre.

Prin îngrășăminte, acțiunea o- 
mului este mare. Zadarnic ai a- 
rat, gripat, fertilizat, dacă pă- 
mintul nu a fost tnsămînțat la 
timp. Toate plantele au o epocă 
optimă — de „întllnlre" cu so
lul, asemenea unui crug al zilei 
și-al nopților. Abaterea, întinde
rea „epocilor” scade producția 
pînă la 30 la sută. Recolta =• 
rezultatul acțiunilor unui sistem 
polifactorial pe oare îl dirijează 
omul.

Pagini realizați de
ION MARCOVICI

ARFO COMPLEX
Secția fotasensibile este o „anexă" 

a marelui combinat organizată numai 
>e 500 m.p. Inginerul loan Roman 
•e spune că întregul proces tehnologic 
le aici se desfășoară la întuneric., „Fo- 
osensibilelet\ deși sînt printre primele 
■escoperiri în lume, odată cu aburul, 
lomeniul lor a început să fie utilizat 
>e scară largă recent, și mai cu seamă 
n știința informaticii. „Nu com putea 
■oca și miniaturiza acele „bănci de 
'ate“ cuprinzînd miliarde de informații, 
ără aportul fotosensibilelor" •— îmi 

spunea inginerul. Dar domeniile noas
tre sînt mult mai largi — astronomia

spațială, televiziunea, cinematograful, 
fotogrametria, medicina etc. —• sînt do
menii care s-au dezvoltat prin fotosen* 
sibile. Din tabloul elementelor — noi 
lucram cu cele mai prețioase metale. 
Coloanele combinatului produc milioa
ne de tone azotat de amoniu; aici, 
azotatul de argint se consumă într-o 
cantitate de cîteva miligrame. Produ
cem peste 30 de sortimente, de hîrtie< 
în diverse suprafețe și gradații sensi
bile. „Arfo“, arfo-color, arfo-stat, 
arfo-typ, arfo-graf reprezintă tot atîtea 
sortimente de foto sensibile destinate 
tuturor tipurilor de aparate foto din 
lume.

ARFO CLOR

ARFO BROM

ARFO TYP

ARFO
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Președintele Consiliului d® Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea Emirului Sta
tului Bahrein. ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAN, următoa
rea telegramă ;

Am primit cu multă plăcere telegrama de felicitare a Exce
lenței Voastre cu prilejul Zilei naționale a statului Bahrein »i 
odată cu exprimarea sincerelor mele mulțumiri șl aprecieri, 
transmit Excelenței Voastre cela mai bune urări de sănătate și 
fericire, de progres continuu și prosperitate poporului dumnea
voastră.

II□ PROGRAMULI

Primiri la Consiliul 
de Miniștri

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, a primit marți 
la amiază pe Jan Gregor, vice
președinte al Consiliului de Mi» 
niștri al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, conducătorul de
legației guvernamentale ce
hoslovace ear§ participă la lu
crările celei de-a Vil-a sesi
uni a Comisiei mixte guver
namentale româno-cehoslovace 
de colaborare economică și teh- 
nico^științifică.

* ★

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit marți la 
miază pe Robert Smith, prim- 
vicepreședinte al firmei Control 
Dața Corporation, și pe Robert 
Hennessy, consilierul președin» 
telul firmei pentru relațiile cu 
străinătatea,

în cursul convorbirii, care a 
avut loe, au foșț analizate sta
diul aplicării măsurilor de co»

La primire au participat ion 
Pătari. vicepreședinte a! Consi
liului de Miniștri, președintele 
Părții romane in Comisie, pre
cum și Miroslav Sulek, ambasa
dorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

în timpul convorbirii, desfășu
rată lntf-o atmosferă caldă, to* 
vărăeească, au fost examinate 
posibilitățile existente in ve
derea dezvoltării relațiilor de 
cooperare , economică. tehnico- 
științifică dintre România și Ce* 
hoslovacia.

★

laborare șj cooperare stabilit» 
prin Înființarea societății mix* 
te „Rom Control Data", precum 
și noi posibilități in vederea 
dezvoltării acestei colaborări 
Intre firma americană și Între
prinderile romanești din dome
niul tehnicii de caicul.

La primit* a asistat Comei 
Mihulecea. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii,

Pentru un imn al școlii
Comitetul municipal Galați al 

UT.C.,. a inițial un concurs de 
creație și interpretare destinat 
în primul rind elevilor pentru 
crearea imnului școlii. La pri
ma fază desfășurată la Institui
tul politehnic s-au prezentat 7 
formații corale ; de la- liceele 1. 
4 și 7. Liceul pedagogic și coi 
de muzică și a Hă plaștîcă, de la 
Grupul școlar energetic și 
Grupul școlar de construcții.

ION CHIRIC

„Brazii tinerttului"
Tinarii din comuna Nehoiu, 

județul Buzău, alăturindu-se ce
lorlalți locuitori, au ieșit jn ul
timele zile, cu cazmalele in 
mină, pe pantele prevăzute a fi 
împădurite. O șută de . hectare 
sint acum acoperite cu puieți de 
brad. Aceștia se adaugă miilor 
de puieți plantați în primăvară, 
anul viitor „pădurea tineretu
lui ” urmirid să sporească tot 
mai mult.

O. MILEA

Primire la C.
•rți dimineața, tovarășul

MuOn Conatantinaseu, membru 
supleant al Comitetului Exaeit* 
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activițti 
ai P.C.U.S.. condusă de tovară* 
șui A- A. Smirnov, seeretar gl 
C.C. al P.C. din Bieloruaia, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită in sehimb de expe
riență in Ura noastră.

La primire a participat to*

C. al P.C.R.
varășul Mihai Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim- 
vieepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So- 
cța'e-

A fost prezent N. V. Maslen
nikov, însărcinat cu afaceri a.j. 
al U.fl.S.S. la București.

Cu acest prjlej a »vut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Medalion 30
O sâptumină de activități cui- 

tural-artistice au dedicat-o ele- 
vii grupului școlar de construe, 
fii montaj din Capitala aniver
sarii republicii ți Insurecției na, 
jirmalc antifasciste armate da 
la 23 August. Amintim din
tre acestea masa rotundă „Insu
recția armată ’|4“ desfășurată 
in prezenta generalului maior 
Emifian lonescu, urmată de un 
film documentar, o scară de 
poezie patriotică, montajul Iile, 
rar-muzlral „Te slăvim republi. 
ca socialistă", un concurs, dotat 
cu premii, gen „Cine știe el», 
tigă"; „Proclamarea republicii 
— moment de cotitură In desti. 
nul patriei". Cu prilejul închi
derii festivităților a avut loc o 
reuniune a activului U.T.C. in 
cadrul căreia au fost imninate

fanioane organizațiilor fruntașa 
la diseiplină. frecventă, curățe
nie și activitate patriotică.

Cenaclul țeolar de 
poezie, muzică 

și pictură
Ambiția slavilor Liceului pe

dagogie din Tulcea de a con
stitui un cenaclu de poezie, mu
zică și pictură s-a dovedit p* 
deplin justificată, Aflată abia la 
a doua ședință, activitatea de 
creație a viitorilor educatori, su
pravegheată de ttnArul profesor, 
poetul Ștefan Dumitrescu, relevă 
disponibilități suficiente pentru 
continuitate și mai ales pentru 
consacrarea unor evidente la
tenta.

Consfătuire a tinerilor 
difuzori de filme

• Comitetele orășenești U.T.C. 
Miercurea-Ciuc și Odorheiul- 
Secuiesc, In colaborare eu între
prinderea județeană cinemato
grafică șl Comitetul județean al 
culturii și educației socialist., 
au organizat un schirpb de ex
periență la care au participat 
tinerii lucrători de la întreprin
deri cinematografice din 22 da 
județ». Tema discutată a fost 
„ARTA CINEMATOGRAFICA 
ROMANEASCA - PATRIMO
NIUL IDEILOR Șt NĂZUINȚE
LOR TINERETULUI DE AS. 
TAZI. SPRIJIN EFICIENT ÎN 
FORMAREA CONȘTIINȚEI SO
CIALISTE". în încheiere tine
rii participant! s-au întrecut 
intr-un original concurs : „Cine 
ști» ei,tigă‘‘

MIRCEA COCOLAȘ

schiuri de diferite... aallbre, bo
canci simpli și dubli, pantaloni, 
pulovere, hanorace, ghete cu 
patine. Amatorii se pot adresa 
unităților din Pasajul Victoria, 
str. Gabroveni nr. 16, Popa Tatu 
81. Totodată, pentru drumeții și 
excursii, se pot închiria și apa
rate foto sau radio portative.

Excursii d« 
documentare 

pentru ghizii B.T.T.
Biroul de turism pentru tine

ret Prahova a organizat de cup
rind prima excursie de docu
mentare pentru uteciștii care 
Urmează eursurile de conducă
tori de excursie. Excursia s»a 
desfășurat pe următorul traseu: 
Ploiești — Bușteni —- Poiana 
Izvoarelor. Programul a cuprins 
expuneri teoretice pe teme de 
turism (organizarea excursiilor 
în perioada de iarnă, cazarea 
turiștilor, joeurl de cabană ete.) 
precum și o intîlnlre cu tovară
șul Ion Diaconeseu. pasionat 
excursionist cu o bogată activi
tate turistică. Excursia a consti
tuit un util lehimb de expe
riență,

VALENTIN ANGHEL

Sezonul rece, propice sportu
rilor specifice, aduce In actuali- 
țațe preocupările pentru asigu
rarea unei baze materiale cores
punzătoare, Pentru a veni in 
sprijinul solicitării tinerilor, 
cooperativa „Deservirea" pune 
la dispoziție o serie de mate
riale sportive, prin inchirior» :

VREMEA
iHBthutui meteorologic 

transmite : Vreme In curs de 
răcire, cerul va fl variabil, 
mal mult Fioros In regiuni
le din nordul și estul țării, 
unde vor eădea ninsori sla
be. temporare. în celelalte 
regiuni, precipitații Izolate, 
Temperaturii maxime vor 
oscila între —4 și +6 grade 
iar minimele, de la noapte, 
vor fi cuprinse între —12 și 
— 2 grade, mai coborît« în 
zonele depresionare.

Moment festiv, emoționant. 
La liceul .,Mihai Viteazul4* 
din Capitală 10 de elevi au 
trăit bucuria primirii buleti
nelor de identitate în pre
zența tovarășului general 
maior Jean Moldoveanu, ad
junct al ministrului de inter
ne, a unor reprezentanți ai 
Consiliului popular și acti
viști U.T.C. ai sectorului Ift, 
aflind totodată care le sint 
și obligațiile cetățenești ce 
le revin.

tn cinstea lor (amintim 
eîtevg nume : Lucia Uța, Ion 
Tudor, Gheorghe Ștefan, Si
mona Stanciu. Ioana Avram, 
Drago» Chiț) colegii de la 
școlile generale nr. 50 și 71 
»u prezentat un program ar
tistic.

9.00 — Teleșcoală. Istoria Româ
niei : Buridava (Televiziune șeo- 
larâ completivă). Geografie (anul 
IV) : Lacurile din România (Te
leviziune școlară integrată). Fi
zică. Consultații : Legile gazelor 
(Televiziune școlară completjvă) ; 
10,00 — Telex ; 10,05 — Municipa
litatea rășpunde bueureșteanulu| ; 
10^85 scene de balet : 10,40 —
Film pentru tineieț ; „Pe răspun
derea mea“ j 12.Q0 — Telejurnal; 
16,86— J7,W - Lecții TV. pentru 
lucrătorii din agricultură ; 17,30 — 
Curs de Jimbă rusă ; 13,0» - Te
lex ; 13,05 -r Tragerea Pronpex- 
pres ; 18,15 — Steaua polară — 
emisiune de orientare școlară și 
profesională „Tehnică și agricub 
țură“ ! 11,35 - Liniă eonii Cămi
nului cultural din Dăbulenhpolj ; 
18,50 — Terra '73 î Cărbunele — 
o revenire spectaculoasă în ac
tualitatea energetică : ta.16 —
Publicitate : 19,20 — 1001 de »grj ; 
19,90 — Telejurnal. Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — șn hot*- 
rîtor : 20,00 — Qinteoul săptămî- 
nii f „Drag nși-e jocul românesc” ; 
20,05 -r- Teleobiectiv ; 20,20 -? Tele- 
ejnemateea. Ciclul „Gdrard Ph|- 
jipe;‘ ’ „Jucătorul" : 21.55 — Gala 
maeștrilor : Loerjid Kogan • 19.15
—• 24 de ore.
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20,00 — O viață pentru 6 idee : 
Nicolae Țeclu ; 20,30 — Ritm și 
melodie j 21,00 — Telex ; 21.05 — 
Omul de lîngă tine. „Meteorologi 
la înălțimi” -. 21,25 — Recitalul pia
nistului Dan Grigore ; 31,50 — Din 
lirica Renașterii italiene ; 22.05
— Pagini mugjpalp din ..Albumul 
duminical*4.-'

Marti «eara. ministrul «face
rilor externe. George Macoveș- 
cu, eu soția, au invitat I» un 
concert, in sala Ateneului Ro
mân, pe membrii corpului di
plomatic din București. Au a- 
siștat Vasile Gliga și Nicolae 
Ghenea, adjunsți ai ministru
lui. cu soțiile, reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice, tune- 
ționari superiori din Minisstertil 
Afacerilor Externe. La concert, 
In al cărui program au figurat 
lucrări din repertoriul româ
nesc și universal, și-au dat eon- 
cursul corul „Madrigal", dirijat 
de Marin Constantin, artist e- 
merit, Orchestra de instrumente 
vechi a Radioteleviziunli Ro
mâne. «ub conduearea dirijoru
lui Ludovic Baci, soliști Emilia 
Petrescu, artistă emerită, și 
Wolfgang Guttler, - . - -

Concertul ș-a bucurat de un 
deosebit succes.

La Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România au 
luat sflrșit marți lucrările se
siunii de comunicări, organiza
tă sub egida Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

Reuniunea a prilejuit un 
rodnic schimb de opinii și ex
periență intre lucrătorii din 
muzee in probleme de o deo
sebită importantă și actualitate 
din acest domeniu.

In cele peste 100 de comuni
cări și referate susținute pre- 
„um și In dezbaterile care au 
' it loc cu acest prilej au fost 

fc.mulate numeroase propuneri 
vizind intre altele aplicarea u- 
nor forme eficiente de prezen
tare a documentelor și mărturi
ilor despre continuitatea și for
marea poporului român și Îm
bogățirea continuă a fondului 
muzeistic. O atenție deosebită a 
fost de asemenea acordată fo
losirii celor mai adecvate acti* 
vități muzeale pentru punerea 
In valoare a minunatelor tradi
ții eroice de luptă «Ie poporului 
nostru, ale clasei muncitoare și 
Partidului Comunist Român și 
pregătirii muzeelor pentru a in- 
timpina cu un bogat program de 
acțiuni cultural-educative cea 
de-a 30-a aniversare a insurec
ției naționale armate antifascis
te din august 1944 și *1 XI-lea 
Congres al P.C.R.

SPORT
Pledoarie pentru 

rugbi in 13 jucători
Duminică. Televiziunea ro

mână. in cadrul magazinului 
sportiv. a avut inspirata idee 
de a prezenta telespectato
rilor aspecte din cadrul în- 
țilnirli dq r«gbl în 13 jucă
tori. dintre reprezentauv*le 
Marii Britanii șl Australiei. 
Nu vom face aprecieri asu
pra acestei partide.

Vom Încerca însă să ple
dăm pentru acest joc din 
mal multe motive. Astfel, 
considerăm că avlnd 1« bază 
ca sport de performantă 
rugbiul In 15 jucători, cel 
in 13 poate ti adaptat foarte 
ușor la noi în tară. Regu
lile de joc destul de «împle, 
dar mai ales mișcarea con
tinuă în teren, ca șt elimi
narea momentelor mai sta
tice din rugbiul in 15, ple
dează pentru practicarea a- 
ceetuf joc, mai ales că tem
peramental jucătorii noștri 
sint mult mai abili, mai ra
pizi «i buni tehnicieni. Tot
odată, rugbiul in 13 dezvoltă 
mal mult spiritul combativ 
al jucătorului, dezvoltă cura
jul, viteza de joc este mai 
mare, tenacitatea mal amplă, 
aportul colectiv mai accen
tuat. Dar cel mai mare folos 
considerăm că l-ar avea 
sportivii tineri, cei care des
lușesc tainele rugbiului. Fă- 
cind această modestă pledoa
rie pentru rugbiul in 13 jucă
tori, socotim că federația 
noastră de specialitate poate 
lua în discuție o eventuală 
transpunere In practică a a- 
cestuj frumos joc : rugbiul 
in 13 jucători,

GABRIEL FLOREA

CUPA TINERETULUI
• TIRGOVIȘTE : Criteriul primai 

Zăpezi

„Criteriul primei rtpazi", con
curs tradițional organizat de 
Comitetul județean Dîmbovița »1 
U.T.C.. tn eolaborara cu In
spectoratul școlar județean și 
C.J.E.F.S.. a atras peste 1 500 de 
tineri din asociațiile sportive și 
școlile din Tirgoviște. Moroni, 
Pucioasa, care s-au întrecut la 
probele de schi și săniuțe. Con
cursurile de la Țirgpviște au 
fort dominate de elevii de |a 
Grupul școlar „Petrol" (prof. 
Gh. Becheanu) fi de la Liceul 
industrial de construcții și ma
șini (prof. Maria Chiriță). Pe 
primele locuri, la întrecerile 
de săniuțe, s-au clasat Gh. 
Cristea, Gh. Nicola. Mihai Cu
man, Ion Diaconeseu fi Ga
briel Manea. Dintre cei 300 de 
pârtiei panti la probele de schi, 
s-au remarcat următorii t Pe
tra Cortinei. Cornel Tomescu 
(„Metalul" Tirgoviște). Ion Dă
du- și Ion Sugiac (Grupul șco
lar Petrol), tn cadrul asociației 
sportive a întreprinderii de 
utilaj petrolier Tirgoviște «-au 
organizat primele concursuri de 
șah șl tenis de masă, pe secții.

M. AVANU 
Subretloetla „Sdnfeii tineretului"

Tirgoviște

• SLOBOZIA : Tinerii tractoriști
in întrecere

Primele întreceri din cadrul 
ediției de iarnă a „Cupei Tine* 
retulUj" au atras numeroși con
curent din județul Ialomița. La 
casa de cultură din Slobozia și- 
au dat întâlnire 65 de tineri lu
crători din I.A.S. și S.M.A., eara 
au petrecut o frumoasă dupâ-a- 
miază. particlpind la întreceri 
atractive de șah și tenis de ma
să. Pe primele locuri s-au clasat 
Apostol Mirică și Radu Nicolae 
de la S.M.A. Scintaia.

M. L.

• REGHIN : 3 000 de tineri par-
ticipanți

De la tovarășul Mihai Haja, 
activist la comitetul orășenesc 
Reghin al U.T.C., aflăm că nu
mărul tinerilor antrenați de 
către organizațiile U.Ț.C. la în
trecerile etapei de masă a „Cu
pei Tineretului", in orașul de pe 
Mureș depășește cifra de 3 000, 
In afară de ampla Întrecere pen
tru sporturile de sală s-au or
ganizat șl competițiile dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie". Aici evo
luează 6 echipe de volei, 9 de 
baschet și 8 echipe de popice, 
fete și băieți.

MIRCEA BORDA

încă o anchetă confirmă

• Ieri, i* aula I.P.G.G. din 
Capital*, * început medul de 
baraj pentru desemnarea cam
pionului national de ssh din
tre marele maestru internatio
nal Florin Gheorghiu fi maes
trul internațional Victor Cio- 
eiltea. prima partidă, in care 
Florin Gheorghiu a avut pie
sele albe, s-a încheiat remiză 
Ia mutarea a 21-a.

• La Miercurea duc s-a 
desfășurat ieri seară intilnirea 
internationals de hochei pe 
gheață dintre selecționata di
vizionară a României și forma
ția cehoslovacă Slezan Opava. 
Hocheișțji romtnl au obținut 
victoria cu scorul de 4—3 (2—1, 
1—1, 1—1), prin golurile mar
cate de Axinte, V. Huțanu, To
ne și Codea.

• Ziarul francez de sport 
„L’EQUIPE" anunță eâ turneul 
international masculin fulger de 
handbal va avea loc la 32 de- 
cembrie în «ala „Coubertin" 
din Paris, eu participarea unor 
echipe reprezentative, printre 
care și cea a României.
• Turneul final al „Cupei 

Fr. Box" pe echipe va reuni in 
Capitală formațiile Farul Con
stanța. Box Club Galati, A.S.A. 
Cluj și Box Club Brăila. Prima 
gală va avea loc la 28 decem
brie (semifinalele), iar cea de-a 
doua (finala) este programată 
la 29 decembrie. Intllnirlle se 
vor desfășura in sala Dinamo.

Artistul amator, pictorul Gydrgy Plaias a anunțat la panel în 
favoarea imprimeurilor textile. Aceasta s-a întipiplat după ce 
talentul său s-a confruntat de 12 ori cu publieul diverselor 
orașe ardelene și de două ori cu iubitorii de pictură ai Capita
lei prin expozițiile prezentate. Producția ultimilor trei ani, 
100 de tablouri create după originalul procedeu al texțilo-pla^ 
tjeî, învăluie casa intr-o aură de eftldură și prospețime. Culorile 
sent efecte de o strălucită picturalitate. Colajele au ceva din 
farmecul policrom al mozaicurilor. „Trandafirii albi”, „Tranda
firii roșii”, „Vijelie”, „Negoiul”, „Sfinxul românesc”, „în curte” 
sint citeva piese reprezentative ale universului preferat.

Ochiul artistului, dublat de mina artizanului, face din eoYn- 
poziția „Intrarea triumfală” a lui Mlhai Viteazul in Alba îulia”, 
inspirată după tabloul lui D. Stoica, în fotografie, o valoroasa 
operă de artă, un unicat. Măiestria artistică se împletește cu 
migala și răbdarea ansamblării a peste 200 000 bucăți textile 
care dau momentului imortalizat o strălucită expresivitate.

MIRCEA BORDA

WERCUIIL II PECXMIRIE 1M>
7 ORINO NEGRU : Exeeisjor (»• 

rele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 1« ; 18.1* ;
; Melodia (orele 9 ; 11.ÎS ;

13.30 ; )l j 11.30 ; 30,45) 1 Flamura 
(orele 9 : 11,1* i 1*430 ; 11 ; 18.13 ; 
20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Hâ
tri» (erele | ; 1146 : 13.38 ; II ; 
|«,W , 30,30),

MARELE VALS : Luceafărul 
(erele 1,30 ? 11,10 ; |4,I8 ; 1*7.30 ;
20.W); Capitol (orele 1,30; |1.33;
3.30 ; 17,30 ; 90,39).

INTÎMPLĂRJ cu COSA NOi- 
TRA t Scala (orele 9; 11,13; 13.10; 
HU6 ; 19,46 ; 31) i București (Oiuie
9.45 ; H ; 13,18 ; 16 ; 11,30 ; 3|);
Favorit (orele 9.11; jj.so : |3.« ; 
16 ; 13 19 ; >0,30).

FATA DIN ISTANBUL: festi
val (orei» 9; 13,90; J0; 18.30;
20,45).

JVLÎANJB t LMOiin» (erei® 8.30 ; 
19 ; 14.38 ; IT.99 ; »9.30).

MORGIANA ; Central (orala 
9.J5 j 11.30 î 13.41 ; 16 ; 10.13 ;
20.30) .

PETRECEREA ! VietorJ» (oral»
1.45 ; H I 134» ; 16,4» ; 19.10 1 30.43).

CORTUL ROȘU ; Doina (orele
9.45 ; 12.41 î 17.11 : 30) 1» ora 11.10 
desene animata peptru copji.

EVADAREA : Dacia (orala 9; 
11,15 . |3,30 , H i na» ; :o,30),

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE s Grivita (erele 9 î .11,16 ;
13.30 ; 1«; 19,10 ; 20,30); Ayror* 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 10 ;
20.15) ,

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Viito
rul (orele 16 ; 18 ; 28).

MONTE CARLO ; Timpuri Noi 
(erele 9.15 — 20,13 în continuare).

IN MUNȚI CRESTE UN BRAD 
VERDE : Giuleștă (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) .

ULTIMELE ȘASE MINUTE: Bu- 
cegi (orele H,30 ; 10 ; 20,15) ; Lira 
(orei© 15.38 ; 19 ; ?6,15) ; Arta
(orele 15.30 ; « ; 3», 15).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Pa
cea (orei# ,5.38; 17.45; 20).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK: (orele 9; 11.15;
13,38 ; 16 ; 1945 ; 20.30) : Gloria
(orale a : 11,15 11.80 ; 15,45 ; 18.15 ;
20.30)

cu cărțile pe fată » înfră
țirea (orale 11.30 ; 1| ; 38.1«.

108 DE LEI : Cosmos (orala
15.30 ; 19 : 90.16)

BUNA SEARA, POAMNA 
CAMPBELL : Drumul (oreta
15.3» ; 18 ; 20.16) C^ireeani (orele 
13.S0 ; 11 ; 30.15).

ANCHETA- POȘTAȘILOR î Mun
ca (orele J6 ; ?8 ; 20),

ULTIMUL TREN DIN GUN 
KILL : Ferentari (orele 15,3» 5 18 ; 
>0.11),

MONOLOG : Rahova (orala 
1540 : 13 : 2045),

bpt PE UN BALANSOAR î 
Popular (orele 15,88 ; 18 ; 20,15)-

OMUL DIN LA MANCHA : Val,, 
ga (orala I.io : 1S.15 ; 15 ; 17 46 ; 
20,11).

LOVE STOR? : UNJREA (oral»
15.30 ; 18 ; 30.15),
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ILIE NĂSTASE — TEN1SMENUL NR. 1
• Ancheta agenției „Associa

ted Press” pentru desemnarea 
celor mai buni 10 sportivi din 
lume l-a ales, ca și alte agenții 
și ziare, sportivul nr. 1 al anu
lui pe campionul mondial de 
automobilism. Jackie Stewart, 
Singurul jucător de tenis din 
lume indus pe lista celor mai 
bunț 10 sportivi ai anului este 
Ilie Năstase, clasat pe locul 6.

Aceasta confirmă ancheta efec
tuată printre ziariștii prezenți 
la Turneul campionilor de la 
Boston, care i-au acordat Iul 
Hie Năstase titlul de cel mai 
byn jucător din lume pe anul 
1973.

La ancheta agenției Associa
ted Press au participat ziariști 
și personalități sportive din '25 
de țări.

• Stadionul Maracana din 
Rio de Janeiro va găzdui astăzi 
meciul de fotbal organizat In 
onoarea fostului internațional 
Manuel dos Santos (cunoscut 
în lumea fotbalului sub numele 
de Garrincha). în acest meci o- 
magial. selecționata formată din 
jucătorii care au cucerit în Me
xic pentru a treia oară Cupa 
.,Jules Rimet” va întîlni o . for
mație a celor maj buni jucători 
din prima divizie a campiona
tului brazilian.

Tichetul
Au trecut de atunci citeva 

zile. In acea scară cam ge
roasă, în troleibuzul de pe 
linia 94 cu care călătoream, 
se aflau doar patru pasageri. 
Al cincilea a fost o fetiță, 
elevă la Liceul de muzică. 
Locul pe eare-1 ocupam, in 
imediata apropiere a încasa
toarei, mi-a permis să observ 
cum eleva de vreo 11—12 ani, 
a reacționat atunci cînd du- 
cind mina în buzunar nu 
și-a mai găsit tichetul. La
crimile imediat • apărute a- 
veau să fie completate de o 
explicație pe cit de scurtă pe 
atit de sinceră : am pierdut 
•tichetul.

— Și ce-ai să faci acum ?
— am întrebat-o.

— Voi coborî la prima și 
voi merge pe jos — a venit 
răspunsul.

— Stai departe ?
— în Berceni.
Dialogul $i mai ales pilo

sul acela de copil, a atras in 
același timp privirile celor 
patru călători. Toți, ca la o 
comandă neauzită, nerostită 
s-au ridicat și s-au îndrep
tat spre încasatoare ducind 
mîinile in buzunar. Ghicin- 
du-le intențiile. încasatoarei
— o tinără de vreo 18 ani — 
i-a liniștit pe toți. Uite — 
i-a zis ea fetiței — ia tiche
tul acesta și o să mi-1 dai 
la coborire. După citeva in-

omeniei
șistențe eleva a acceptat.

N-aș fi dat poate importan
ță gestului dacă aproape de 
capitul liniei privirea nu ar 
fi Intilnit acel tichet pe 
care fetița îl ținea in mină. 
L-am văzut mai bine în 
clipa cind, înainte de a co
bori. i l-a dat încasatoarei. 
Citeva -r poate chiar ju
mătate — din bilete erau per
forate. Nu m-am putut ab
ține si am rostit : un bilet 
consumat din tichetul per
sonal. Nu. a fost răspunsul 
primit — nu este tichetul 
pentru călătoriile mele. îl 
țin doar pentru asemenea 
cazuri. Se poate întîmpla, 
știți, ca un eopil. un bătrîn, 
orice om să uite tichetele sau 
banii acasă, Nu însemnează 
că trebuie să-l dau jos 
mașină. Atunci ii ofer ti
chetul, perforîndu-i un bilet.

Nu am mai apucat să spun 
nimic altceva venind timpul 
să cobor. Și contrar obiceiu
lui. am coborit prin spate. 
Am făcut-o pentru a trece 
prin fața postului de taxare 
și am privit numărul dc ser
viciu aflat pe reverul de la 
haina tinerei încasatoare : 
16 134. încasatoare» care are 
oricind. pentru orice intim- 
plare neprevăzută, un tichet 
— tichetul omeniei.

IOAN VOICU

9.00 — Știri ; 9,05 — Xneogrțito — 
program varietăți muzeale : 
9.55 — Meiodîa zilei : ,.Sub cupo
la țării" de Doru Popoviei ; 10,00
— Meridian olub ; 11,00 — Știință.
?l tahnlc# ; 114» Frofli pe por
tativ -N- Kathleen Ferrier ; H4»
— Geografie folclorică. Țara
Năsăuduiui; 12,00 ~n Transmisiuni 
țjirepta din țară ; 12,10 -r Invita
ție în fonotecă : 12.55 — Melodia 
zilei; 13.00 — închidere» emisiu,- 
nii de dimineață ; JT.00 — Știrile 
dupa-amîezii ; 17.0B Alo. Radio ! 
-r~ mutică ușoară la cererea 
cultitorilor ; 18,00 — Șapte iile, 
șapte arte. Arte plastice ; 18,1»
— Dublu recital î Edith Pieha si 
George Enache : 18,55 ~ Melodia 
silei ; 19,88 — In direct... de la 
Clubul Combinatului chimic de 
la Tu mu Măgurele. Seară cultu
ral* : i»,30 știri : 19,35 - Casa 
de dl»curj „Vox“ ; 30,00 —■ Figuri 
de seamă din istoria culturii ro- 
mâneșt’- Ovid Densufianu ; >i,w
— Radio-super-top. Muzică ușoară 
de peste hotare ; 22.00 r- Radio* 
jurnal Buletin mateorelogtc. 
Sport ; M.30 — Melodia zilei ; 
22.35 Vedete ale muzleii moare ; 
23.15 — Poetica. Toma George Ma- 
ioreșcu ; 23,20 -m- Muzică slmfor 
nic* : 23.56—24.00 — Ultimele ftiri»

Opera Romana ; madame but- 
TERFLEY — ora 19 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : ÎNTRE NOI DOI 
N-A FOST DECÎT TĂCERE - ora 
20 ; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20 : Teatrul 
,,C*I. Nottara'* (Sala Magheru) : 
AICI a DORMIT GEORGE 
WASHINGTON - ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : PREȘUL — ora 20 ; Tea
trul Mie : PHILADELPHIA EȘTI 
A MEA — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : LTOLA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Va$ileșcu“ : MITICĂ 
POPESCU - ora 19.30 : Teatrul 
ȚĂNDĂRICĂ (Sala Victoria) : 
POVESTEA TIMPULUI PIERDUT 
— ora 17 : Ansamblul ..Rapsodia 
Român*” : CONCERT DE MUZICĂ 
POPULARA ROMANEASCA — 
ora 19,30 : Circul Globus : GALA 
ACROBAȚILOR (spectacol inter
național) — ora 19,30.

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

BUCUREȘTI

(PUBLITURISM)

bani de buzunar in valuta țârH vizitate, in funcție de durata 
excursiei și primesc adeverințe pentru schimbul valutar, conform 
normelor in vigoare.

Informații și înscrieri la toate oficiile județene do turism din 
tară si la agenția din București, Calea Victoriei nr. 100, telefon 
16 44 31.

Agonția de excursii cu tu* 
rștli români jn străinătate or- 
ionizează în trimestrul 1/1974 
.xcursii in R. P. BULGARIA 
cu autocarele, 2 și 3 zile), 
t. D. GERMANA (cu tren 12 
:ile> inclusiv excursiile prile- 
uite de ediția de primăvară 
a Tirgului internațional de la 
Leipzig), R. P. POLONA (cu 
tren 7, 9 și 10 zile), R. P. 
UNGARA (cu tren 5 și 6 zile), 
R.S. CEHOSLOVACA (cu tren 
t și 12 sile) și U.R.S.S. (cu 
tren sau tren și avion 7, 8, 9 
și 11 zile).

Turiștii aflați in concediu in stațiunile balneo-climaterice Sinaia, 
Predeal, Bușteni, Aurora, Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia se 
pot inscrie la excursiile de scurtă durată in R.P. Bulgaria, iar cei 
aflați la Felix șl 1 Mai, in R.P. Ungară.

De asemenea, la cererea colectivelor se organizează și ex
cursii pe alte itinerare.

Pe lingă excursiile incluse in program, turiștii beneficiază de

Oficiul National de Turism „Carpați‘(-București întreprinderea
Energo - reparații București

cu sediul in B-dul Mărășești Nr. 2

Angajează 
imediat

pentru turnătoria modernă din B-dul Energeticienilor nr. 2 
(Vitan) autobuz 35,

TINERI CU CEL PUTIN 4 CLASE ELEMENTARE Șl VIRSTA 
MINIMA DE 17 ANI PENTRU CALIFICARE IN MESERIA DE 
TURNATOR-FORMATOR PRIN CURSURI DE SCURTA DU
RATA DE 8 LUNI. Pe toată durata cursului, beneficiază de 
un salariu tarifar lunar de 1 112 lei și de drepturi acordate 
de lege : spor pentru condiții deosebite, echipament de pro
tecție și lucru și antidot.

Solicitanții care nu au domiciliul stabil in municipiul Bucu
rești trebuie să aibă asigurată cazarea pe timpul contrac
tului încheiat cu întreprinderea.

Relații suplimentare se pot cere la biroul personal, telefon: 
23 40.

sectorul 5 (lingă Parcul Libertății)
PRIMEȘTE IMEDIAT ABSOLVENȚI Al ȘCO

LII GENERALE ÎN VIRSTĂ PÎNĂ LA 18 ANI 
PENTRU CALIFICARE PRIN UCENICIE LA 
LOCUL DE MUNCA în următoarei» meserii:

• MODELIERI
• SCULERI-MATRIJERI
Se vor prezenta următoarele acte:
• Certificat de naștere original fi copie
• Certificat de absolvire a școlii de 10 ani sau adeverință 

de promovare o clasei a VIII-a.
• Fișa copilului de la 0 la 15 ani de la școala generală, 
a Buletinul de analiza singelui și rezultatul radioscopiei

pulmonare.
Pe timpul școlarizării tinerii vor beneficia de toata drep

turile legale. Se încheie contracte de școlarizare și după ab* 
solvire vor fi repartizați in producție la ENERGO-REPARAȚII, 
sediul nou al intreprinderii, care este dotat cu utilaje și in
stalații ultra moderne.

Informații suplimentare se pot obține la sediul întreprin
derii energo-reparații telefon 23 26 40.

Mijloace de transport : tramvai 7, 12 autobuz 32, 33 stația 
Parcul Libertății



Lucrările
Comitetului Executiv

al Federației Mondiale
de peste hotarel

a Tineretului Democrat Tripoli

Ieri au continuat la Bucu
rești lucrările Comitetului E- 
xecutiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. 
In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
Federației Tineretului pentru 
Eliberarea Vietnamului de 
Sud, Uniunii Tineretului Mun
citor „Ho Și Min" din R.D. 
Vietnam, Mișcării Tineretului 
Comunist Francez, Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist din R.P. Bulgaria, U- 
niunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, Federației Tineretului 
Comunist Italian, Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socia
list din R. P. D. Coreeană, 
Federației Uniunilor Socia
liste ale Tineretului din R.P. 
Polona, Comitetului Interna
țional al Mișcărilor pentru

Copii și Adolescenți (CIMEA), 
Tineretului Frontului Unit 
Național din Cambodgia, 
Tineretului Democrat din Ja
ponia, Federației Tineretului 
Comunist din Argentina, Co
mitetului Organizațiilor de 
Tineret din U.R.S.S., Tinere
tului Comunist din Columbia. 
Tineretului Muncitoresc So
cialist German din R.F. Ger
mania, Tineretului Revoluțio
nar Mongol, Tineretului Co
munist din Ecuador, Tinere
tului Comunist din Grecia, 
Tineretului Avangărzii din 
Costa Rica, Tineretului Liber 
German din R.D.G., Federa
ției Tineretului Democratic 
din R. D.
Tineretului 
Anglia.

Lucrările

P. a Yemenului, 
Comunist din

reuniunii continua.

In Uniunea Sovietică a fost lansată

Nava cosmică
//

Mircca Manta 
primit de 

Moamer £1 Geddaii 
TRIPOLI 18

18 decembrie, 
reprezentantul 
Consiliului de 
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost primit de pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Repu
blicii Arabe Libiene, Moamer El 
Geddafi, căruia i-a înmînat un 
mesaj din partea șefului statu
lui român.

Președintele libian a transmis 
mulțumiri președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
pentru mesajul adresat și pen
tru atenția acordată probleme
lor de mare actualitate, îm
preună cu salutul său personal 
și cu cele mai bune urări po
porului român. Președintele 
Moamer El Geddafi și-a expri
mat dorința de a dezvolta re
lațiile libiano-române în diferite 
domenii și de a continua schim
burile de vederi cu partea ro
mână.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost evocate aspecte 
ale situației din Orientul Apro
piat, probleme de interes co
mun și referitoare la relațiile 
dintre cele două țări.

(Agerpres). La 
Mircea Malița, 

președintelui 
Stat al Republi-

partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste

la Moscova lucrările consfă-La 18 decembrie a.c. au început __ ___  . „ _
tuirii secretarilor comitetelor centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țări socialiste, la care se efectuează 
un schimb de păreri și de experiență privind activitatea ideolo
gică și se discută probleme ale 
tidele frățești.

colaborării ideologice dintre par-

DOSARUL „SUNTEM TINERETUL UT'
----- ------------........................................................................... -...... ................... -........................................-...................

Redescoperirea cărbunelui

în Uniunea Sovietică a 
lansată, marți, la ora 14,55 (ora 
Moscovei), nava cosmică „So- 
iuz—13", pilotată de un echipaj 
alcătuit din maiorul Piotr Kli
muk, comandantul navei» și in
ginerul de bord Valentin Lebe
dev.

Lansarea a avut loc în confor
mitate cu programul de cerce
tări în spațiul cosmic circumte- 
restru.
, Programul zborului orbital 
prevede efectuarea de observa
ții astrofizice asupra stelelor în 
spectrul ultraviolet cu ajutorul 
sistemului de telescoape ..Ori
on—2“, instalat la bord ; foto
grafierea spectrozonală a diferi
telor porțiuni ale suprafeței te-

derestre, în scopul obținerii 
informații pentru rezolvarea di
feritelor probleme ale economi
ei naționale ; continuarea veri
ficării complexe și experimen
tării sistemelor de bord ale na
velor cosmice de tip „Soiuz" ; 
punerea la punct a proceselor de 
dirijare manuală și automată, 
precum și a metodelor de navi
gație autonomă în diferite re
gimuri de zbor.

Agenția TASS precizează că 
între echipajul navei „Soiuz—13" 
și Pămînt se păstrează o legă
tură fermă prin radio și televi
ziune. Cosmonauții se simt bi
ne. iar sistemele de bord func
ționează normal. Cosmonauții au 
început executarea programului 
de zbor.

•<

Societate
minieră

româiio-centrafricană
La 17 decembrie, la Ban

gui a avut loc semnarea Con
venției și decretului de în
ființare a societății^ mixte 
miniere româno-centrafrica- 
ne — Scaromines — pentru 
prospectarea, exploatarea și 
prelucrarea aurului, diaman
telor, pietreldr prețioase și 
minereurilor pe întreg terito
riul Republicii Africa Cen
trală.

Convenția a fost semnată 
de președintele Republicii A- 
frica Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, și de ambasadorul 
României la Bangui, Gheor- 
ghe Popescu.

La ceremonia semnării au 
asistat membrii guvernului 
centrafrican.

Comandantul navei ,,Soiuz-13“. 
Piotr Klimuk, s-a născut în a- 
nul 1942, în satul Komarovo, 
din Bielorusia. După absolvirea, 
în anul 1964, a Scolii superioa
re militare de aviație de ia 
Cernigov — Ucraina — a activat 
în forțele aeriene militare, re- 
mareîndu-se ca un pilot cu apti
tudini excepționale. In anul 1965, 
Piotr Klimuk 
detașamentul 
cadrul căruia 
de pregătire 
cosmice pe 
pilotate..

Soția lui, Lilia, este 
la Institutul de medicină din 
Moscova. Ei au un fiu de cinci 
ani, Mihail.

Inginerul de bord Valentin 
Lebedev s-a născut în anul 
1942. la Moscova. In anul 1966 el 
a absolvit Institutul de aviație 
din capitala Uniunii Sovietice. 
După aceea, a lucrat într-un 
birou de proiectări, participînd 
la elaborarea și experimentarea 
unor noi sisteme de aparate 
cosmice. A fost primit în deta
șamentul cosmonauților în anul 
1972, unde a absolvit cursul de 
pregătire pentru zboruri cosmi
ce. Practică sporturi aviatice.

Soția lui Lebedev, Liudmila, 
este inginer. Ei au un fiu de un 
an, Vitali.

a fost primit în 
cosmonauților. în 

a absolvit un curs 
pentru 
diferite

zborurile 
aparate

studentă

în Adunarea Generală a O.N.U

Rezoluții privind obiectivele
și strategia dezvoltării

¥

CAMBODGIA. - Un

Varșovia

DELEGAȚIA M. A. N, 
PRIMITĂ DE

HENRYK JABLONSKI

dezbatere raportul 
pentru problemele

Luind în 
Comitetului ___
economice, privitor la stabilirea 
obiectivelor și strategiei inter
naționale a dezvoltării in ca
drul celui de al II-lea Deceniu 
al Națiunilor Unite, pentru dez
voltare, Adunarea Generală a 
adoptat, prin consens. 4 rezo
luții.

Primul document aprobă apre
cierea generală privind evoluția 
modului in care trebuie trans
puse in practică principiile și 
realizate obiectivele celui de al 
doilea Deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare.

în cea de a doua rezoluție, 
Adunarea Generală indică pașii 
ce trebuie întreprinși de țările 
in curs de dezvoltare pentru 
extinderea cooperării pe plan 
regional, subregional și interre
gional în domenii ca schimbu
rile comerciale, comunicații, dez
voltare industrială, finanțe 
credit, precum și în 
științei și tehnologiei

în cea de a treia . .
plenara Adunării Generale rea
firmă că în lumina reevaluării 
telurilor și obiectivelor strate
giei internaționale a dezvoltării, 
trebuie întreprinse eforturi de 
către toate statele interesate 
pentru realizarea acestor 
puri.

A patra rezoluție, la 
România este coautoare, 
Consiliului Economic și 
să dea dispoziție Comitetului 
său pentru aplicarea științei și 
tehnologiei moderne pentru 
dezvoltare să acorde prioritate, 
la următoarea sa sesiune, pro
blemei stabilirii unor obiective 
cantitative în domeniul științei 
și tehnologiei, pentru a permite 
Consiliului analizarea acestora 
și elaborarea unui ansamblu de 
propuneri concrete, care să fie 
dezbătute la cea de a 29-a se
siune a Adunării Generale.

Adunarea Generală a aprobat, 
de asemenea, propunerea făcu
tă de un grup de state între 
care și țara noastră, de a se or
ganiza o sesiune specială, la 
înalt nivel politic, pentru a e- 
xarnina problemele politice și

de altă natură ale dezvoltării 
economice și cooperării interna
ționale. Rezoluția a fost adop
tată in unanimitate. Potrivit a- 
cestui document, sesiunea spe
cială a Adunării Generale a 
O.N.U. ar urma să aibă loc în 
anul 1975, înaintea celei de-a 
30-a sesiuni ordinare. Numeroși 
delegați au apreciat că această 
hotărire este de o importanță 
istorică, întrucît. pentru . prima 
oară O.N.U. va avea posibilita
tea să dezbată exclusiv proble
mele economice internaționale, 
să ia măsuri în acest domeniu 
vital pentru progresul economic 
și social al tuturor popoarelor 
lumii și să examineze chestiu
nile extinderii cooperării eco
nomice dintre state.

Henryk Jablonski, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, a primit, 
marți, delegația parlamen
tară română condusă de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte 
al M.A.N.,' care, la invitația 
Prezidiului Seimului, a în
treprins o vizită oficială de 
prietenie în Polonia.

Cu acest prilej, conducă
torul delegației parlamentare 
române a transmis președin
telui Henryk Jablonski un 
mesaj de salut din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind 
tru mesajul primit, 
blonski ,a transmis, 
său. tovarășului 
Ceaușescu cele mai 
rări de sănătate și 
cese in activitatea .sa.

în timpul convorbirii, des
fășurate într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie, 
s-a subliniat evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-polone pe toate planu
rile — politic, economic, 
tehnico-științific. cultural — 
dorința comună de a dez
volta continuu această cola
borare în interesul celor 
două popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

pen- 
H. Ja

la rîndul 
Nicolae 

calde u- 
noi suc-

Si 
aplicarea 
moderne 
rezoluție.

sco-

care 
cere 

Social

La consfătuire participă: din 
partea Partidului Comunist Bul
gar •— A. Lilov și K. Tellalov, 
secretari ai C.C. al P.C.B., G. 
Bokov, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C.6. ; din partea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia — V. Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, O. Sves- 
tka, J. Fojtik, secretari ai C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia ; 
partea Partidului Comunist 
Cuba — A. Perez, membru 
Secretariatului C.C. al P.C. 
Cuba ; din partea Partidului 
cialist Unit din Germania — K. 
Hager, H. Axen, W. Lamberz, 
membri ai Biroului Politic, se
cretari ai C.C. al P.S.U.G.; din 
partea Partidului Popular Re
voluționar Mongol — D. Cimid- 
dorj, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. ; din partea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez — J. 
Szidlak, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. 
P.M.U.P., J. Lukaszewicz,

l
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din 
din 
al 

din 
So-

al 
se-

cretar al C.C. al P.M.U.P.. R. 
Frelek, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.M.U.P. ; din partea 
Partidului Comunist Român — 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Stefan 
Andrei, 
P.C.R. : 
Muncitoresc 
G. Aczel, l_____
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U. ; din partea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice — 
M. A Suslov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev, B. N. 
Ponomariov, membri supleanți 
ai Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.C.U.S., K.F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire iau parte, de 
asemenea, șefi și adjuncți de 
șefi ai secțiilor internaționale și 
ideologice ale comitetelor cen
trale ale partidelor frățești res
pective, alți activiști cu munci 
de răspundere.

secretar al C.C. al 
din partea Partidului 

Socialist Ungar — 
membru al Biroului 

secretar

„Petrolul a împins cărbunele pe un plan se
cundar. Tot petrolul, mai exact penuria de pe
trol, combinată cu creșterea prețului hidrocar
burilor readuce cărbunele în avanscenă". Ob
servația, astfel formulată de revista vest-ger- 
mană DER SPIEGEL, apare actualmente frec
vent în paginile diferitelor ziare de pe toate 
meridianele, în declarații ale specialiștilor din 
domeniul energeticii.
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• Un declin
(se pare) temporar

D
upă ce a tronat un 
secol întreg ca fur
nizor principal de 
energie și după ce 
a dominat citeva 
decenii în șir ca 

materie primă în industria chi
mică, „regele cărbune" a fost 
detronat de „aurul negru". De
clinul „regelui cărbune", declin 
accentuat în ultimele decenii, în 
perioada postbelică, devine foar
te evident dacă amintim că, în 
vreme ce producția mondială de 
fontă, oțel, energie electrică a 
cunoscut creșteri spectaculoase 
(între 3 și 10 ori) iar cea de 
petrol a crescut de opt ori în 20 
de ani, producția de cărbune 
s-a ridicat in deceniul 1962—1972 
de la 1 817 milioane tone la abia 
2 328 milioane tone pentru ca în 
1972 să scadă la 2 076 milioane 
tone (în Europa occidentală, de 
pildă, producția de cărbune a 
scăzut în ultimul deceniu cu o 
pătrime). Tot atît de elocvent 
pentru acest declin este faptul 
că dacă în 1960 circa 56 la sută 
din chimicalele de bază erau 
obținute în industria chimică din 
cărbune și numai 44 la sută din 
petrol. în 1972 circa 93 la sută 
din aceste produse au fost ob
ținute pe bază de petrol și numai 
circa 7 la sută pe bază de căr
bune. Cel mai pregnant indiciu 
al prematurei renunțări la căr
bune sub imperiul marelui 
„boom" mondial al petrolului îl 
constituie. însă, fără îndoială, a- 
ceste două cifre : partea „asu
mată" de cărbune în balanța 
energetică mondială a scăzut de 
la 59 la sută în 1952 la mai puțin 
de 21 la sută în 1972.

nirea sînt constituite din cărbuni. 
Cele mai recente date estima
tive avansate de cercetătorii de 
la Institutul de geologie din 
Bonn evaluează rezervele mon
diale de cărbune la „minimum 
12 000 miliarde de tone" ceea ce 
reprezintă, practic, necesitățile 
pentru două secole. Evident, 
existența acestor rezerve nu 
constituie, în sine, o noutate 
pentru specialiști. Elementul nou 
îl constituie faptul că rarefierea 
resurselor de hidrocarburi e de 
natură să determine concentrarea 
de investiții și eforturi care să 
pună pe picioare acele tehno
logii complexe capabile să scoată 
de la mari adîncimi (chiar de la

mul vehicol alimentai cu ben
zină din cărbune a parcurs dis
tanța Ludurgshafen — Munchen. 
La sfirșitul anilor ’30 s-au obți
nut deja carburanți sintetici în 
mari întreprinderi prin lichefie
rea cărbunelui. In 1940—1943 s-a 
ajuns în Germania la o produc
ție anuală de circa 1 200 000 tone 
benzină sintetică (producție în
treruptă după război ca urmare 
a prețului mai redus al hidro
carburilor).

• Intr-un turn înalt de 50 
metri al centrului de cercetări 
nucleare Julich din Aachen 
(R.F.G.) este în curs experimen
tul denumit „Eva". Uriașul turn 
adăpostește un amestec de gaz 
de cărbune și vapori de apă care 
sub efectul unei încălziri la 1 000 
grade Celsius se pot transforma 
într-un amestec de gaze cu mare 
putere energetică. Această „ma
gazie de energie" creată prin 
amestecul de gaze încălzit poate 
fi „transportată" și folosită la 
mari distanțe. Cu ajutorul așa- 
numitelor generatoare magneto- 
hidrodinamice (M.H.D.) experi
mentate actualmente în U.R.S.S. 
și S.U.A. căldura generată de un 
amestec de gaze pe bază de 
cărbune de genul celui realizat 
la Julich se va putea transfor-—DEB SPIEGEL

detașament de patrioți khmeri pregătind o noua acțiune.

Atac terorist

Pe aeroportul Fiumicino din 
Roma a avut loc la 17 decem
brie un atac armat săvîrșit de 
un grup de teroriști care ar apar
ține, potrivit relatărilor agenți
ilor de presă, unor ramuri extre
miste ale organizațiilor palesti
niene. Sosiți de la Madrid la 
bordul unui avion al companiei 
„Iberia" ei au deschis focul cu 
arme automate și grenade asu
pra călătorilor aflați în holul 
aeroportului. Retrăgîndu-se apoi 
pe o pistă a acestuia, au atacat 
cu grenade un avion „Boeing 
707“ al corppaniei „Pan Ame
rican", care se pregătea să de
coleze, cu 87 persoane la bord. 
Aparatul a luat imediat foc. 
Număruț victimelor stabilit de 
autoritățile italiene se ridică la 
31 morți, in rîndul cărora figu
rează patru oficialități guverna
mentale marocane. între care 
Abdellatif Imani, secretar de 
stat pentru planificare și dezvol
tare regională, ce urma să-1 în
soțească pe primul ministru 
Ahmed Osman îritr-o vizită ofi
cială în Iran.

Teroriștii, după ce au luat ca 
ostateci un grup de călători, au 
reușit să pună stăpînire pe un 
avion „Boeing 737" al companiei 
vest-germane „Lufthansa", obli
ging personalul navigant să de
coleze.

în aceeași zi, aparatul a ate
rizat la Atena, unde grupul de 
teroriști a cerut autorităților să 
pună în libertate pe cei doi au
tori ai atentatului organizat pe 
aeroportul capitalei Greciei la 5 
august și soldat cu 5 morți și 55 
răniți.

Marți dimineața, avionul a

părăsit aeroportul din Atena în- 
dreptîndu-se spre sud.

La ora 10.00 GMT. aparatul a 
aterizat la Damasc după care a 
decolat din nou ajungind la 
ora 14,10 GMT pe o pistă secun
dară a aeroportului din Kuweit. 
Potrivit știrilor transmise marți 
seara din Kuweit, teroriștii au 
acceptat să se predea și au pus 
în libertate ostatecii aflați la 
bordul avionului.

★

în legătură cu atacul terorist, 
un purtător de cuvint al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) a declarat că 
„autorii unui asemenea act nu 
pot fi în nici un caz comandouri 
palestiniene". Liderul O.E.P., 
Yasser Arafat, a adresat de alt
fel un mesaj regelui Hassan al 
II-lea al Marocului în care a 
denunțat cu fermitate actul și a 
exprimat compasiune în legătu
ră cu uciderea a patru oficiali
tăți marocane și a celorlalte 
persoane. De asemenea. Frontul 
Democratic Popular pentru Eli
berarea Palestinei a calificat 
atentatul drept „un act odios ce 
nu-și poate găsi justificare".

f
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Turneul lui H. Kissinger
• SECRETARUL DE STAT 

AL S.U.A., Henry Kissinger, a 
sosit, marți după-amiază, la 
Madrid, în continuarea turneu
lui pe care îl întreprinde în mai 
multe țări.

In cursul șederii sale de 24 de 
ore în capitala Spaniei, șeful 
diplomației americane va fi pri
mit de șeful statului, generalul 
Franco, și va conferi cu primul 
ministru. Carrero Blanco, și cu 
ministrul de externe, Laureano 
Lopez Brăvo.

Următoarea etapă a turneului 
lui Henry Kissinger va fi Pari
sul, unde urmează să sosească 
miercuri seara.

servatorilor, misiunea noului 
guvern este deosebit de difici
lă, partidul Liberal deținind 
în parlament numai 22 din to
talul de 179 mandate.

întîlnire L. Brejnev 
E. Gierelc
• LA KREMLIN a avut loc, 

marți, o întîlnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Agenția TASS men
ționează că au fost examinate 
probleme interesînd cele două 
țări și popoare.

• PRIMUL MINISTRU BRI
TANIC, Edward Heath, a anun
țat, marți, în Camera Comune
lor, amînarea vizitei oficiale pe 
care urma să o efectueze în 
R.P. Chineză, la începutul lunii 
ianuarie. Șeful guvernului bri
tanic nu a furnizat nici o indi
cație referitoare la data cînd 
va avea loc vizita. El a justifi
cat hotărîrea de a amina călă
toria în R.P. Chineză prin „si
tuația dificilă, chiar gravă, în 
care se află națiunea britanică 
in prezent". Premierul se refe
ră, în special, Ia evoluțiile de
favorabile pe plan economic.

Noul guvern danez
• NOUL PHIM-MINISTRU 

AL DANEMARCEI, Poul 
Hartling, a prezentat reginei 
Margrethe a Il-a lista cabine
tului său minoritar, format in 
exclusivitate din membri ai 
Partidului Liberal. Potrivit ob-

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VlNT oficial de la Damasc, re
luat de agențiile Reuter, United 
Press International și France 
Presse, a anunțat că Siria nu 
va participa la conferința de 
pace asupra Orientului Apro
piat, care ar urma să se deschi
dă la 21 decembrie, la Geneva.

Convorbiri 
R.D.G.-R.F.G,

au continuat 
delegațiile 

ale R.D.G. și
• LA BERLIN s 

convorbirile intre 
guvernamentale — -----r.
R.F.G. cu privire la încheierea 
unui acord bilateral în dome
niul sănătății. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, anunță agenția A.D.N.

Criza de ener
gie. Salvarea 
prin cărbune ? 
Întrebarea a- 
ceasta înscrisă 
pe coperta unuia 
din numerele 
recente ale re
vistei vest-ger- 
mane DER 
SPIEGEL apa
re foarte ac

tuală.
Energie-Krise

Penuria crescîndă de petrol și 
— consecința directă — tendința 
de creștere continuă și substan
țială a prețului hidrocarburilor 
este, însă, de natură să readucă 
pe primul plan „regele cărbune". 
Redescoperirea cărbunelui de
vine, aproape, o necesitate. 
Pentru că penuria mereu mai 
resimțită de petrol nu este o 
chestiune de conjunctură econo
mică sau de altă natură. Calcu
late la modul cel mai larg și 
optimist rezervele de petrol 
(circa 90 de miliarde de tone) 
nu pot ajunge decît pentru cel 
mult două decenii și jumătate. 
Așadar, penuria de petrol este 
o chestiune de structură a re
zervelor mondiale de combusti
bili și materii prime.

• „Regele cărbune" 
din nou in avanscenă

i, privind tocmai în 
această lumină lu
crurile, specialiștii 
ișl întorc din nou 
privirile cu speran
ța spre cărbune. Ei

pornesc de la o constatare esen
țială : nouă zecimi din rezervele

1 500—2 000 de metri) rezervele 
de cărbune valorificîndu-le în
tr-un mod superior. Programele 
de dezvoltare a industriei car
bonifere elaborate actualmente 
în numeroase țări, printre care 
și România, prefigurează ceea 
ce mulți denumesc de pe acum 
„o nouă epocă de aur a cărbune
lui".

In optica specialiștilor, cea 
de-a doua , domnie a „regelui 
cărbune" sefva deosebi funda
mental de cea dintîi prin cel 
puțin trei elemente :

1. Se prevede că, in perspec
tivă, va scădea ponderea cărbu
nilor folosiți drept carburant în 
favoarea utilizării lor ca mate
rii prime de bază pentru obține?- 
rea de produse chimice pre
țioase.

2. Se prevede, în același timp, 
că in utilizarea cărbunelui ca 
sursă energetică se va recurge 
nu la cărbune brut, ci Ia formele 
lui înnobilate (aceasta pentru 
creșterea randamentului și di
minuarea efectelor poluante).

3. Se schițează, în sfîrșit, teh
nici pe de-a întregul noi de ex
tragere a cărbunelui. Obiectivul 
oamenilor de știință este liche
fierea sau transformarea în gaț 
a minereului sub pămînt, c.hiaț- 
la mare adincime.

direct în Electricitate, fără a mai 
fi necesară etapa turbinei. In 
perspectivă apropiată, experi
mentul de la Aachen urmărește, 
însă, o operație și mai specta
culoasă : cuplarea cărbunelui 
cu atomul pentru obținerea unor 
mari resurse energetice. Un 
reactor nuclear, actualmente în 
construcție, va asigura „încălzi
rea" amestecului de gaze din 
turnul de la centrul de cercetări 
Julich Ia 1000 grade. „Sută la 
sută realizabil și mie la sută uti
lizabil cu mare randament" — 
astfel definește directorul cen
trului de Ia Julich, profesorul 
Rudolf Schulten, conceptul dez
voltat și în curs de experimen
tare al „constr îiriî unui nou 
sistem energetic care să se ba
zeze pe fuziunea dintre cărbune 
și energie atomică".

Toate aceste perspective ale 
utilizării „regelui cărbune" drel.z’ 
carburant i-au făcut pe mu.’ 
să prevadă, așa cum UN
CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR „strălucitul viitor al cărbu
nelui".

Dar nu numai acestea.

„Skylab ■ 3" 
și efectele 

imponderabilității 
în cadrul unei conferințe de 

presă care a avut loc la Hou
ston, doctorul Story Musgrave, 
medicul centrului, a relevat că 
William Pogue, Edward Gib
son și Gerald Carr — membrii 
echipajului „Skylab—3“ — au
crescut în înălțime cu doi cen
timetri din momentul lansării lor 
în cursa spațială. De asemenea, 
s-a constatat o micșorare de 
cîțiva centimetri ,a capacității 
toracice, ca și o pierdere a di
mensiunilor taliei. Explicind a- 
ceste fenomene, medicul centru
lui a precizat că datorită lipsei 
gravitației s-a produs o întindere 
a discurilor coloanei vertebrale, 

în cursul conferinței s-a rele
vat, totodată, că cei trei astro- 
nauți nu se mai află în condiția 
fizică din momentul lansării, dar 
că situația se va redresa la 
scurt timp după reîntoarcerea 
lor pe Pămînt. Pentru a se men
ține în condiție fizică satisfă
cătoare, membrii echipajului, 
aflați • în misiune de la 16 no
iembrie, continuă în ritm intens 
exercițiile fizice incluse în pro
gram.
• DOLARUL AMERICAN a 

atins, luni, la bursa din 
Frankfurt pe Main, cea mai ri
dicată cotă de schimb din ulii- 
mele șase luni — 2,6540 mărci 
pentru un dolar (2,6470 — vine
rea trecută). Experții financiari 
apreciază că această situație se 
datorează cererilor sporite de 
dolari.

Reactorul nuclear de la Julich: 
unirea dintre cărbune și energia 

atomică...

de energie exploatabile și utili
zabile cu mijloacele actuale teh
nologice de care dispune ome-

• Primii pași 
intr-o nouă carieră

D
e fapt, primii pași 
in noua carieră a 
cărbunelui au și 
fost făcuți. Și ei 
apar speciaculoși și 
generatori de pro

misiuni.
• De aproape trei ani funcțio

nează în Westfalia (R.F.G.) o 
uzină experimentală care pro
duce un „combustibil curat" și 
absolut nepoluant ; gaz purificat 
din cărbune.

• La mijlocul lunii noiembrie, 
un vas american a efectuat cu 
succes o cursă de 24 de ore, 
turbinele lui fiind alimentate cu 
un carburant nou : cărbune li
chefiat. Costul acestui cărbune 
e evaluat la 5,25 dolari barilul în 
timp ce costul păcurii este de 
5,25 dolari barilul (el fiind fur
nizat de o uzină-pilot care func
ționează la New York). De alt
fel. benzina din cărbune con
stituie, în fapt, reactivarea unui 
vechi proiect. Cercetătorii ger
mani au făcut încă în perioada 
dintre cele două războaie mon
diale, cercetări în acest do
meniu. Prin 1924 s-au obținut 
primii carburanți sintetici din 
cărbune iar în aprilie 1925, pri-

• Viitorul 
„carbochimiei"

U
n lanț uriaș de 
conducte și instala
ții subterane va a- 
sigura distilarea, 
hidrarea și craca
rea cărbunelui in 

diferitele lui forme". Astfel de
scrie profesorul James Trei low, 
directorul Institutului de cerce
tări chimice din Boston viitoa
rea „carbochimie". încă din 1834, 
cind chimistul Ferdinand Runge 
obținea la Oranienburg anilină 
din cărbune, începea „cariera" 
cărbunelui ca materie pri”iă 
pentru chimie. Specialiștii afir
mă, fără ezitare, că prin „carbo
chimie" se poate obține absolut 
tot ce s-a obținut în ultimele 
două decenii prin petrochimie : 
începînd cu detergenți, săpun, 
cauciuc sintetic, fibre sintetice 
și jucării de plastic și terminînd 
cu gumă de mestecat și somni
fere.

De pe acum sint în curs de 
experimentare in stații-pilot, 
numai în Statele Unite, cel 
puțin 12 procedee de lichefiere 
și gazificare a cărbunelui, pro
cedee și tehnologii care urmă
resc înlocuirea gazului natural 
și a petrolului cu cărbune atît 
în domeniul energiei cit și în 
cel al chimiei de sinteză.

începe, așadar, a doua domnie 
a „regelui cărbune" ?.

P. NICOARA

• IN INTIMPINAREA ce
lei de-a 26-a aniversări a 
proclamării Republicii în 
România, la Institutul și Mu
zeul de etnografie din To
rino a fost inaugurată secția 
de etnografie românească. 
La manifestare au luat par
te reprezentanți ai autorită
ților locale, personalități ale 
vieții culturale și științifice 
din Torino, un numeros pu
blic.

<*
In căutarea de noi surse energetice

Un important acord asupra dezvoltării și cercetărilor comune 
va fi semnat, la începutul anului viitor, între Statele Unite și 
Japonia — a anunțat ziarul economic ,.Nihon Keizai". Proiectul 
de acord vizează cercetarea în domeniile energiei solare, geo- 
termiei, lichefierii carbonului și energiei magneto-hidrodinamice. 
Acordul prevede», de asemenea, ca cercetători americani și japo
nezi să se înlîlnească în reuniuni comune pentru a face schim
buri de informații în aceste domenii.

Pentru început, acordul va avea un termen de doi ani, dar 
va putea fi prelungit.

Pe de altă parte, Ministerul Comerțului Internațional și In
dustriei al Japoniei a pus la punct un proiect „Sunshine" în 
valoare de 7,143 miliarde dolari, care va permite utilizarea de 
energie nepoluantă pînă la sfîrșitul acestui secol.
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