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Cei treizeci și șase 
din punctele cheie
Lucrează aici, la I.A.S. Dru

mul Subțire, 36 de uteciști. Nu
meric sînt puțini, dar prezența 
lor este în punctele cheie ale 
unității. „Obligația fundamen
tală a noastră, ca uteciști, este 
să fim exemplu în ce privește 
urcarea cotei realizărilor, remar
ca Atanas-ie Bușu, secretarul co
mitetului U.T.C., iar ceea ce în
treprindem vizează direct PRO- 
DUCȚIA44. Consecvent acestui 
principiu, comitetul U.T.C. de la 
I.A.S. Drumul Subțire a acționat 
continuu în ideea diversificării 
formelor educative și a subordo
nării acestora, creșterii compe
tenței fiecărui utecist la locul 
de muncă. Cei 12 șefi de fer
mă, economiști și alți specia
liști ai întreprinderii, membri 
ai organizației U.T.C., au orga
nizat cursuri de ridicarea cali
ficării pentru toți tinerii între
prinderii, iar vara pentru sezo
nieri. Ciclul de opt dezbateri 
și demonstrații practice — cu 
deosebit de mare insistență pe 
tehnologia , culturilor irigate, 
administrarea economică a în
grășămintelor, optimizarea do
zelor de udare, reglarea mași-

nilor — s-a dovedit a fi de mare 
utilitate.

Opt teme experimentale cu 
88 de variante au constituit 
„cîmpul activității științifice" 
pentru uteciști, iar pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale tinerilor, 80 
la sută din volumul acțiunilor 
patriotice a fost investit în a- 
menajarea și reamenajarea dor
mitoarelor, cantinelor și clubu
rilor, crearea condițiilor de in
struire profesională prin utili
zarea diapozitivelor, filmelor
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Cei peste 60 000 de 
uteciști din județul 
Hunedoara antrenați 
în pasionanta întrecere 
desfășurată sub deviza 
„Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de 
termen", s-au alăturat 
cu entuziasm imensu
lui efort premergător 
celei de-a 26-a ani
versări a Proclamării 
Republicii, adueîn- 
du-și o contribuție 
substanțială la reali
zarea exemplară a 
sarcinilor de plan pen
tru anul în curs și pre
gătirea producției anu
lui viitor. „Săptămîna 
hărniciei" organizată 
recent de către Comi
tetul județean al 
U.T.C. confirmă preg
nant acest lucru, do
vedind uriașa rezervă

de energie pe care o 
deține tineretul. Ime
diat după lansarea a- 
cestei acțiuni au și în
ceput să ne sosească 
zilnic vești despre re
marcabile _ ' 
muncă ale uteciștilor. 
Cele mai 
le-am primit de la co
lectivele minerilor din 
Valea Jiului.

La Exploatarea mi
nieră Petrila, tinerii 
din echipele lui An
ri raș Haidu și Adal
bert Covaci au dat 400 
tone de cărbune peste 
plan, stîrnind admira
ția colegilor lor de 
muncă. Succese Ia fel 
de strălucite raportea
ză minerii din brigada 
condusă de utecistul 
Constantin Popa de la 
mina Vulcan. La 
mina Lonea, brigada

condusă de un alt ute
cist, Constantin Chi- 
țoiu și-a bătut și ea 
propriile recorduri a- 
cumulînd un plus de 
304 tone cărbune. In 
numeroase locuri, ute- 
ciștii nu se mulțumesc 
cu ceea ce realizează 
în timpul programului 
de lucru.. Mobilizați 
de către organizațiile 
U.Ț.C. ei lucrează și 
în timpul lor liber 
pentru a-și rotunji 
realizările, ori pentru 
a-și pregăti activitatea 
din zilele următoare. 
18 tineri de la mina 
Petrila au reparat 
după orele de program 
perforatoare și ciocane 
pneumatice și au scos 
din galerii mai multe 
vagonete cu armături 
vechi ; 50 de uteciști 
de la Exploatarea mi-

nieră Lonea au recu
perat bolțuri și au re
parat stîlpi hidraulici ; 
20 de tineri din Ex
ploatarea minieră Uri- 
canl au încărcat și 
transportat zilnic în a- 
baiaje materialul lem
nos ajutîndu-și ortacii 
să smulgă pămîntului 
mai mult cărbune. 
Exemple similare se 
pot da de la întreprin
derea chimică Orăștie, 
I.M.M.R. Simeria, în
treprinderea Victoria 
Călan. Pe întregul 
județ, în cursul „Săp- 
tăminii hărniciei" ti
nerii au realizat o pro
ducție suplimentară în 
valoare de aproape 
750 000 lei.

IONEL LAZAR 
prim-secretar

al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C.

secțiunilor în mașinile agri-a__ ,_____  _  ___ ,___  _o__
cole (recuperate de la casare), 
amenajarea unui parc și păs
trarea în condiții de perfectă 
practicabilitate a drumurilor de 
cîmp. Permanent, dezbaterile 
din adunările generale au vi
zat tînărul în confruntare cu 
programul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor. Prin 
atitudinea lor de indiferență 
față de avutul obștesc (tractoa
re neîntreținute, risipă de com
bustibili, absențe nemotivate 
etc.) tinerii Gheorghe Răileanu 
și Gheorghe Alexandru au con
stituit „punct de plecare4* într-o 
dezbatere cu tema : „cît de mult 
ținem la prestigiul nostru și al 
unității", iar desfășurarea ne
satisfăcătoare a activității în

sectorul culturi irigate a su
gerat inițierea unui interesant 
dialog cu tema „ce trebuie să 
facem pentru ridicarea ștache
tei producțiilor la culturile am
plasate în sistem irigat", dialog 
soldat cu înregistrarea a peste 
100 de propuneri concrete (teh
nice, organizatorice și socio- 
profesionale) aflate acum in 
curs de materializare. De ase
menea, teme ca „ce model pro
fesional și politic avem?*4, „a- 
vem idee ce înseamnă o oră de 
funcționare în gol a tractoare
lor noastre ?“ au contribuit la 
sporirea atitudinii de exigență 
pentru calitatea lucrărilor și 
autoperfecționare. Aproape un 
milion de lei beneficii au 
adus acțiunile uteciștilor desfă
șurate pe planul folosirii mai 
intensive a pămîntului, recupe
rarea (ca furaje) a resurselor 
vegetale, reușita în legumicul- 
tură a unei timpurietăți cu patru 
zile la livrări față de grafice.

...Pentru rezultatele obținute 
în 1972, întreprinderea agricolă 
de stat Drumul Subțire a fost 
distinsă cu Ordinul Muncii cla
sa I. Nivelul producțiilor 
medii obținute anul acesta la 
porumb și soia este superior ci
frelor fixate ca etalon pentru 
acordarea de către Consiliul de 
Stat a unei distincții asemănă
toare, iar pentru 1974 colectivul 
de muncă de aici și-a propus 
intrarea în competiția produc
țiilor mari, anunțată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,, 
care să-i permită dobîndirea ti
tlului de Erou al Muncii Socia
liste. Și în fiecare clipă pe o- 
gorul fertil al acestei prestigi
oase unități economice a agri
culturii noastre au lucrat, mun
cesc și vor fi cohtinuu la înăl
țimea exigențelor 36 de ute
ciști...

GH. FECIORU

Secretari U.T.C. din cîteva
întreprinderi clujene despre

• REPERE ’74 • CALITATEA Un nou lot.de locomotive de 
180 și 450 CP. va ieși pe 
porțile Uzinei „23 August" 

din Capitală

RS

FIERBINTE VATRA

PARTIDUL Iii CHEAMĂ!“

VALOAREA UNOR cerință primordială

INITIATIVE
întreprinderea

„Metalul roșu"
peAlexandru Pop : Planul 

primii trei ani ai cincinalului 
a fost realizat cu 48 de zile mai 
devreme. Pînă la sfîrșitul anu
lui, vom realiza în plus, o pro
ducție de cîteva zeci de milioa
ne lei. Am executat și livrat în 
avans, mai ales utilajele nece
sare obiectivelor cu termene de 
intrare în funcțiune în acest 
an. Angajamentul nostru, al 
uteciștilor, de 1,7 milioane Iei, 
l-am realizat în prima jumăta
te a lunii decembrie. Acum ne 
preocupă perfecționarea profe
sională a tinerilor, întărirea 
disciplinei și prelungirea dura
tei de funcționare a utilajelor, 
printr-o mai bună întreținere a 
lor. Volumul producției anului 
viitor va fi cu aproape 20 la 
sută mai mare decît în 1973, și 
ne pregătim din timp pentru 
acest salt.

am 
pe 

economisit astfel, 
materii prime în 

peste 400 000 lei. 
noastră s-a anga-

1,45 milioane lei. Ne-am propus 
să lucrăm o zi pe lună cu ma
teriale economisite, dar 
reușit să lucrăm două zile 
lună. Am 
pînă acum, 
valoare de 
Cooperativa
jat să termine cincinalul în 4 
ani și trei luni, sîntem, deja, 
în avans față de plan cu 151 
zile. Cu fiecare zi, el devine 
tot mai mare. Pînă la sfîrșitul 
anului, vom mai da peste plan 
o producție de cel puțin 6 mi
lioane lei.

Abordăm astăzi problema calității, ca pe o să acorde o și mai mare importanță introducerii 
problemă a tuturor și a fiecăruia dintre noi. Ea, în fabricație a unor produse noi, competitive, 
este poate singura sarcină economică a cărei în
deplinire stă la îndemîna fiecăruia, indiferent de 
pregătirea pe care o are, indiferent de funcția 
pe care o îndeplinește și de sectorul în care ac
ționează. în acest context, trebuie înțeles apelul 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicoale Ceaușescu : „Lupta pentru ridicarea ni
velului calitativ al producției, trebuie să fie o 
sarcină de prim ordin, de fiecare zi, a tuturor 
colectivelor industriale, a muncitorilor, specia
liștilor, a cadrelor de conducere din economie, a 
organelor și organizațiilor de partid — o sar
cină patriotică a întregului nostru popor".

Acest obiectiv de maximă importanță pentru 
creșterea eficienței generale a economiei noastre 
poate fi realizat numai prin elaborare de către 
fiecare întreprindere a unor planuri complexe 
de măsuri și prin respectarea strictă a acestora. 
Calitatea înseamnă nu numai funcționare per
fectă a unui utilaj intrat în „tradiție", ci și mo
dernizarea sa, în pas cu ultimele cuceriri ale 
științei. De aceea este necesar ca întreprinderile

cu caracteristici superioare, capabile să confere 
producției nota de calitate, prin chiar însușirile 
lor. Activitatea de asimilare, de reproiectare a 
Unor produse vechi, introducerea în fabricație a 
unor produse noi, de concepție proprie, (evi
dentă mai ales în ‘ ultima perioadă), trebuie să 
cunoască o nouă intensitate în 1974. Dar obți
nerea calității este una dintre cele mai com
plexe probleme economice ; un produs proiectat 
cît mai aproape de perfecțiune poate fi com
promis dacă nu este executat pe utilaje de ca
litate, capabile la rîndul lor de performanțe; 
dacă nu sînt adoptate tehnologii modeme de 
fabricație dacă personalul întreprinderii nil are 
calificarea necesară, daca nu respectă disciplina 
tehnologică și de producție. „Lanțul" pare fără 
de sfîrșit și se observă că obținerea unui produs 
de calitate este condiționată chiar de lucruri, 
care la prima vedere par îndepărtate, cum ar

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare în pag. a Il-a)

de mașini

I. MORARU

„Carbochim

întreprinderea constructoare de mașini „Unirea Cluj. Utecistul 
Simion Tales verifică cu atenție rotierele de la războaiele auto

mate de țesut mătase

Vaier Gocan : 
avans cu 42 de zile, 
dat, în special în 
fabricii de abrazivi 
obiectiv nou, intrat 
ne în august. Parametrii pro
iectați au fost atinși dup& o lu
nă, nu după 6 luni, cum era 
planificat. Organizațiile U.T.C. 
din întreprindere s-au angajat 
să realizeze o producție supli
mentară de 730 000 lei. Pe pri
mele 11 luni am făcut peste 
750 000 și vom da, pînă la 1 ia
nuarie, in total, peste un mili
on. S-au evidențiat îndeosebi 
tinerii de la secția pietre de 
polizor. Ei au realizat în plus, 
aproape 20 000 kg corpuri abra
zive.

Sîntem
Bătălia s-a 
perimetrul 

: pe suport, 
în funcțiu-

Cooperativa meșteșugă
rească „Drumul nou4*
Teodor Blăjan: Cei peste 

700 de tineri din cooperativa 
noastră s-au angajat să reali
zeze, peste plan, confecții îm
brăcăminte în valoare de un 
milion de lei. La 1 decembrie 
data cînd raportam îndeplini
rea planului în primii trei ani 
ai cincinalului realizasem deja

Prestigiul constructorilor 
agricole

Aproape 22 000 de mașini și 
utilaje agricole — reprezen
tând 30 de tipuri de produse : 
semănători pneumatice de 
precizie și universale tip 
S.P.C. 6 M, mașini de îm
prăștiat îngrășăminte chimi
ce, pluguri purtate, grape cu 
discuri și altele, realizate de 
fabricile și uzinele de spe
cialitate din țară — au fost 
expediate în acest an bene
ficiarilor din 25 de țări ale 
lumii, printre care U.R.S.S., 
R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria, Polonia, 
Albania, Iran și R.F. Germa
nia. Un loc aparte în cadrul 
exporturilor românești reali-

zate de întreprinderea de 
comerț exterior „Universal- 
Tractor" îl ocupă combinele 
autopropulsate tip C-12.

Față de 1966, cînd s-a rea
lizat un export propriu-zis 
de mașini agricole românești,’ 
anul 1973 consemnează creș
teri de zeci de ori. La ora 
actuală, diferite tipuri de 
mașini se află în probe de 
testare în 45 de țări, cum ar 
fi : India, Canada, Brazilia, 
Venezuela, Franța, Spania, 
Algeria, Anglia, Suedia, Li-, 
bia, Sudan, Pakistan, Tanza
nia, Zair și altele.

(Agerpres)
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI,

FATA CU GAROAFE
ÎNTOARCE LA CLUB

IN NUMĂRUL
DEJ AZI

• Cinci biografii 
în mișcare, cinci ipo- 
staze ale spiritului 
gospodăresc — AR
CUL VOLTAIC AL 
PASIUNII

(In pagina a 3-a)

VACANȚA
• Tabere unde 

poți învăța să fii un 
bun secretar U.T.C. 
® Pionierii la palat 
• La start și zăpada 
® în fiecare zi, o in
vitație ® Cu bucuria 
de a fi cea mai bună 
clasă • Sesiune ști
ințifică a elevilor

(In pagina a 2-a)

Izvoarele vin din munte 
rapide, reci, tăioase. Pentru 
mina impură, curgerea lor 
impetuoasă, arde, cristalul 
limpezimii lor, taie. Patria 
mea doinitoare este scăldată 
în sute de izvoare, ele dese
nează pe munți, cu lumina 
lor, fulgere. Ele se strecoară 
pe sub arbori seculari și pi
ciorul neatent care calcă fără 
să vadă este violent respins de 
atîta claritate, de recea curge
re spre infinit. Ele vin din 
munte, pe sub arborii um
broși și ies la lumină, în cîm- 
pie, și se adună în mari flu
vii și curgerea lor ferită ca
pătă măreție și splendoare, în 
soare, la lărgime. Este și a- 
ceasta o metaforă, un semn al 
istoriei noastre. Oamenii sea
mănă locurilor și locurile sînt 
croite pentru oameni. Această 
curgere grăbită a neștiutelor 
izvoare spre marea matcă, 
spre marea simbioză, spre 
marea izbăvire în ideal. O is
torie de milenii își adună a- 
pele spre veacul acesta, apele 
repezi și subțiri se varsă în 
marele fluviu. Pe pereți, ca 
pe mari ecrane. în lăcașul Is
toriei, apar mulțimile. Ele ies 
din anonimat, ele vin spre se
colul nostru ca un șuvoi ne
stăvilit de ape, cu forță și 
claritate, ele își strigă răspi
cat, cu pumnul ridicat, drep
tul și năzuința, și siguranța 
victoriei.

Afișe. Ziare. Titluri sufoca-

------ ------ _ •
te de conștiința evenimentu
lui, Mulțimea, mulțimea iese 
în Agora, mulțimea își arogă 
dreptul sfînt la Cetate. Mulți
mile tălăzuind spre adevăr. 
Mulțimile, purtătoare ale con
științei acestui adevăr. Luptă
torii sînt în fruntea lor, cu 
ochii arzînd de decizie. Cu- 
vîntări în parlament. Interpe
lări, greve, greve din ce în ce 
mai dese, mai amenințătoare, 
înăbușite cu nestăpînită vio
lență, cu nestăpînită neputin
ță. Dinu Brătianu interpelea
ză Camera în treizeci și trei. 
„De ce ați așteptat ? De ce 
nu s-a tras de la început în 
muncitori ? De ce ați ținut 
armata la porți o zi și o noap
te, de ce n-ați acționat mai 
ferm ?“ Adică de ce n-ațt 
ucis mai ferm. De ce n-ați 
opus singurul lucru care se 
mai poate opune, moartea. 
3eea ce domnul Dinu Bră- 
*ianu nu știa este că Mulți
mea nu se teme de moarte. 
Conștiința mulțimii se desă- 
vîrșea, acolo, în focul gloan
țelor domnilor brătieni: Moar
tea, da, e implacabilă, dar 
numai cînd ucide lumi. Șt 
cea care fatal era condam
nată era lumea aceea încre
menită în documentele vre
mii, încremenită în fotografi
ile cu personaje în frac, foto-

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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La Ateneul Tineretului din 
București venea din cînd in cînd 
o fată. O fată de vreo douăzeci 
și patru, poate douăzeci și cinci 
de ani, cu talia fragilă, cu coc 
înalt, care-i accentua distincția 
firească, o fată cu care puteai 
discuta mai orice, de la filmele 
de pe bulevard pînă la cărțile 
despre pictură din colecția Me
ridiane. Venea la Ateneu nu prea 
des, atrasă îndeosebi de întîlni- 
rile organizate aici cu oameni de 
artă și cultură.

Mi-au atras atenția mîinile ei. 
Niște mîini neobișnuit de vi
guroase, mîini muncite, bătătorite, 
cu palmele crăpate, cu unghiile 
degetelor tăiate pînă în carne, 
fără ca această caznă, probabil 
de fiecare zi, să poată ascunde 
urmele de pămînt pe care nici 
săpunul nu mai reușea să le 
scoată... Am aflat apoi că e 
sculptoriță, că urmele acelea 
sînt de la modelarea lutului, a 
lutului care intră sub unghii, în 
piele, în came, cu atît mai

adine, cu cît îl frămînți mai des 
și mai îndelung. Nu vorbea des
pre sculpturile ei cu nimeni, 
prefera alte subiecte, știa, de 
pildă, aproape pe de rost ce fă
cuseră și cum făcuseră pictorii 
Renașterii, cei din școlile fran
ceză, spaniolă, olandeză ; de fapt, 
cu asta rămînea tot în domeniul 
artelor plastice... Așa s-a întâm
plat pînă prin luna martie, din 
acest an. De atunci, fata n-a mai 
fost văzută pe la Ateneu.

De curînd, am făcut o vizită

într-o întreprindere agricolă din 
preajma Bucureștiului și, cum se 
întîmplă mai întotdeauna, cu ase
menea prilejuri, mi-am notat 
cîteva nume do muncitori frun
tași, așa cum mi le dictase șeful 
fermei legumicole. Am notat și 
un nume care mi se părea cunos
cut : Antoneta C. Mare mi-a fost 
mirarea cînd, într-una din sere,

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuat» In pag. a IV-a)

depășit examenele și concursurile, ne creăm 
o familie. în minte încolțește ideea că greul 
a trecut, că putem să ne odihnim. „Atunci, 
dacă în momentui acela ne oprim, daco 
lăsăm mușchii să se răcească, un nou start 
va fi mai tîrziu și mai anevoios".

...Am citit de multe ori cuvintele Iui Ber
ger, dar și mai multe au fost, din păcate, 
situațiile în care viata m-a pus față în fată 
cu tineri secerați de toropeală la foarte 
scurt timp după afirmare. Am imaginea 
unei capitale de judef unde se duc, toam- 

energice pentru repartizări. Ai 
vor sparge munții în mîinile 
zdravene ale proaspeților spe
cialiști. Și în mîinile unora se 
sparg, înțr-adevăr. Tot din acel 
județ rețin însă și destule si
tuații în care peste voioșia 
sosirii se trag mult prea 

repede plăpumi liniștitoare. Discuți cu o- 
mul după un an de muncă și parcă vor
bești cu un urs în plină hibernare. Sîngele 
i s-a răcit, circulă greu. Profesia i-a deve
nit un fel de văgăună acoperitoare. Nu 
mai vrea nimic... Adică: nu mai aspiră la 
nimic... Dar numai acolo? „Sînt uimit, îmi 
spunea șeful unei instituții din Capitală, ce 
diferență există între unii care, la angajare 
declară că vor să se afirme, să facă lu
cruri nemaipomenite, iar după cîteva luni 
dacă le dai salariul fără să-i întrebi de ni
mic sînt oamenii cei mai fericiți..."

...Avem, deci, și noi ațipiții noștri. Cauza 
o aflăm într-o proastă, într-o anacronică 
educație care li s-a făcut sau pe care nu 
și-au făcut-o. Potrivit lui Berger, ei n-au în
vățat că „un ogor cultivat e un ogor pe 
care îl prășim, îl semănăm, il îngrășăm, îl 
udăm mereu".

Ce ne facem cu ațipiții?

na, bătălii 
zice câ se

Gașton Berger, unul dintre cei mai de 
seamă pedagogi moderni, atrăgea atenția 
atît profesorilor, cît și tinerilor, că pregăti
rea pentru viață într-o lume aflată în rapi
dă schimbare presupune însușirea unor ca
lități deosebite pentru a face față iureșu
lui secolului. Intre acestea, imediat după 
capacitatea de a rămîne calmi în mijlocul 
unui univers în care totul se mișcă foarte 
rapid, inclusiv profesiile, înscria capacita
tea de a fi inventiv, lumea nu mai ac
ceptă produsul urnii învățămînt făcut pen
tru repetiție și plictiseală, iar educația in
dividului trebuie să fie permanentă pentru 
ca educații să posede nu nu
mai cunoștințe mereu răscoli- ————
toare în fiecare domeniu de c. ._CK| C|Ancrr.| 
activitate, ci și pentru ca în CUUtlVI rLUKtoUU 
mintea lor să rămînă vii „do- 
rința de a inventa și posibili
tatea de a descoperi".

Pericolul pierderii acestei dorințe este — 
potrivit studiilor lui Berger - foarte mare, 
iar observația sa se confirmă aproape la 
tot pasul în jurul nostru. „Există o flacără 
a inteligenței care riscă să se stingă la un 
moment dat ol carierei și putem situa 
foarte precis vîrsta critică, punctul pericu
los: acesta e momentul cînd am încetat de 
a mai crea, cînd ne-am instalat comod în
tr-o situație, cînd am început să ne obiș
nuim cu noua noastră profesiune, în genere 
cînd vocația s-a confirmat și cînd am intrat 
efectiv în existența pe care o vom continua 
timp de treizeci sau patruzeci de ani". A- 
tunci, spune foarte bine Berger, apare is
pita de a ațipi. Care date ale existenței la 
care am visat, elevi sau studenți fiind, duc 
la această ispită ? Liniștea rezultată din 
sentimentul securității (avem o profesie, un 
loc de muncă, un salariu, o „situație"). Am y

lot.de
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TABERE UNDE POȚI
INVAJA SA FII UN BUN

SECRETAR U
I • 2.500 secretari ai organizațiilor U.T.C. din școlile de 

cultura generala vor fi cuprinși în noua tabere interjude- 
țene de odihna și instruire.

Deja acești 2.500 dintre cei 
niai tineri secretari U.T.C. au 
primit Înștiințarea că se vor în
tâlni într-o tabără anume orga
nizată, pentru el încă nu știu 
„cum va fi*. Iată, sîntem în mă
sură să ie spunem noi cîte ceva, 
ca să se pregătească pentru cele 
7 zile de tabără. După program, 
ne dăm seama de ineditul în
tâlnirilor. Aici, în tabără vor for
ma o organizație U.T.C. de 
școală. Crupele constituite vor 
exista ca organizații de clasă. 
Fiindcă ei, în școlile în care în
vață au și organizație de pio
nieri, vor avea în tabără pio
nieri din localitate, constituiți 
Intr-un detașament cu care să 
conlucreze. Așadar, vor lipsi doar 
orarul școlar, lecțiile, profesorii. 
Timpul lecțiilor îl vor dedica o- 
dihnei, pentru că tabăra este și 
de odihnă. Și cu aceasta activi
tatea poate începe.

Ea se axează pe patru teme 
mai importante. In primul rind, 
vor învăța — studiind și dez
bătând, — cum pot contribui or
ganele și organizațiile U.T.C. la 
pregătirea profesională și practi
că, la educarea prin muncă, 
pentru muncă a elevilor. Dezba
terii se alătura două activități 
practice : pregătirea și organi
zarea unei vizite la o unitate 
școlară și la întreprinderea pa- 
tronatoare; concursul „Cunoa
șteți meseriile organizat la 
nivel de grupe și de tabără.

Activitatea politică, ideologică, 
de educare comunistă, revoluțio
nară a elevilor în spiritul pro-

TELEX-VACANTĂ
BRAȘOV

• Elevi din 44 de școli ale 
județului Brașov sînt antre
nați în aceste zile în faza 
pe școală a Festivalului de 
teatru și poezie patriotică și 
intr-un concurs cultural-ar
tistic. Manifestarea este de
dicată aniversării a 30 de 
ani de la insurecția națio
nală antifascistă armată și în
tâmpinării celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român. Elevii licee
lor „Unirea". „Meșota" și pe
dagogic din Brașov și ai Li
ceului nr. 2 din Făgăraș au 
evoluat pînă acum cu mon
taje de versuri dedicate pa
triei și partidului, cu reci
tări de poezie patriotică și 
revoluționară. • Pentru a 
da zilelor de vacanță un 
farmec în plus, numeroase 
școli din județul Brașov au 
amenajat în cadrul bazelor 
sporiîve pe care le au pati
noare naturale. Astfel de mij
loace sînt oferite elevilor 
liceelor „Unirea", Energe
tic din Brașov, liceelor din 
Feldioara, Rîșnov și orașul 
Victori* și ai Grupului școlar 
,J6 Martie" Zărnești. • Clu
burile elevilor din școlile 
din Zărnești, Predeal, liceele 
„Unirea" Brașov, cel din 
Rîșnov și nr. 1 și 2 din Fă
găraș așteaptă pe vizitatorii 
lor cu programe și manifes
tări interesante, pe toată 
durata vacanței. Acestea au 
fost stabilite potrivit dorin
țelor elevilor exprimate cu 
prilejul unor sondaje efec
tuate in prealabil.

Tf. MUREȘ

• 22 decembrie : a avut loc 
deschiderea clubului muni- 

gramului ideologic al partidului, 
al principiilor și normelor vieții 
și muncii comuniștilor — cel 
de-al doilea obiectiv al vieții or
ganizației „experimentale" din 
tabără este secondată de orga
nizarea punctului de informare 
și documentare al taberei, de 
pregătirea și desfășurarea celei 
de a doua teme la învățămîntul 
politic, care urmează să aibă loc 
în școli în trimestrul doi — temă 
ce se dezbate în tabere cu spri
jinul cabinetului județean de 
partid, — precum și de pregă
tirea și organizarea informării 
politice, de activitate metodică 
privind modul cum poate fi pre
zentat uteciștilor un sumar al 
ziarului „Scînteia tineretului".

Unnează, firesc, activitatea 
cultural distractivă, sportivă, tu
ristică și de pregătire pentru a- 
părarea patriei, activități organi
zate numai practic și stabilite pe 
baza calendarului de activități, 
urmărind acțiunile din perioada 
în care ne aflăm ; va fi amena
jat și un colț turistic și sportiv 
al taberei.

Consolidarea politico-organi- 
zatorică a organizațiilor U.T.C. 
din școli — o altă temă care-i 
pune pe secretari în situația de 
a dezbate, dar și de a realiza 
practic întocmirea documentelor 
U.T.C., de a organiza în tabără 
o adunare generală cu primire 
în U.T.C., de dare de seamă și 
alegeri, de a ține o ședință de 
comitet, de a pregăti și realiza 
ceremonialul ieșirii din pionierat 
și al înmînării de carnete.

dpal al elevilor • 23 decem
brie : excursie cu schiurile 
la Bucin. Se desfășoară 
cursuri de inițierea in prac
ticarea patinajului la baza 
sportivă Mureșul, și pentru 
practicarea schiului, la pîr- 
tia Cornești. o 25 decembrie : 
încep întrecerile în cadrul 
fazei municipale a „Cupei 
30 decembrie". • 27 decem
brie : se deschide festivalul 
filmului pentru elevi, „Va 
avea loc un dialog al elevi
lor cu criticii de film o Ver
nisaj. La casa de cultură a 
sindicatelor se deschide ex
poziția de fotografii realizate 
în cercurile foto ale elevilor. 
• Se inițiază un concurs de 
caricaturi cu tema „Vacanța 
de iarnă".

BISTRIȚA-NASAUD

• 27 decembrie : pe dealul 
Budacului concurs de schi 
și săniuțe pentru elevii Li
ceului „Andrei Mureșan". • 
Cluburile vacanței : activita
te zilnică de club la liceele 
și școlile generale din oraș. 
Au Ioc întreceri în cadrul 
„Cupei 30 decembrie* Ia șah 
și tenis de masă. • Cercul de 
turism de Ia Liceul „Liviu 
Rebreanu" organizează zilnic 
drumeții în împrejurimile 
Bistriței, concursuri de schi 
și săniuțe pe pîrtia Unirii, a- 
menajată de membrii cercu
lui. Parada vocilor: o „în
tâlnire" muzicală între ele
vii școlilor generale. • 
Cenaclu : 7 ianuarie, ele
vii cenaclului „Liviu Re
breanu" vor citi din creații
le lor. • Revelionul elevi
lor : se desfășoară concursul 
„Cea mai inspirată urare 
pentru anul 1974."

Inițiativa secretarilor U.T.C. 
va avea câmp larg de desfășu
rare în organizația U.T.C. a ta
berei, după cum vor putea în
țelege „pe viu" ce înseamnă 
principiul autoconducerii și-și 
vor „exersa" spiritul gospodă
resc.

Exerciții utile și așteptate, 
credem, pentru ca apoi în pro
priile organizații să poată aplica 
învățătura taberei.

L. LUSTIG

Sesiune științifică a

Peste culmile domoale ale 
Vrancei s-a așternut prima ză
pada și de aici, din inima jude
țului, printre brazii cerniți am 
auzit întîi ca o părere, apoi din 
ce în ce mai deslușit, sunetul 
cristalin al clopoțelului care, fă- 
cîndu-și pentru ultima oară da
toria în acest an, vestea sosirea 
vacanței de iarnă. Dar ce oferă 
vacanța elevilor de pe aceste 
plaiuri de o frumusețe inedită, 
plaiuri de legendă ? In primele 
zile ale vacanței elevii vrînceni 
au participat la carnavalurile 
școlare ce au însoțit obișnuitele 
serbări de la sfîrșitul trimestru
lui. Multe dintre serbări au fost 
dedicate aniversării proclamării 
Republicii.

Tot în aceste zile, în munici
piul Focșani, în orașele Adjud, 
Mărășești, Odobești și Panciu, 
precum și în multe din comune
le și satele județului au fost 
deschise orășelele copiilor, pri
lej de remarcare a hărniciei pio
nierilor și uteciștilor, care, aju- 
tîndu-i pe cei mari, au dat via
ță personajelor din poveste. In 
curînd, tinerii vrînceni își vor da 
mina în jurul pomului de iarnă

A

In fiecare zi, o invitație
Gongul activităților de va

canță a fost auzit pe data de 
21 decembrie, orele 16. La 
acea oră, 1 500 de uteciști au 
participat la parada obiceiu
rilor de Anul Nou și festivi
tatea de deschidere a orășe
lului copiilor. Uteciștii au 
prezentat în fața sutelor de 
copii un frumos program ar
tistic susținut de taraful Li
ceului pedagogic ; tot elevii 
acestui liceu, au prezentat 
jocul urșilor, căiuților și ca
prelor, obiceiuri tradiționale 
de Anul Nou, iar uteciștii 
Liceului „George Bacovia" 
au prezentat Plugușorul. Pe 
data de 22 decembrie, fc-a 
deschis clubul de vacanță al 
elevilor. Organizatorii aces
tuia, deci gazdele, sînt ute
ciștii Liceului nr. 3. în pri
ma seară, am asistat la un 
frumos montaj literar-mu- 
zical intitulat „Lumini de 
eră nouă", după care,

IV
I

atît în cadrul serbărilor, cît 
în cadrul revelionului elevilor.

In urma colaborării dintre or
ganizația LJ.T.C. și Întreprinde
rea cinematografică județeană 
Vrancea, vacanța de iarnă va 
cuprinde și Festivalul filmului 
pentru tineretul școlar. Dar ală
turi de filmele unor renumiți re
gizori și operatori vor apare pe 
ecran și filme ale elevilor vfin- 
ceni, membri ai cineclubului din 
municipiul Focșani pentru că 
paralel se va desfășura Festiva
lul cineaștilor amatori „Studio 8 
U.T.C".

Multe sînt și concursurile de 
săniuțe, schi, patinaj. De reținut 
concursul „Săniuța de argint", 
organizat în 
care va reuni 
200 de elevi.

Excursiile, 
cursurile de șah și tenis, precum 
și multiplele activități cultural- 
artistice stau la îndemîna tuturor 
elevilor județului nostru.

SONIA RADUC, 
anul III, Liceul pedagogic 

Focșani 

grup de 10 uteciști de 
la Școala generală nr. 15 
au primit, într-o atmosferă 
emoționantă, carnetele de 
membru al U.T.C. în conti
nuare, In aceeași seară a 
urmat o frumoasă seară cul- 
tural-distractivă. Zilele care 
urmează se anunță, aici, la 
club, la fel de „dense*4 : pe 
data de 25 decembrie e pro
gramată o seară de poezie 
patriotică intitulată „De ziua 
ta. Republică" susținută de 
uteciștii de la Liceul „Vasile 
Alecsandri". în 27 decembrie 
sîntem invitați la montajul 
muzical-literar intitulat „Re
publică, măreață vatră" sus
ținut de Liceul „Bacovja".

OVIDIU BUFNILA 
elev,

Liceul „Vasile Alecsandrt" 
Bacău 

subredacția județeană 
a „Paginii elevului"

Primele desene pe luciul 
gheții în aerul reconfortant 

al Bucegdor 
Foto: EM. ISOPESCU

orașul Odobești, 
la start aproape

drumețiile,

0 SCENĂ CU MII DE ACTORI

PIONIERII
LA PALAT

Știți că pe dealul Cotroceni
lor, acolo un.de de mai bine de 
20 de ani, intr-un palat regesc, 
regele se cheamă . „Pionieria", 
este acum atâta veselie! Se 
află aici o mare scenă a vacan
tei pe care pionierii, mai mici, 
mai mari, joacă de-a-devăratelea 
rolul de copii în vacantă piesa 
fiind scrisă de ei în întregime, 
în 16 acte, atâtea cite sînt zilele 
vacanței. Dacă am fi mai sili
tori la matematică, am spune 
că actele sînt mai numeroase, 
fiindcă și sînt: în fiecare zi se 
petrec aici fel de fel de scenete, 
care mai de care mai izbutite.

Sesiunea științifi
că a cercurilor de 
elevi din anii III și 
IV din cadrul Li
ceului Dr. loan Me- 
șota din Brașov au 
antrenat în 14 
cercuri un număr 
de 265 de elevi. 
Este o tradiție a li
ceului ca în fiecare 
an la sfîrșitul pri
mului trimestru ele-

vii să se întruneas
că prezentînd co
municări proprii, cu 
caracter științific. 
Merită atenție co
municările „Lite
ratura angajată" 
(Julius Ray anul 
III C), „Arta repor
tajelor lui Geo Bog- 
za“ (Doina Bogdan 
și Tatiana Climescu

sîn- 
dar 
mai

f<wt

dedicată lilel

Cosmosul” —

lertați-ne însă pentru ușoara 
lene de a calcula; noi nu 
tem în vacanță, adevărat, 
ne-am molipsit și facem, 
comod, sinteze.

Spunem că duminică a 
actul întîi, cu o feerie realizată 
de pionieri. „în lume nu-s mai 
multe Românii", 
de 30 Decembrie și un simpo
zion „Omul și 
temă în cadrul căreia pionierii 
sînt neîntrecuți în întrebări, 
mai alea dacă în mijlocul lor 
vin oameni de știință pe care 
pot să-i chestioneze „dar de ce 
așa ?* S-a încercat și gheața 
pentru patinaj, dar n-a ținut, 
încât s-a apelat la alte sporturi, 
care nu cereau nici gheață șl 
nici zăpadă — trădătoarea ză
padă : minifotbalul în sală. Și 
dacă lucrurile se vor prezenta 
tot... fără zăpadă, sportul va 
consta numai în concursuri de 
tir cu aer comprimat, cupa 
„Cutezătorii" la volei, Ia tenis 
de masă, șah. Și dacă totuși 
zăpada va veni, evident vor 
prima concursurile de săniuțe, 
de patinaj, campionatul de ho
chei pe gheață între sectoarele 
Capitalei și un original concurs 
de construcții din gheață „Fan
tezie pe zăpadă".

Am pierdut, după cum vedeți, 
șirul actelor încât sărim direct 
la zilele de 27, 28. 29 decem
brie când bucureștenii vor a- 
sista la spectacole reprezentând 
obiceiuri și datini românești, 
organizate cu concursul unor 
grupuri folclorice din județele 
Suceava și Iași. Și ne imagi
năm cit de frumos va fi, înso
țind mii de copii în cele șase 
ediții de carnaval numite, pe 
rlnd, Fulgi de nea", carnavalul 
„Roboților" și ceil al „Cutezăto
rilor".

Urcați în aceste zile pe dealul 
Cotrocenilor, să vedeți cum 
arată vacanța pionierească pe 
marea scenă a palatului copilă- 

anul IV A), „Ata
cul Hiroșimei" (Ni- 
colae Boian anul
III C), „Ideea uni
tății naționale în Re
voluția de la 1848“. 
(Călin Budu anul
IV A), „Calculul u- 
nor determinant 
(Cristina Kulbski a- 
nul III C).

ADINA VELEA

Vă scriem azi, noi, elevii cla
sei a VIII-a A, de la Liceul 
Prundu-Birgâului, județul Bis
trița Năsăud, pentru a vă face 
cunoscute unele realizări și 
mai ales preocupările noastre 
din timpul acestei frumoase 
vacanțe de iarnă.

Ca și ceilalți elevi din țară, 
noi am primit vacanța cu multă 
bucurie, mai ales că toți elevii 
au promovat cu bine acest tri
mestru, iar nota la purtare a 
întregii clase este 10. Situația la 
învățătură față de aceeași pe
rioadă a anului trecut este in
comparabil mai bună și azi sin- 
tem ou toții fericiți că, printr-o 
muncă perseverentă, cu gîndul 
mereu la victorie am reușit să 
deținem primul loc pe liceu — 
de clasă fruntașă atît la învăță
tură și purtare, dt și la activi
tățile de organizație U.T.C.

Apoi, deși la noi a căzut ză
pada iar termometrul a cobori t 
pînă la —28° zilnic, la școală 
am venit întotdeauna în uni
formă școlară, avînd o ținută 
demnă nu numai de o clasă 
fruntașă pe liceu, dar, ne gin- 
dim mereu, chiar și pe județ, 
deoarece noi sîntem singura 
clasă înscrisă la acest concurs 
din județ și ne dăm seama că 
pe umerii noștri apasă o grea 
răspundere și că trebuie să ne 
achităm cu cinste de ea.

Tovarășii profesori care pre
dau la clasa noastră ne iubesc, 
pentru că ii așteptăm la toate

Cu bucuria 
de a fi 
cea mai 

bună clasă
orele într-o mare liniște, iar în 
timpul orelor sîntem foarte a- 
tenți la tot ce ni se spune în 
clasă.

Trebuie să vă spunem, și să 
ne credeți pe cuvînt, că profe
sorii sînt foarte exigent! cu noi 
deoarece predau și în școala 
generală și în liceu și nu fac 
nici o deosebire în acest sens.

Să ne vedeți clasa I E așa de 
frumoasă și așa cu gust aran
jată de noi îneît credem că o să 
vă placă mult atunci cînd veți 
putea veni și pe la noi.

La sfîrșitul trimestrului I, 
după ultima oră de curs, biroul 
U.T.C. ’Si clasei noastre a pro
pus să o pregătim frumos 
pentru trimestrul al II-lea. Zis 
și făcut ! Toți au fost de acord 
și în două ore clasa noastră 
strălucea de curățenie. Unele 
eleve au spălat geamurile, altele 
au curățat băncile, s-a spălat pe 
jos, s-a șters praful de pe sobă, 
s-au spălat globurile, ușa și 
când totul a fost gata, am dat 
parchetul cu ceară. După ce am 
terminat, cineva l-a invitat pe 
tovarășul profesor Leonida Ște- 
fănescu, secretarul organizației 
P.C.R. din liceu, să vină pînă la 
noi în clasă. A rămas plăcut im
presionat de gestul nostru și 
ne-a felicitat. Așa că, în prima 
zi de școală din trimestrul al 
II-lea vom găsi clasa bine pre
gătită, strălucind de curățenie.

Iată. deci, că primele ore de 
vacanță ne-au găsit în plină ac
tivitate. $i, să știți că am lu
crat toți cu multă plăcere, cu 
bucurie.

Vacanța de iarnă o să ne-o 
petrecem plăcut deoarece la noi 
e zăpadă multă și regiunea e 
foarte frumoasă. Astfel, unii 
pleacă în tabere de ski Ia Vatra 
Dornei și la Colibița, unde vor 
sta cîte o săptâmînă, alții plea
că în comunele lor, iar noi, 
cei care sîntem din localitate 
ne-am propus să pregătim o 
serbare închinată Republicii și 
Anului nou. Vom face repetiții 
la școală, pentru serbare, vom 
viziona în colectiv filme româ
nești în cadrul Festivalului fil
mului de Ia sate, care a început 
în 23 decembrie 1973, vom avea 
activitate de club, șah. tenis, 
audiție muzicală, vizionări T.V.

Dar, o să vă scriem o scri
soare mai amănunțită după ter
minarea vacanței, ca să nu ni 
6e spună că sîntem lăudăroși.
în numele colectivului clasei 

a VIII-* A, 
LUCIA DELIA BODEA 

secretar al organizației U.T.C.

La redacție a sosit o scrisoare 
care poartă 31 de semnături. 
Despre ce este vorba ? Spicuim 
din rîndurile elevilor anului IV A 
de la Liceul „Panait Cerna" 
Brăila: „Chiar la începutul 
primului trimestru tovarășul 
profesor Grigore Mihail, care ne 
preda matematica și ne era tot
odată și diriginte, a fost transfe
rat la altă școală. Vestea a că
zut ca un trăznet asupra noastră.

Am căutat cît de cît să aflăm 
cauza acestei situații și iată ce 
știm noi: în perioada vacanței 
de vară tovarășul profesor a 
primit un bilet de odihnă la 
Tușnad. Din această cauza nu 
s-a putut prezenta la examenul 
de corigență pentru cei din a- 
nul IV, care s-a ținut în ziua de 
12 august a.c.

Știm că nu sîntem noi în mă
sură să judecam acest fapt, nu 
cunoaștem raportul între drep
tatea și nedreptatea acestei 
cauze după cum nici pe cel în
tre dreptatea și nedreptatea „pe
depsei" date. Dar sîntem toți e- 
levi trecuți de vîrsta majoratu
lui și credem să putem înțelege 
destul de bine esența lucrurilor.

Din anul I facem matematică 
cu tovarășul profesor Grigore, 
sintem o clasă de real și dato
rită modului excepțional de pre
dare reușim să ne însușim cu 
ușurință materia. Ne vine foarte 
greu ca acum, în anul IV, să 
ne adaptăm altui mod de pre
dare, având h) vedere că mate

matica este un obiect pe care 
trebuie să-1 înțelegem foarte 
bine. în afară de orele în
cadrate în programă, tovară
șul profesor făcea cu noi multe 
ore suplimentare, ajutîndu-ne să 
aprofundăm cunoștințele căpătate 
la orele de curs.

Am amintit mai sus că pro
fesorul Grigore ne era și diri
ginte. In această calitate dînsul 
a făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru a ne forma ca oameni.

0 CLASĂ ÎȘI APĂRĂ DIRIGINTELE!
în acești ani cît ne-a fost diri
ginte a fost întotdeauna alături 
de noi și astfel am reușit să 
realizăm lucruri frumoase împre
ună. Calitățile sale de profesor 
și diriginte au făcut să-l îndră
gim asemenea unui părinte. Su
fletește, s-a apropiat foarte mult 
de problemele noastre și de a 
ceea lipsa dânsului a provocat o 
dezorientare în rîndul nostru.

...Poate vi se pare exagerată 
durerea noastră, dar vă rugăm 
mult s-o înțelegeți: acest om a 
fost prea mult legat de clasă, 
de elevi, a știut să se facă în
țeles în toate privințele, oa a- 
ceștî elevi să-i poată suporta a- 
cum lipsa".

O clasă își apără dirigintele! 
întemeiat ?

Am dat curs acestei sorisori 
atît de patetice și iată ce am 
constatat: într-adevăr lucrurile 
stau așa, profesorul Grigore Mi
hail n-a fost prezent la exame
nele de corigențe așa cum pre
văd legile noastre școlare. Nu
mai că aceleași legi, ținînd sea
ma că pot exista motive care să 
justifice absența profesorului, 
precizează că, avizat, directorul 

unității școlare are dreptul și o- 
bligația să înlocuiască profeso
rul titular cu un cadru didactic 
de specialitate, asigurînd buna 
desfășurare a examenului de co
rigente. Profesorul Grigore Mi
hail nu l-a anunțat pe directo
rul liceului, care era în con
cediu, ci pe cel care-i ținea lo
cul — prof. Ion Tudorache, și 
a plecat liniștit la Tușnad. De 
aici însă încep și necazurile 
sale pentru că lipsa sa de la 
examenul de corigență se con
jugă cu o serie de alte „mici 
abateri" de la regulamentul șco
lar de care nu se face el vino
vat. Profesorul Ion Tudorache 
asigură desfășurarea corigențelor 

(deși a avut de înlocuit trei pro
fesori și nu unul) dar... pleacă 
și el din localitate, apelînd la 
directorul liceului să-și între
rupă concediul pentru a fi pre
zent în ziua cînd au loc exame
nele de corigență. Nu-1 infor
mează însă, că plecarea tova
rășului Grigore nu este o „fugă 
de la datorie" ci un act motivat 
și stabilit de comun acord. In 
ziua corigențelor, o inspecție 
constată — aici ca și la alte 

licee din Brăila — lipsa unui 
număr însemnat de cadre didac
tice de la o activitate obligato
rie. Se hotărăște sancționarea 
celor vinovați, fiind însă găsiți 
vinovați numai patru profesori 
din lunga listă a celor absenți. 
Printre ei, și profesorul Grigore 
Mihail. Din motive care rămîn 
necunoscute, directorul liceului 
prof. Dumitru Chiriță nu face 
nici un fel de investigații pentru 
a afla cauzele absenței profe
sorului Grigore Mihail; la rîndul 
său, profesorul Ion Tudorache 
păstrează „secret" faptul că și-a 
dat avizul pentru plecarea cole
gului său în stațiunea de odihnă ; 
inspectoratul școlar județean se 

limitează doar Ia a cere decla
rații scrise celor vinovați — fără 
alte discuții mai amănunțite — 
și hotărăște sancționarea.

Cine este profesorul Grigore 
Mihail ? Un cadru didactic tâ
năr, de 10 ani în învățămînt, 
jumătate din ei petrecuți la Li
ceul „Panait Cema". în liceu și 
în municipiu este cunoscut ca 
un bun profesor de matematică, 
preocupat de creșterea sa profe
sională, de pregătirea elevilor ce-i 

sînt încredințați. Este la prima 
sa abatere (de care poate fi so
cotit doar parțial vinovat, și doar 
în sensul că n-a anunțat școala 
în scris pentru a avea astfel un 
„document" în apărarea sa), 
pentru care este sancționat foar
te dur, cu penultima sancțiune 
prevăzută în Statutul cadrelor 
didactice (mutarea disciplinară 
la o altă unitate școlară, în ca
zul de față, o școală profesiona
lă), înaintea desfacerii contrac
tului de muncă. Conform statu
tului această sancțiune se poate 
aplica „în cazul în care încălca
rea a dus la crearea, în cadrul 
colectivului didactic al școlii, a 
unor situații dăunătoare învăță- 

mîntului". Se potrivește sancțiu
nea cu actul de indisciplină co
mis ? Și în circumstanțele citate 
sancțiunea își va exercita rolul 
educativ scontat la aplicarea ei ?

Dacă trecem peste motivele a- 
fective conținute în scrisoarea 
elevilor — deși și ele pot cîntări 
în cumpăna judecății — cel pu
țin un fapt nu poate fi ignorat 
din punct de vedere pedagogic ; 
profesorul Grigore Minail a pre
dat matematica la această clasă 
trei ani la rind — timp în care 
a fost și diriginte. Tocmai în 
anul IV cînd elevii se pregătesc 
pentru examenul de bacalaureat 
și concursul de admitere în în
vățămîntul superior, se află în 
situația de a o lua de la început 
în ceea ce privește acomodarea 
cu stilul și exigențele altui ca
dru didactic.

Sancționarea profesorului Gri
gore Mihail este un fapt împli
nit. De ce am scris totuși rîn
durile de față ? Niciodată nu 
este târziu și inutil să rejudeci o 
situație care afectează moral un 
om. Cu atît mai mult cu cît ju
decata inițială pare vulnerabilă 
cel puțin pe linia cercetării tutu
ror circumstanțelor, audierii ce
lor implicați și, în primul rind, a 
celui căruia i se impută actul de 
indisciplină respectiv. Din partea 
organelor locale, așteptăm așa
dar un răspuns.

MARIETA VIDRAȘCU

Calitatea
(Urmare din pag. I)

fi — aprovizionarea tehnico-materială neritmică, 
persistența unor lucruri înguste, o defectuoasă 
organizare a muncii, neasigurarea asistenței teh
nice necesare în schimburile 2 și 3 etc. radio
grafiere profundă a tuturor condițiilor de muncă 
existente într-o întreprindere, permite stabilirea 
unor corelații între toți factorii enumerați, care 
neridicați, la rîndul lor, la exigențele propriei 
calități, pot periclita calitatea produsului final.

Sarcini, cu totul aparte, a stabilit Plenara C.C. 
al P.C.R. din 27—28 noiembrie 1973, controlului 
de calitate, creșterii exigenței acestuia. Ministe
rele, s-a precizat în Hotărîrea elaborată, tre
buie să ia măsuri pentru a asigura aparatura și 
instalațiile necesare verificării parametrilor cali
tativi ai tuturor produselor, efectuării corespun
zătoare a problemelor de rezistență și funcțio
nare. De asemenea, s-a subliniat datoria inspec
toratelor de calitate și unităților beneficiare de 
a organiza mai bine recepția produselor, de a 
nu mai trece cu vederea lipsurile pe care le 
constată.

Este ușor de descoperit, cu ochii minții, la 
capătul tuturor acestor măsuri și activități, cu 
pronunțat caraoter organizatoric, administrative, 
omul, cu conștiința sa, cu tendința sa înnăscuta 
spre perfecțiune, omul socialismului, cu dorința 
sa de a înălța societatea în care trăiește. La 
capătul acestor activități, descoperim, cum e și 
firesc, un număr uriaș de tineri antrenați fie în 
munca de concepție și proiectare, fie în cea de 
execuție, sau de control. Descoperim tineri co
muniști, antrenați alături de comuniștii mai 
vîrstnici, cu experiență, în lupta pentru calitate 
— această „problema fundamentală a progresu
lui general al economiei naționale în actuala 
etapă, a mersului înainte al întregii noastre so
cietăți".

un.de
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Cinci biografii în mișcare, 
cinci ipostaze ale spiritului muncitoresc 

ARCUL VOLTÂIC
AL PASIUNII

Renumele nu se primește, 
se dobîndește

Disciplina înseamnă 
și perfecționare profesională

ÎN OBIECTIV, ECONOMIA 
DE COMBUSTIBIL Șl ENERGIE

La Regionala C. F. R. Brașov:

„Nici un minut intirziat, nici un 
litru de motorină pierdut14

—- Vi se spune : ^inovatorul 
nostru*'. Este un renume îndrep
tățit ?

— Nu-mi place falsa modestie' 
așa că răspunsul meu este da. 
La o lună după ce m-au an
gajat în șantier am adus o îm
bunătățire unui proces tehnolo
gic. De atunci am realizat con
tinuu inovații, raționalizări, îm
bunătățiri, în domeniul mecani
zării și automatizării și al teh
nologiei de sudare. Pot spune 
că unele inovații sînt cu tema
tica în premieră absolută și ast
fel au trecut și în patriomoniul 
altor șantiere.

— Renumele, îndreptățit, vă 
îndreptățește să vă purtați as
pru cu cei din subordine ?

— Sînt de la țară, obișnuit cu 
o viață mai aspră ; anii de liceu 
și apoi de facultate mi-au oferit 
însă deprinderile unei vieți co
mode — trebuie să admiteți că 
Timișoara are atributul de co
moditate al unui oraș modem. 
La absolvire am avut de ales 
între Brașov. Constanța, Reșița, 
Giurgiu, Pitești și Oltenița. Cu 
toate că era cel mai mic, cel 
mai prăfuit, cu cele mai pu
ține posibilități de cazare, l-am 
ales pe ultimul. De ce ? Specia
litatea mea este sudura, un do
meniu în care noul nu este încă 
suficient de exploatat, un do
meniu important pentru econo
mia țării, iar aici la șantierul 
naval știam că producția de 
vase în continua modernizare 
îmi va solicita din plin capa

Și inima trebuie 
să gîndească 

cu capul

Nu-i ușor 
să-ți privești 

chipul, dar e bine!
O vreme. îndelungată chiar, 

lăcătușul Ion Raiu a refuzat să 
înțeleagă ce se petrecuse atunci 
cu șeful său de brigadă, de ce 
comuniștii îl excluseseră din 
rîndurile lor. Numai cînd își 
aducea aminte și i se punea în 
gît un nod. Ținea la șeful său 
pe care îl socotea un om drept, 
harnic și foarte^ priceput. De 
la el apucase să învețe adevă
rata meserie și tot el fusese a- 
cela care-i încredințase, pe un 
vas legat de chei, prima lucrare 
individuală. Era pentru el un 
model.

Și deodată șeful de brigadă fu
sese exclus din partid. Lui Raiu 
i-a venit să plîngă, ba chiar â 
plîns, stîrnind în jur printre oa
menii mai vîrstnici priviri iro
nice și de compătimire. Se gîn- 
dise că șefului său i se făcuse 
o nedreptate, că i se îngroșaseră 
unele lipsuri și că faptul acela, 
faptul despre care se discutase 
atît în ședință nu merita să fie 
luat în seamă. Ce mare lucru ! 
Șeful de brigadă luase din șantier 
la ieșirea din schimb o bucată 
de metal din care să facă nu 
știu ce acasă, o țeavă parcă... 
Cine se uită la o bucățică de 
metal cînd aici se consumă cu 
miile de tone ? !

Mai tîrau, chiar dacă a în
țeles de ce comuniștii trecuse
ră la o măsură atît de drastică, 
Raiu rămăsese totuși de părere 
că nu era vorba de un furt, că 

citatea în sensul cuceririi și a- 
plicării noului. Vorbind despre 
toate acestea nu vreau totuși 
să spun că renunțarea la anu
mite comodități mă îndreptățeș
te pe mine să fiu, cum spuneați, 
aspru. Venind aici, n-am făcut 
decît să răspund cerinței de a 
te duce acolo unde ești cel mai 
solicitat și să te bați pentru nou. 
Am început acest lucru din pri
ma lună. Dar, după un timp am 
început să mă lovesc de greu
tăți. Odată am realizat un dis
pozitiv semiautomat de sudură 
cu o tehnologie nouă. L-am 
dus în hala de sudură și l-am 
predat unei echipe. S-a lucrat 
cu el cîteva ore apoi a fost a- 
bandonat. După cîteva zile am 
observat și am vrut să repun 
dispozitivul în funcțiune — era 
descompletat de piese. Am a- 
dus alt dispozitiv, scena s-a re
petat : am discutat cu munci
torii în cauză. „Nu merge to
varășe inginer, dispozitivul se 
defectează singur". Am repus 
în funcțiune toate dispozitivele 
și le-am arătat modul în care 
funcționează. Au căzut de acord 
că se poate lucra cu ele. Dar... 
după un timp iar era în stare de 
nefuncționare. Cei în cauză erau 
refractari bănuind că noile dis
pozitive și tehnologii vor afec
ta munca lor într-un sens ne
gativ. Am lucrat eu la unul din
tre noile dispozitive cîteva zile 
în șir. Am dovedit că funcțio
nează perfect și că realizează o 
productivitate sporită, calitate 
sută la sută și deci și un cîș- 

faptul în sine nu reprezenta 
prea mare importanță.

într-o zi, tînărului comunist 
Ion Raiu, i-a fost încredințat 
spre calificare un ucenic în 
vîrstă de 16 ani, pe nume Va
sile Marin, elev la profesională. 
„Ia seama i-a spus atunci se
cretarul comitetului U.T.C. — 
răspunzi și de educarea lui mo
rală. Trebuie să-1 ajuți să se 
formeze ca muncitor". Faptul 
l-a privit cu toată seriozitatea 
și și-a început misiunea prin 
a-1 cunoaște pe noul venit. Bă
iatul prindea repede, aproape 
din zbor, dar avea și o me
teahnă : se purta cu sculele și 
materialele ca găina în grămadă, 
într-o zi Raiu a văzut aruncînd 
un capăt de tablă ce rămăsese 
de la o decupare; o bucățică 
mai mică de-o palmă. L-a luat 
de-o parte, l-a certat și i-a ex
plicat ce înseamnă să fii gos
podar, cine sînt stăpînii utila
jelor și materialelor etc.

— Cum se împacă această 
comportare cu ideea care o a- 
veai despre fapta șefului de 
brigadă ?

— Nici astăzi n-aș putea să 
spun că m-am schimbat în ceea 
ce gîndesc despre șeful meu. 
Simțindu-mă responsabil de e- 
voluția lui Vasile Marin mi-am 
zis că el nu trebuie să ajungă 
niciodată să confunde avuția 
obștească cu un bun personal, 
așa cum a făcut șeful meu, om 
care a fost pedepsit și pe care 
repet, eu îl stimez în continuare. 

tig bun. Stînd însă tot timpul 
printre muncitorii aceia mi-am 
mai dat seama de un lucru : 
lipsa de receptivitate se explică 
în bună măsură prin nivelul 
scăzut de cunoștințe noi al u- 
nora dintre muncitorii mai în 
vîrstă. Am găsit însă colabora
tori foarte buni printre sudorii 
mai tineri, cei care au făcut

școala profesională și în mo
mentul de față urmează și 
cursurile de perfecționare. Sta
te Tănase, : Mocan u Tudor, Cuță 
Vasile, Victor Marin sînt doar 
cîțiva dintre acești băieți. în 
general. în șantierul nostru, ca 
pretutindeni, există o tendință 
puternică de însușire a noului.

La acea adunare de alegeri, 
după referatul biroului, uteciș- 
tii l-au criticat întîi pe el, ca 
secretar, cel care răspundea, în 
primul rînd, de lipsurile de pînă 
atunci manifestate în munca or
ganizației : Gh. Istode a luat 
cuvîntul și a recunoscut că poar
tă o mare parte de vină și 
și-a luat un angajament pentru 
viitor. Cam la fel au procedat 
și ceilalți membri ai biroului. 
Ajunși la vot uteciștii însă nu 
l-au mai reales. Gh. Ciolacu 
s-a ridicat dintre ceilalți și l-a 
propus pe Dumitru Gelea. A 
fost ales.

— La început am fost pur și 
simplu consternat — mărturi
sește acum Gh. Istode. Dan, a- 
dică Dumitru Gelea, noul se
cretar, îmi este prieten, am fost 
colegi de profesională ; e un 
băiat capabil, am toată încrede
rea în el. Dar cum să vă spun, 
mă simțeam jignit, nedreptățit. 
Erau reale lipsurile, dar făcu
sem și eu destule pentru organi
zația noastră. încet, încet, însă, 
emoția aceasta neplăcută a tre
cut și am fost capabil să-mi a- 
nalizez cu toată sinceritatea lip
surile. Firește, n-a fost un lu
cru prea plăcut și nici ușor. Se 
cuibărise în mine un fel de au- 
tumulțumire. Faptul că în afară 
de munca de secretar de orga
nizație mai o aveam și pe a- 
ceea de membru în comitetul 
U.T.C. pe șantier îmi oferea mie 
o garanție că sînt apreciat și în 
consecință, ceea ce eu fac

Față în față stau doi tineri: 
Lazăr Constantin, șeful echipei 
de sudori, și Constantin Spirea 
un nou angajat, care se califică 
la locul de muncă. Ultimul, roșu 
în obraji. își șterge nervos dosul 
palmelor pe șorțul de protecție.

— Mi-ai spus să sudez de 
ici pînă colo, am sudat. E bună 
sudura ? E bună ! Atunci ?

— Dacă mă uit la sudură pare 
bună. Pare, înțelegi ? Fiindcă 
tu n-ai respectat tehnologia pu
tem însă avea surprize.

Și sub privirile uimite ale 
lui Spirea, Lazăr s-a apucat să 
refacă în întregime sudura. A 
tăiat cu dalta tot, milimetru cu 
milimetru — muncă de efort și

poate fi literă de lege. Am mun
cit cam de unul singur ; n-am 
consultat masa de tineri asupra 
problemelor de interes general. 
Abia acum a reieșit că unii ti
neri întîmpină greutăți în solu
ționarea unor probleme privind 
încadrarea tarifară. Eu n-am 
știut și nu m-am interesat. Au 
existat niște cursuri foarte 
bune ; nu s-au mai deschis al
tele noi. Tinerii le-au solicitat 
dar vocea lor nu s-a făcut bine 
auzită. Era datoria organizației 
să intervină, a mea ca secretar 
mai ales, după cum tot datoria 
mea era să întreprind acțiuni 
pentru petrecerea timpului li
ber. Tinerii au criticat faptul că 
nu se practică turismul, că nu 
se face sport. La un pahar de 
bere mai mergem împreună dar 
la un spectacol nu prea.

— Noului secretar i-ați vor
bit despre toate acestea ?

— Bineînțeles,, deși a fost și 
el în adunare. Mai ales i-am a- 
tras atenția asupra unei proble
me esențiale. L-am sfătuit ca 
la fiecare adunare generală să 
raporteze în fața uteciștilor în 
spirit critic și mai ales autocri
tic ce obiective au fost înde
plinite dintre cele propuse pînă 
atunci. în ce ne privește vechiul 
birou, eu personal, n-am făcut 
acest lucru pînă acum. Dumi
tru Gelea pornește la drum cu 
un mare avantaj : știe ce în
seamnă concret spiritul de in
transigență, ce înseamnă critica 
și autocritica. 

răbdare — a craituit și a exe
cutat aceeași sudură dar în sens 
invers.

La ieșirea din schimb Lazăr a 
pus prietenește mina pe umă
rul lui Spirea și l-a invitat să 
meargă pe jos spre oraș. Cî
țiva kilometri de drum au tot 
vorbit.

— Sînt opt ani de cînd lucrez 
în șantier. Și lucrul acesta, dis
ciplina vreau să spun, am în
vățat-o în primele zile așa cum 
ți-o închipui și tu. Ziceam, tot 
așa, că principalul e să vin la 
timp la lucru și să nu stau de
geaba. O vreme a mers bine 
dar cînd șantierul s-a extins am 
început să lucrez direct la mon
tarea navelor și au început ne
cazurile. La două trei luni a- 
părea cîte un rebut și nu știam 
care este cauza. Cum însă la a- 
celași subansamblu lucrau mai 
mulți nu era tras la răspunde
re cineva anume. Totuși, știam 
că într-un fel sînt și eu vino
vat și într-o zi m-am dus la 
im maistru, un om mai în vîr
stă „Meștere — i-am zis — eu 
vin la dumneata cu inima des
chisă. Cred că din pricina mea 
ies acele rebuturi dar crede-mă, 
nu știu care-i cauza. Și doar 
sudez ca la carte !" Omul acela, 
un comunist, și-a lăsat trebu
rile, a vepit. la locul meu de 
muncă și vreo cîteva zile m-a

Dacă pleci,
să te uiți 

ce lași 
în urmă

Gheorghe Pătrașcu conduce o 
echipă de instalatori tehnico-sa- 
nitari compusă din 7 tineri.

— Vedeți, de-a lungul acestor 
pereți, printre tronsoanele va
sului, în sala de motoare, la 
magazia de mărfuri, la vinciuri, 
pretutindeni sînt țevi, instalații 
hidraulice, ventile. Instalația pe 
care o facem noi seamănă cu 
cea electrică — un fel de sis
tem nervos al navei. De aceea 
cînd este gata vasul unul din
tre noi pleacă cu el în prima 
cursă pentru a verifica instala
ția cit și pentru a instrui ma
rinarul care o va deservi. La 
cargoul acesta voi pleca eu.

— Am auzit că s-ar fi putut 
să nu mai pleci. Este adevărat ?

— Povestea cu Bucureștiul ? 
Sigur ; să vă spun cum s-a în- 
tîmplat. Prin februarie echipa 
noastră a fost trimisă la Bucu
rești la Uzina de mașini grele 
ca specialiști pentru instalația 
unor cuptoare de tratamente 
termice. Masa și casa bune, cîș- 
tig bun. Seara ieșeam la un 
film sau la vreun teatru — cu 
toți, să profităm, fiindcă aici la 
Oltenița cu spectacolele... Cînd 
să plec inginerul șef îmi propune: 
„Fă-ți transferul la noi, avem 
nevoie de un specialist ca tine 
la întreținerea cuptoarelor, 
dăm apartament, îți săltăm ceva 
și salariu. Ei ce zici, te facem 
bucureștean ?". Eu ce să zic ? 
Credeam că am luat pe dum
nezeu de picior. Cine nu schim
bă un oraș ca Oltenița pe Bucu
rești ? în plus cunoscusem o 
fată. Zicea că-i plac ochii mei 
în rest n-o interesează. Am luat 
.epede trenul și am alergat la 
Șantier să-mi iau transferul. Ce
rerea a ajuns la director. „Tai
ca", că așa îi zicem toți în semn 
de respect și prețuire, m-a pri
vit lung și cîteva minute n-a 
scos nici o vorbă. „Și, de ce 
vrei să pleci" mă întrebă. îi 
spun : capăt apartament, pri
mesc un salariu mai mare, de
vin bucureștean etc. „E clar — 

tot observat cum lucrez. „Ai 
dreptate, din cauza ta ies rebu
turile. Și greșești fiindcă ești 
indisciplinat". M-am uitat la 
el să văd dacă vorbește- serios. 
„Da, da, — îmi. zicea — tu su
dezi într-adevăr ca la carte, dar 
numai după cartea pe care ai 
învățat-o tu la profesională. In 
șantier sînt și lucruri noi, mai 
ales în ce privește tehnologia, 
înainte vreme vasele erau con
struite din părți nituite. Astăzi 
sînt sudate în ’ întregime. Sînt 
suduri cu lungimi mari și o cit 
de mică fisură reprezintă un 
pericol. Trebuie să înțelegi un 
lucru : calitatea depinde de 
respectarea strictă a disciplinei 
tehnologice. Toată munca tre
buie făcută într-un mod riguros 
științific". Așa mi-a spus și a- 
vea mare dreptate. Trebuie să 
înțelegi și tu : vapoarele noastre 
pleacă și ajung cine știe unde ; 
în plin ocean o defecțiune da
torată unei neglijențe de-a ta 
poate provoca neplăceri mari. 
Cred că nu e nevoie să-ți explic.

Apoi au mers în tăcere amîn- 
doi. La despărțire Spirea i-a 
spus :

— Cred că așa e, altfel nu te 
apucai să desfaci sudura aceea. 
Numai că prea mă prelucrezi. 
Vrei să faci din mine un șef 
de echipă ?

— De ce nu. Ai toate calită
țile. Ești, la fel de încăpățînat și 
receptiv în același timp.

zice — ești un individualist. 
Dacă ziceai că ăia au nevoie de 
tine, fiindcă se oprește nu știu 
ce dacă nu te duci tu acolo, 
mai treacă, meargă. Dar tu ai 
vorbit numai și numai de a- 
vantajele pe care o să le ai tu". 
„Fiecare om vrea să trăiască 
mai bine" — i-am zis eu. „E 
o dorință firească dar depinde 
ce faci pentru realizarea ei. U- 
nii se apucă să fure ca să aibă 
mai mulți bani. Tu dacă n-ai 
fi individualist n-ai pleca lăsînd 
șantierul tocmai acum cînd se 
lucrează la vase de tip nou. 
Va trebui să căutăm alt om, să-1 
formăm, cum te-am format și 
pe tine, și cine știe cît timp va 
dura acest lucru". M-a privit 
din nou lung. „Să zicem că-ți 
semnez mîine transferul dar 
pînă atunci, mai gîndește-te“. 
Am plecat de la el și fiindcă 
n-aveam treabă m-am plimbat 
prin șantier. M-am plimbat a- 
proape o zi întreagă prin șan
tier și aproape că n-am văzut 
nimic în jur. Eram furios, fu
rios pe mine în primul rînd. 
Directorul mă ghicise : mă mani
festasem ca un individualist ti
pic. Ceea ce spusese era foarte 
adevărat : șantierul avea nevoie 
de mine fiindcă sînt un om bine 
calificat, știu multe iar băieții

Iți - din echipă mă ascultă. în 
schimb eu dădusem la o parte 
toate interesele colectivului pen
tru ca să-mi fac alt buletin. Iar 
aceste interese ale mele nici 
măcar nu erau presante ; pînă 
în momentul acela nu exista
seră. In fine, fapt este că nu 
m-am mai dus după transfer. 
Abia mai tîrziu cînd am revenit 
să lucrez am văzut halele, che
iul, Dunărea și vasele. M-a 
cuprins așa o duioșie îneît par
că m-am simțit copil. Toate îmi 
sînt atît de dragi îneît nu știu 
ce m-aș fi făcut fără ele dacă 
le-aș fi părăsit.

— Și cu fata cum a rămas ?
— O individualistă și ea ! 

Cînd a aflat că nu mai vin la 
București mi-a întors spatele.

Grupaj realizat de V. CONSTANTINESCU
Desene de TRAIAN VASAI

Este suficient să amintim nu
mai faptul că Regionala C.F.R. 
Brașov, din punct de vedere al 
prestațiilor de tracțiune, se si
tuează pe primul loc în trans
portul feroviar, ca să ne dăm 
seama de cantitatea de combus
tibil și energie electrică ce se 
consumă în activitatea ei. De 
aceea, educarea personalului în 
spiritul economisirii acestor in
dicatori are o continuitate ce 
pornește de mult mai devreme. 
Ceea ce explică și realizările în 
acest sens ale anului curent.

„Piesa" cea mai importantă în 
acest angrenaj, sînt reparațiile de 
calitate, care înlătură întîrzierea 
trenurilor, ducînd la o cît mai 
corespunzătoare deservire a că
lătorilor și mărfurilor pe calea 
ferată. Este și motivul pentru 
care ne-am deplasat la depoul 
brașovean, una dintre cele mai 
moderne unități din țară, ca do
tare și proces tehnologic.

— Preocuparea esențială — 
am aflat de la inginerul Mircea 
Croitoru, șeful atelierului repara
ții cu ridicare — fiind înlocuirea 
din exploatare a cît mai multe 
locomotive cu abur, al căror ran
dament este scăzut, cu cele Die
sel hidraulice, Diesel electrice și 
electrice, sectorul nostru trebuie 
să asigure cît mai multe agre
gate de rezervă și piese de 
schimb recondiționate.

Un calcul ad-hoc al specia
liștilor de aici este concludent 
pentru productivitatea acestor 
locomotive față de cele cu abur. 
Pe secția Brașov-Sighișoara o lo
comotivă Diesel electrică con
sumă lunar 69,7 tone combusti
bil convențional, avînd o pro
ductivitate de transport de 
126 000 tone brute kilometri. Una 
cu abur „devorează" cam aceeași 
cantitate de combustibil conven
țional, 66,8 tone, dar productivi
tatea este de numai 10 300 tone 
brute kilometri. Simpla com
parare a acestor cifre ne scu
tește și de alte exemple, dar ex
plică, totodată, mai bine preo

ACȚIUNILE TINERILOR 
MECANIZATORI 

DIN JUDEȚUL IAȘI
Este economisirea de com

bustibil un obiectiv al organi
zațiilor U.T.C. din S.M.A.-urile 
județului Iași ?

Pînă a discuta despre iniția
tivele uteciștilor, să vedem ce 
se întîmplă la nivelul Trustului 
de mecanizare a agriculturii din 
județ, ce măsuri s-au luat aici 
pentru a ne putea face o părere 
exactă despre realizările obți
nute de tineri în acest dome
niu.

Trustul are planificată pen
tru acest an cantitatea de 16 100 
tone motorină și 550 tone ben
zină. în primele zece luni ale 
anului au fost economisite cir
ca 364 tone de carburanți, re
ducerea consumurilor influen- 
țînd cu aproape 27 la sută eco
nomiile obținute la cheltuielile 
de producție. 361 tone de car
buranți. Nivelul normelor de 
consum a fost coborit cu 0,25 
kilograme motorină la hectarul 
de arătură normală ; s-a reco
mandat ca reducerea să se facă 
și prin evitarea risipei la ali
mentare : să fie evitate la ma
ximum deplasările în gol ; au 
fost revăzute normativele de 
îngrijiri tehnice, graficele și 
sistemele de alimentare, adap- 
tindu-se soluții economicoase. 
„Convertite" cu tonele de mo
torină — 1 200 — ce vor fi eco
nomisite, in 1974 vor putea fi 
arate mai mult de 50 000 hec
tare.

S.M.A. Movileni are dreptul, 
conform normelor departamen
tale, să consume anul acesta 
610 tone carburant. Pînă la 
sfîrșitul trimestrului III au fost 
economisite două tone. în adu
narea generală a organizației 
U.T.C. care a avut loc de 
curînd, tinerii, într-un pronun
țat spirit critic dar, mai ales, 
autocritic,, au trecut în planul 
de măsuri ce anume se preco
nizează pentru ca organizația, 
prin membrii săi să contribuie 
cu însemnate realizări, printre 
care ; NICOLAE ADAM

In secția de monofilament a Intrep tinderii de mase plastice „Viito- 
rul"-Oradea.

cuparea celor din atelier (este 
cazul să amintim că circa 80 
la sută din personalul depoului 
sînt tineri) pentru execuția în 
termen și la nivelul celor mai 
exigente pretenții a tuturor re
parațiilor. In acest scop, în de
pou s-au înființat ateliere spe
cializate.

Convinși că economia de com
bustibil, picătură cu picătură, la 
un asemenea parc, acumulează 
în decursul unui an, cantități de 
ordinul tonelor, tinerii s-au an
gajat să revizuiască și să execu
te etanșarea instalației de com
bustibil, pentru eliminarea pier
derilor de motorină, să verifice 
atent echipajele de injecție și ca
litatea arderii și funcționării mo
torului Diesel, să execute mai 
rațional programul de rodaj și 
probele de parcurs ale locomoti
vei etc. O primă inițiativă a 
organizației U.T.C. exploatare — 
„Nici un minut întîrziat, nici un 
litru de motorină pierdut" — 
este încă un indiciu că la de
poul C.F.R. Brașov tinerii își 
însușesc o concepție sănătoasă 
despre ceea ce reprezintă nece
sitatea realizării unor asemenea 
economii de combustibili și e- 
nergie electrică. O dovedește cu 
prisosință activitatea cotidiană a 
lăcătușilor Vasile Cenușar, Vic
tor Zaval, Constantin Săndules- 
cu, Ignat Lazăr, Nicolae Puican, 
Vasile Solomoneanu, a celui mai 
tînăr șef de echipă la electricieni 
Victor Udrea și a colegilor de 
profesie, Viorel Goanță, Ștefan 
Moldovan, Sorin Maxim, Ion 
Solovăstru, a celui mai tînăr 
maistru de depou, Viorel Rus- 
nac, și a tuturor celor care cre
ează — ca să folosim expresia 
lui Ștefan Cristescu, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
— opinie pozitivă prin propriul 
lor exemplu și prin tratarea exi
gentă a oricăror abateri disci
plinare sau cazuri de superficia
litate.

V. RAVESCU

— deplasările în gol vor dis
pare complet prin asigurarea 
mesei pe cîmp ;

— se voi* extinde cuplurile 
de agregate la nivelul puterii 
tractorului.

Vorbind în continuare despre 
inițiativele uteciștilor, să con
semnăm pe aceea a organizației 
de la S.M.A. Ruginoasa, unde 
Voicu Tudoriu, Lungu Constan
tin, alți tineri au criticat irosi
rea motorinei, in special la sur
sele de alimentare, datorită 
neetanșeității conductelor, furtu
nurilor și robinetelor. Hotăririi 
conducerii S.M.A.-urilor de a 
realiza 10,6 litri motorină la 
hectar în loc de 10,75 litri, ute
ciștii înțeleg să-i aducă un 
amendament : ei vor face totul 
ca să coboare, deocamdată, la 
10,5 litri la hectar.

Demnă de a fi menționată 
este și inițiativa tinerilor do la 
S.M.A. Strunga, care au prepus 
echiparea autocisternelor și re
morcilor cu pompe, furtune și 
riglă gradată, „elemente" ce se 
constituie într-un modest, dar 
sigur izvor de economii.

Dar, mai există în județ 
S.M.A.-uri unde consumul urcă 
nepermis peste limită și tinerii 
nu trebuie să aștepte, ci să in
tervină ei primii pentru a în
chide robinetul risipei. De alt
fel, intr-o ședință cu activul 
obștesc al consiliului tineretului 
sătesc, uteciștii Andronic Vasile 
de la S.M.A. Osoi, Bușilă Nico
lae de la Trustul S.M.A. și Bal- 
muș Vasile au propus :

— repararea sistemelor de 
pornire automată pentru evita
rea consumului în staționare:

— ascuțirea tuturor organelor 
active de la agregate pentru re
ducerea sarcinii de tracțiune a 
tractoarelor ;

— efectuarea lucrărilor în pe
rioada optimă pentru a evita 
întărirea pămîntului și altele.

Foto: ȘT. WEISS
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PROBLEME ALE FĂURIRII SOCIETĂȚII
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE

Din punct de vedere al con
cepției marxiste, sensul și mo
dalitățile practice de manifes
tare ale mobilității societății 
sint determinate obiectiv de na
tura structurilor sociale, reflec- 
tîndu-se in amploarea și ritmul 
dinamicii orînduirii, în schim
bările calitative ce se produc 
în domeniul statutului social al 
diferitelor grupări de cetățeni. 
Dacă structura socială ne dez
văluie specificul relațiilor uma
ne dintr-o orînduire anume, 
mobilitatea socială evidențiază 
căile de promovare a acestor 
relații in raport de îndeplinirea 
obiectivelor orînduirii.

Fiecare formațiune social-eco- 
nomică, avind o structură so
cială proprie, se definește și 
printr-un anume tip de mobili
tate socială. Această lege acțio
nează și în societatea socialistă, 
desigur, intr-un mod specific, 
dependent de caracteristicile e- 
sențiale ale structurii de clasă, 
de obiectivele generale ale so
cietății.

tn procesul de făurire a so
cialismului, crearea unei noi 
structuri sociale are drept con
secință apariția unei forme ori
ginale de mobilitate, omogeni
zarea, al cărei specific .este re
levat de sensul desfășurării ei: 
ștergerea deosebirilor dintre cla
sele și păturile sociale. Firește, 
bazele obiective ale declanșării 
acestui proces sînt conturate 
inițial chiar de constituirea noi
lor clase și pături sociale, pre
cum și de ncesitatea făuririi 
condițiilor materiale de reali
zare a unității întregii națiuni 
în efortul de îndeplinire a țelu
rilor revoluției socialiste.

Procesul de omogenizare este 
prin excelență de natură eco
nomică. Dar, întrucît factorul 
economic este expresia concen
trată a totalității dimensiunilor 
activității sociale, fenomenul de 
omogenizare comportă în egală 
măsură semnificații politice, 
ideologice, culturale etc. Cu alte 
cuvinte, procesul d« omogeni
zare este o reflectare generică 
a materializării notelor caracte
ristice ansamblului comparti
mentelor vieții sociale. De ace
ea, modalitățile concrete de des
fășurare a procesului de omo
genizare sînt marcate de pro
blemele practice cu care este 
confruntată societatea în dife

REPUBLICĂ 
FIERBINTE 

VATRĂ
(Urmare din pag. 1) 

grafiile palide, încolțind de 
putregaiul spaimei. „Cabine
tul a demisionat. Noul cabi
net../*. „Cabinetul a fost ne
voit să demisioneze. Noul ca
binet....*4.

Afișe. Ziare. Fluturașe ile
gale. Întruniri ilegale. Arme 
ilegale. Idei ilegale. Forță, tot 
mai multă forță, ilegală. Co
muniștii. Mulți, puternici. 
„Comuniștii** — cuvintul trece 
din gură-n gură, șoptit eu 
ură, sau cu speranță, sau cu 
mindrie.

Legalitatea așteptată de se
cole se apropia sigură de sine, 
sigură de ora care va suna 
curind, legalitatea neputincios 
legată cu sfori meschine, „ile
gale*, torpila din ce în ce 
mai evident adevărata ilega
litate. Orele acesteia din 
urmă, ale legalității în fracuri 
solemne și inutile erau numă
rate. Ce simplu pune istoria 
în lumină Evidența 1 Ce sim
plu se citește viitorul unei is
torii cînd ea devine muzeu! 
Atunci, în ceasurile deciziei, 
nu va fi fost la fel de simplu. 
Cine a trăit prea mult, moare 
greu. Foștii stăpîni se agățau 
cu furie de viața lor precară. 
De speranțele lor precare. De 
războiul lor sinistru și precar.

De atît de precara lor rega
litate, ultimul cap de pod, fra
gil, de carton, amenințînd să 
devină ridicol. Regele sem- 
nînd abdicarea. Iată semnă
tura lui ridicol de pompoasă, 
iată afară, bucuria Mulțimii. 
Poate că in ceasurile cu ade
vărat mari ale unei istorii, în 
ceasurile așteptate de secole» 
există o clipă în care lucidita
tea se aburește. Poate că 
atunci, oamenii pici nu sînt 
foarte cumpănit conștienți de 
fundamentala schimbare, ase
menea unui seism purificator. 
Poate că există, doar o clipă 
a istoriei» răgazul unei imense 
oboseli, transfigurată într-a 
imensă bucurie. Am reușit, 
victoria e a noastră. Sala Re
publicii noastre e solemnă și 
pură, și acolo se cuvine un 
minut de tăcere. Apoi ochii 
cutreieră pereții nobili, și se 
opresc asupra Marii proclama
ții: „Eliberat în 1944 de sub 
jugul cotropitorilor hiUeriști și 
al slugilor lor din țară, poporul 
român și-a luat soarta în pro
priile sale mîini“. Simplu și 
solemn, ca un final de simfo
nie.

Ca un mare început de 
simfonie. „Comuniști români I 
Partidul vă cheamă să fiți în 
primele rinduri ale bătăliei 
pentru reconstrucția țării, 
pentru o Românie puternică, 
democratică ,i indepen
dentă I**.

In primele rinduri, comu
niștii începeau marele marșul 
mulțimii spre făurirea unei 
lumi noi. Contemporani cu 
ea, cu nestăvilită mtndrie, în
tindem patriei brațele și min
tea, sufletul și speranța. 

ritele etape ale construcției so
cialiste, suma acestor probleme 
evidențiind calitatea concret- 
istorică a conținutului său, iar 
soluțiile de rezolvare ilustrează 
manifestarea funcției lui de e- 
lement catalizator al dinamicii 
sociale pe linia promovării pro
gresului general al societății.

Constînd în eliminarea deose
birilor dintre clasele și păturile 
sociale ale orînduirii socialiste, 
omogenizarea presupune, mai in- 
tîi, desființarea claselor vechii 
orinduiri. deci a exploatării o- 
mului de către om. Numai era
dicarea împărțirii societății în 
grupuri sociale antagoniste asi

OMOGENIZAREA
SOCIALĂ

gură premisele de trecere la o- 
mogenizarea efectivă a societă
ții. In contextul experienței is
torice a poporului nostru, aces
te premise au apărut o dată cu 
măsurile care vizau cucerirea 
puterii politice și economice de 
către clasa muncitoare : legife
rarea reformei agrare, abolirea 
monarhiei și proclamarea Repu
blicii, naționalizarea principa
lelor mijloace de producție etc. 
în acest fel s-a constituit o 
nouă structură economico-poli- 
tică care a permis trecerea la 
transformarea socialistă a agri
culturii, ia industrializarea țării, 
la dezvoltarea echilibrată a tu
turor ramurilor economice și la 
repartizarea lor judicioasă pe 
teritoriul național. în consecin
ță, s-a accentuat apropierea in
tereselor esențiale ale claselor 
și păturilor sociale, convergen
ța notelor lor de identitate eco
nomică, politică, socială. Reali
zarea unei solide baze economi
ce și politice a determinat în
tărirea procesului de omogeni
zare a noii orinduiri, afirmarea 
acțiunii și voinței solidare a 
membrilor societății în vederea

UN DOSAR CU IDEI
- de fapt propunerile tinerilor -

PE CARE NU-L DESCHIDE NIMENI
Stăteam de vorbă cu Gh. 

Dulău, directorul clubului tine
retului din Mediaș, îl ascultam 
descumpănit întrebîndu-mă în ce 
măsură i-aș putea fi de folos. 
Frunzărisem registrul activități
lor educative pe anul 1973. Aria 
tematică a manifestărilor mi se 
păruse destul de largă. Ea cu
prindea, în egală măsură, pro
bleme de economie politică, mo
rală, psihopedagogie socială, es
tetică, știință, turism, cunoașterea 
trecutului istoric și de luptă al 
patriei, al mișcării democratice 
și revoluționare, al prezentului 
socialist. Clubul organizase mese 
rotunde, simpozioane, invitase la 
expuneri, dezbateri, consultații, 
prezentase dicționare politice. 
Subiectele erau, în principiu, iu- 
teresante, nimeni nu le-ar fi pu
tut contesta, la lectura defini
țiilor, timbrul profund actual

— Și totuși, îmi mărturisea 
directorul clubului pe un ton de 
neascunsă amărăciune, n-avem 
public la „educativ". Mobilizarea 
continuă să fie o problemă 
serioasă. E nevoie de mai multa 
preocupare din partea secretari
lor de organizații U.T.C. din în
treprinderi.

Am tresărit..
— Colaborăm noi, continuase 

Gh. Dulău, dar uite că mai sîr»ț 
și lipsuri în colaborarea noastră.

Mi se părea mie sau termenul 
supralicita, în adevăr, o practica 
destul de depărtată de ceea ce 
se înțelege, îndeobște, prin „co
laborare" ? De fapt secretarilor 
li se comunică „planificarea** 
(tema și sala) iar el „mobilizea
ză** oamenii. Asta era toată co
laborarea.

—- E o modalitate care limî- 
teză eficacitatea intervențiilor 
clubului, am observat.

Eficacitatea ?, s-a mirat 
Gh. Dulău, ridicînd din sprîn- 
cene.

— Atunci de ee v-ar mai 
liniști o șală aproape goală ?

— Pentru că e păcat de efort. 
Mă credeți ca din dorința de a 

Expoziție la Casa de culturi

Optimizării activității îndreptate 
spre ridicarea nivelului de pros
peritate a națiunii, a nivelului 
de trai al oamenilor.

Cu toate acestea, deși dimi
nuate în mod simțitor, dispro
porțiile și inegalitățile moște
nite de la vechea orînduire, ma
rile decalaje dintre sat și oraș, 
dintre munca fizică și munca 
intelectuală, dintre nivelul de 
cultură al membrilor diferitelor 
grupări sociale se mai mențin 
încă, ceea ce face ca procesul 
de omogenizare să nu fie lipsit 
de contradicții. Se mai adaugă 
și unele deficiențe care apar în 
domeniul calității activității oa

menilor, în valorificarea națio
nală a resurselor materiale și 
umane, în coroborarea armo
nioasă a ritmurilor de dezvol
tare din diferite domenii ale 
vieții sociale, în atitudinea față 
de îndeplinirea obligațiilor so 
ciale. împletirea acestor ele
mente contradictorii, obiective 
și subiective, își pune pecetea 
asupra accelerării apropierii 
condițiilor de muncă și viață 
ale diverselor categorii sociale, 
factor care constituie indicato
rul fundamental al gradului de 
omogenizare al orînduirii.

Trecerea la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
conferă procesului de omogeni
zare noi dimensiuni, calitativ 
superioare față de etapele pre
cedente. După cum se știe, s-a 
intensificat preocuparea pentru 
introducerea celor mai recente 
cuceriri a.le științei și tehnicii 
moderne în economie, pentru 
așezarea producției agricole pe 
baze industriale, pentru extinde
rea procesului de urbanizare a 
satelor și de modernizare a ora
șelor, perfecționarea cadrului de 
participare largă, democratică.

fi sigur că totul e pus la punct, 
că nimic n-a rămas la voia în- 
tîmplării — alcătuirea programu
lui, respectarea planificării, atra
gerea celor mai prestigioși co
laboratori —, renunț adeseori la 
ziua de odihnă de luni și viu la 
club să mai verific, să mai dau 
cîte un telefon, să mai discut 
cu conferențiarii cabinetului mu
nicipal de partid ? Iar la urmă, 
mobilizarea la activități să lase 
de dorit ?

— Nu socotiți că participarea 
este un criteriu al eficacității ac
țiunilor cultural-educative ?

— Ba da. Adică nu știu. Nu

LA CLUBUL 
TINERETULUI 
DIN MEDIAȘ

m-am gîndit. Cum ? Pur și sim
plu participarea ?

— Dar care altele ?
— Poate dacă izbutești să legi 

mai strîns clubul de organizațiile 
tinerilor, să realizezi dialogul cu 
ele, dacă te pricepi să afli care 
sînt pasiunile cele mai interesan
te din timpul liber, pentru ca 
cine știe dacă preocupările unora 
nu-i vor atrage și pe ceilalți 
șchimbîndu-le optica, mentalită
țile, poate cînd se ajunge acolo 
înaît băieții și fetele încep să 
creadă că ei sînt, în fond, direc
torii clubului.

Pătrundeam ușor, împreună, 
tîlcurile subiectului. Așadar, dacă 
efectul pozitiv așteptat — for
marea unor convingeri revoluțio
nare despre muncă și viață, mo
delarea trăsăturilor de conștiință, 
moral-volitive, de caracter» astfel 
încît ele să se afle în deplină 
concordantă cu normele societă
ții comuniste — rezultă, practic, 
din acumulări educative stărui
toare, în timp, pe eare numai 
comportamentul social, în muncă, 
în activitatea obștească, în rela
țiile interumane, în familie, ni-1 

a maselor la conducerea socie
tății, apropierea activității știin
țifice de cercetare și producție, 
perfecționarea procesului de în- 
vățămint prin apropierea lui de 
practică și viață, educația oame
nilor in spiritul normelor eti
cii și echității socialiște. Toate 
aceste direcții de acțiune socia
lă contribuie la întărirea și dez
voltarea unei baze economice, 
sociale și politice omogene, cu 
implicații directe asupra statu
tului social al membrilor socie
tății.

Două sînt elementele care de
cid asupra caracterului mobili
tății sociale : a. modalitățile 
practice de manifestare și b. o- 
bieetivul pe care îl realizează. 
Iată, de pildă, și in capitalism 
au loc o serie de procese ase
mănătoare celor care se desfă
șoară în socialism. Preocuparea 
pentru asimilarea în viața so
cială a științei și tehnicii con
temporane, industrializarea de 
înalt nivel, urbanizarea, legarea 
științei de cercetare și produc
ție, a învățămîntuiui de practi
că, constituie realități de netă
găduit și în unele țări capitalis
te. Și, totuși, nu putem vorbi de 
existența unui proces de omoge
nizare a structurilor sociale pro
prii lor. In pofida acestor rea
lizări, în țările capitaliste mobi
litatea socială nu are un carac
ter de masă, grupările sociale 
continuă să rămînă închise, 
despărțite de solide bariere e- 
conomice, politice și sociale, an
tagonismele, în loc să dispară, 
șe accentuează, dinamica socie
tății nu cunoaște un caracter 
ascendent, conserving bazele de 
clasă tradiționale.

f’utem conchide, așadar, că 
natura conținutului procesului 
de omogenizare reflectă esența 
societății noastre, iar desfășu
rarea lui este parte integrantă 
a mecanismului făuririi socie
tății socialiste. în măsura în 
care presupune dezvoltarea pe 
toate planurile a activității so
ciale, începind cu domeniul e- 
conomic și sfirșind cu cel edu
cativ, de formare a omului de 
tip nou, omogenizarea se contu
rează ca formă de progres spe
cifică socialismului, trasînd dru
mul care mediază îndeplinirea 
obiectivelor revoluției socialiste.

TRAIAN GÎNJU

oferă la o dimensiune valorică 
integrală, atunci cultivarea pasiu
nilor sănătoase, materializarea u- 
nor opțiuni legitime, atragerea 
masei de tineri' la conducerea 
clubului, deci la selectarea tipu
rilor de acțiuni, la organizarea și 
înfăptuirea tuturor activităților 
șînt tocmai cîteva din calitățile 
interdependente în stare să-l 
producă. A răspunde propuneri
lor — existente, altminteri, la 
Mediaș — de a înființa un cerc al 
chimiș iilor, sau un birou al tine
rilor proiectanți, sau a-ți propune 
să atragi în sfera de influență 
a clubului grupurile de tineri 
creatori din oraș, de ceramiști, 
sticlari, pictori în email, sculptori 
implică un grad de dificultate 
mai mare, firește, decît l-ar cere 
programarea unei conferințe.

— Din păcate, constata Gh. 
Dulău, legăturile noastre din ul
tima vreme cu tinerii n-au avut 
consistență. Ne-am sprijinit pe 
cîțiva. N-am cunoscut interesele 
celorlalți. Unele inițiative, mă 
refer la „Azi, clubul este al dum
neavoastră" încă nu dau roade. 
Pe altele le-am abandonat înain
te de a persevera. Deschiderea 
cercului de foto-amatori întîrzie. 
Și cînd te gîndești că sînt peste 
10 000 de tineri în Mediaș I Ce 
bogăție, ce participare am putea 
să avem și la „educativ" I

Iată-ne revenind la participa
re. Se înțelege, nimeni nu are de 
gînd șă absolutizeze lucrurile și 
să transforme „sala plină" diu 
simptomul interesului vădit jn 
criteriu de apreciere formală. Dar 
dacă nu te adresezi cui trebuie, 
cînd și cu ce trebuie, dacă nu 
realizezi angajarea bine chibzui
tă a tinerilor în activități anume, 
eare să aibă ca scop un transfer 
determinat de influență pozitivă 
e ca și oum ai trage cu săgeți în 
nori. O metodologie aridă, lăsînd 
impresia repetării monotone a 
datelor și care înfățișează, ex 
cathedra, lucruri auzite cu cine 
știe ee alte prilejuri limitează 
efectele educativ© ale interven
ției. Nu se poate susține, firește, 
că activitățile realizate la Clubul 
tineretului din Mediaș în ultima 
vreme, și care au cerut realmente 
un mare consum de energie, ar 
fi fost cu totul lipsite de efect. 
Numai că prin caracterul lor sta
tic, prin sistemul de difuzare uti
lizat, un conferențiar și aproape 
întotdeauna o sală „mobilizată" 
ca să aibă lectorul, cît de cit, 
public, ele transformă „acumu
larea în timp" a efectelor edu
cative într-o explicație bună la 
orice. în economie, eficiența, ra
portul dintre efectele maxime la 
cel mai economicos efort, bene
ficiază de parametrii unor măsu- 
lători pe cît de exacte, pe atît 
de rapide. Daca cultura de masă 
nu dispune deocamdată de ace
leași instrumente incontestabile 
de calcul, nu înseamnă că însăși 
problema unor criterii de apre
ciere a eficacității muncii edu
cative rămîne doar un subiect de 
controverse teoretice.

MIRCEA TACCIU

Frumoasa clădire a noului Teatru de Stat din Tg. Mureș

PE URMELE ARTICOLELOR PUBLICATE

Pot servi scriptele 
drept acoperiș?

La Congresul al IX-lea al 
U.T.C., ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele pro
misese tinerilor de la întreprin
derea mecanică ,,Nicolina“ că 
se vor lua măsuri in vederea 
construirii unui cămin pentru 
tinerii netamiliști. A trecut de 
atunci mult timp. La data apa
riției articolului „Dacă vorbele 
nu țin de cald, nici scriptele 
nu pot servi drept acoperiș" 
(Scinteia tineretului nr. 74781, 
situația nu era rezolvată. „Sînt 
situații la eare se așteaptă un 
răspuns efectiv, nu prin cu
vinte, ci prin fapte", preciza 
redactorul nostru. Un răspuns... 
dar tot numai „prin cuvinte", 
am primit din partea Minis
terului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele. în primul rind 
o scuză : „întrucit fondurile de 
investiții pe anii 1974—1975 au

ASTĂZI
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10,03 
Municipalitatea răspunde bueU’- 
reșteanului. Tema : Bucureștiul în 
preajma Anului Nou. 10,25 Ponti
ca '73. Ansamblul Teatrului ,,Fan- 
taslo" prezintă cîntecele premiate 
la ediția din această toamnă a 
tradiționalului festival eultural-ar- 
tistic dq la Constanța. 10,45 Film 
pentru copii și tineret : „Colega 
mea vrăjitoarea". Producție a stu
diourilor din R. Ș. Cehoslovacă. 
12.00 Telejurnal 16,00—17.00 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 17.30 Curs de limba rusă. 
Lecția 72. 18.00 Telex. 18.05 Tra
gerea Pronoexpres. 18.15 Micii 
meșteri mari. 18,35 Muzică și jocuri 
populare din județul Alba. 18,55 
Dialog. Acțiunea umană și dina
mica valorilor. 19.20 1001 de seri : 
Noile pățanii ale lui Lambsy. 19,38 
Telejurnal. 20,00 Cînteeul sfiptămî- 
nii. 20,05 Teleeinemateca. Ciclul

FATA CU GAROAFE
(Urmare din pag. I) 

am reîntîlnit-o pe fata de la 
Ateneul Tineretului, îmbrăcată cu 
niște pantaloni dangarezi și cu 
un halat albastru, cam scurtuț, 
mințit tn față cu păndnt care 
încă nu apucase să se usuce. 
M-a privit cu ochi mari, uimiți, 
înspăimîntați, în vreme ce obrajii 
începeau să-i ardă.

— Ce faci aici ?
—, Păi... muncesc, mi-a zis. 

Pun răsaduri. Astea-s roșii, feste 
două luni, vor fi atîta!

Știam și eu că alea erau răsa
duri de roșii și că peste două 
luni vor fi „atîta** de mari, însă 

nu mă dumiream încă ce căuta 
Antoneta în sera aceea imensă, 
caldă, în oaza aceea verde, din
colo de care începea iarna.

— Bine, dar mi te închipuiam 
tn altă parte, intr-un atelier, 
pareă știam că sculptezi...

— Nu sculptez și nici n-am 
sculptat! Asta-i meseria mea: 
semăn, răsădesc, stropesc, cultiv, 
recoltez, apoi o iau de la cap. 
Ascultă, poate și dumneata ai 
mîncat vreun ardei sau vreo ro
șie care-au crescut în nuinile 
mele l

Îmi vorbea sacadat, întăritată, 
ca și cum aș fi surprins-o asupra 
unei îndeletniciri condamnabile, 
ca și cum aș fi surprins-o furînd. 
Nu mai știam ce să cred, Abia 
mai tîrziu Antoneta mi-a expli
cat metamorfoza, îmbujorată, în
cruntată, fără să mă poată privi 
în ochi. Ce se întîmplase ?...

Totul începuse acolo, la Ate
neul Tineretului... Chiar de la 
prima sa participare la activită
țile de club. Antoneta a început 
să fie curtată de niște tineri îm- 
brăcați după ultima modă, niște 
tineri cu gesturi studiate — așa 
cum îi caracteriza însăși interlo
cutoarea mea — tineri cu fraza 
în vîrful limbii, liotăriți să facă 
impresie cu orice preț. După 
schimbarea unor replici conven
ționale, mai mult sau mai puțin 
căutate, au întrebat-o de prefă* 
sie. „Lucrez la sere**, le-a spus 

fost insuficiente față de cere
rile prezentate de M.I.C.M.G., 
Comitetul de Stat al Planificării 
nu a înscris în planul pe 1974— 
1975 căminul pentru întreprin
derea „Nicolina“-Iași.

în final, o nouă promisiune : 
„pentru asigurarea nevoilor de 
cazare a tinerilor de la această 
întreprindere, MJ.C.M.G. va so
licita în continuare înscrierea în 
planul de investiții a unui cămin 
pentru nefamiliști".

Dezinvoltura cu care este re
dactat răspunsul, daeă nu ne 
dă certitudinea că această pro
blemă va fi soluționată (așa 
cum speram) ne-a strecurat în 
schimb uimirea că într-adevăr 
cineva crede că vorbele pot 
ține de cald, iar scriptele pot 
servi ca acoperiș, Un gînd ne 
îngrijorează : se pot încălzi ti
nerii sub acest pașnic adăpost 
al promisiunilor ?

Articolul amintit semnala și 
alte situații grave întilnite la

LA TV.
,,Gerard Philipe“. ..Febra ur
că la El Pao“. Regia Luis Bu- 
nuel. Premieră pe țară. 21,40 
Spune, inimioară, spune... Muzica, 
Elly Roman. Interpretează ansam
blul Teatrului de Operetă din 
București. Adaptarea și regia 
A. L Arbore. 22,30 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 O viață pentru o idee: 

Franclsc Reiner 20,30 Ritmuri 
vrtncene. Emisiune de eîntece și 
jocuri populare. 21,00 Birult-au 
gîndul. Strănepoților romanilor 
celor vechi — Școala Ardeleană. 
21,25 Telex. 21.30 Pagini din bre- 
clasieismul muzical francez. For
mația de instrumente vechi a Fa
cultății de muzică din Brașov 
interpretează lucrări de J. B. 
Loeillet și J. Ph. Rameau. 21.45 
..Argint și aur“. Din poezia de 
dragoste românească 22,00 Prin 
muzee și expoziții.

fata. „La seree ? au reacționat 
ei. Și ce faci acolo, la sere ?'* 
„Cultiv legume**. „Daaa P Ce 
pasionant 1 Ingineră ?** „Nu. 
Muncitoare. Am absolvit o școală 
profesionala de specialitate**. 
„Fugi încolo, că nu te credem. 
N-ai tu față de muncitoare. Pari 
mai de soi. Ia arată palmele !**

Fata le-a arătat palmele și, 
deodată, așa, inexplicabil, i-a fost 
rușine cu palmele ei. In prezența 
tinerilor cu pricina, palmele i se 
păreau urîte, parcă le vedea pen
tru întîia oară, erau niște palme 
de bărbat, „ca și cum aș fi făcut, 
schimb cu unul sau cu altul 
dintre băieții ăia, ori chiot cu 
toți deodată, că nici unul n-avea 
palme de om muncit, cum s-ar 
fi cuvenit, ci niște mîini de fată, 
cam așa ceva4*, mi-a completat 
Antoneta C. imaginea. Și atunci, 
fata a îndrăznit. A îndrăznit însă 
altfel decît așa cum ar fi trebuit, 
a avut o clipă de slăbiciune si» 
paradoxal, tocmai din slăbiciunea 
aceea a țîșnit îndrăzneala-i ciu
dată, depersonalizantă, mistifica* 
tocire.

— Am glumit, le-a răspuns ea. 
Sînt sculptoriță, am absolvit 
Institutul de arte plastice, iar ur
mele astea sînt de la lut. Dar 
lucrez și în piatră. Cu dalta și 
ciocanul, adică...

Băieți cu fraza în vîrful limbii 
au făcut haz de gluma Anta- 
netei, cu serele, apoi au primit-o 
încîntați și mîndri în cercul lor. 
Abia de aici a început calvarul: 
fata a pornit să colinde librări
ile, a căutat cărți despre scuip* 
tură, n-a găsit, s-a mulțumit cu 
cele despre pictură, le-a citit» le-a 
recitit, a învățat pe de rost pa
saje întregi, se trezea uneori șop
tind aiurea în serele ei, șoptind 
nume străine, titluri, opinii ale 
altora, niște opinii oare i se pă
reau ciudate, ca rostite într-o 
altă limbă.

Apoi m-am săturat I mi-a 
strigat Antoneta. A mers o lună 
a mers două, patru, pe urmă ăm 
dispărut. Nu m-am mai dus nici 
la Ateneu, nici pe la locurile 
frecventate de băieții și fetele 
din grup. Colegele de la sere 
simțiseră în felul meu de-a fi o 

Uzina de prelucrare a maselor 
plastice, pentru care se constru
iește un cămin de 342 de locuri, 
lucrare care se află în întîr- 
ziere cu 90 de zile față de gra
fic. Un inedit sistem de popu
lare a căminelor nedumerea. La 
căminul „Decebal‘- din 156 de 
camere, doar 136 sînt locuite, 
în celelalte 19 funcționează bi
rourile Șantierului nr. 2 — 
structuri ale Trustului de con
strucții. întreg parterul unui 
alt cămin, aparținind aceluiași 
trust, este ocupat de birourile 
Șantierului nr. 1 fundații. Dar 
la aceste semnale n-am primit 
nici un răspuns. Să nu fi fost 
recepționate și ele 7

„10 elevi își caută 
școala"

...era titlul articolului apărut la 
șfîrșitul lunii octombrie ac. in 
paginile ziarului nostru. Din 
răspunsul Ministerului Indus
triei Chimice, aflăm că... și-au 
găsit-o. „Cei 10 elevi de la Li
ceul industrial de chimie Iași, 
învățămînt seral, ati început 
cursurile pe data de 14 octom
brie a.c." Le dorim succes.

„La montaj, fără 
ambalaj"

Apărut în paginile ziarului 
nostru nr. 7502 articolul sesiza 
organizarea deficitară a practi
cii elevilor arătind neajunsul
că o piesă nu este executată
de aceștia pină în stadiul de
finisare. „Considerind semnalul 
dv. critic ca un ajutor în ac
tivitatea noastră, ne angajăm 
ca. pe viitor elevii care vor e- 
fectua practică la întreprinde’ 
rea noastră să fie folosiți în ex
clusivitate la operațiuni legate 
direct de specialitatea în care 
„se pregătesc0 — ne scrie între
prinderea industrială de stat 
„Metalica" din Oradea. Nu ne 
rămine decît să sperăm și noi.

Rubrică redactată de 
DOMNIȚA VĂDUVA

schimbare, pe de altă parte mie 
mi se acrise de „sculptură**, mă 
temeam sa nu fiu prinsă cu 
minciuna... Da, poate ar fi tre
buit să schimb macazul și să le 
spun că abia aia a fost gluma, 
cea cu sculptoriță, că i-am dus 
de nas, că așa și pe dincolo... 
Trebuia, nu ? S{gur că trebuia. 
Dar mi-a fost rușine: de fapt, 
eu nu glumisem deloc...

Mi-am dat seama cît o durea 
pe Antoneta C. confesiunea pe 
care mi-o făcea. Evident, se ru
șina. Nu se recunoștea în fata cu 
dublă existență, totul îi părea un 
vis unt, voia să-l uite, îi părea 
rău că venisem și că era nevoită 
să dezgroape tot ce încerease să 
ascundă prin fuga ei, cu toată 
ființa, înapoi la sere.

l-am vizitat „domeniile**. In
tr-un colț, pe numai 2—3 metri 
pătrați, un strat de garoafe. Erau 
parcă mai mari și mai bogate 
decît cele pe care le văd prin 
florării...

— Astea-s pasiunea mea, mi-a 
explicat Antoneta. Încerc să 
obțin, „printre picături**, adică 
dincolo de obligațiile mele da 
serviciu, o garoafă ieșită din co
mun, atît în privința coloritului, 
cit și a mărimii. Le tot cresc în 
colțișorul ăsta, de cîțiva ani; am 
două straturi și acasă; le selec
tez, le încrucișez, le pun la rădă
cină ba din unele, ba din altele 
și uite, nu-i așa că parcă-ș.„ mai 
altfel ?

Antoneta C. mi-a vorbit mul
tă vreme despre garoafe, despre 
cărțile de horticultura pe care și 
le cumpără, despre teoriile sale 
ciudate, dar captivante, în pri
vința geneticii vegetale. M-a tot 
frămîntat atunci o întrebare pe 
care însă am uitat să i-o adre
sez. Totuși, cred că nu-i tîrziu 
nici acum:

— De ce nu le-ai vorbit băie
ților acelora cu fraza în vîrful 
limbii despre garoafele tale, dacă 
tot voiau o discuție despre pa
siune ? Te ascultau, bine; nu te 
ascultau, fii sigură că ai fi putut 
găsi cu multă ușurință și alți in
terlocutori...

PENTRU 
TIMPUL 

IOV. LBEK.
mema

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9; 11,15: 13.30; 16;
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13,45, 16; 18.15; 20,30).

CEA DIN URMA ZI ; Victoria 
(orele 9; 11.15; 13.30; H; 18,15;
20.30) .

PUNCT. PUNCT, VIRGULĂ B 
Doina (orele 12.30; 14,30; 16.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL 8 
Doina (ora 18,45). La orele 9.30; 
11 — Program de desene animate.

ÎNTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA ; Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18,45; 21), București (orele 
8,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21), Mo
dern (orei© 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 8,30; 11,30; 14.30; 17.30; 20,30), 
Capitol (orele 8.30; 11,30; 14.30; 
17.30; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11.45; 14,30; 17.15; 20).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Tim
puri Noi (orele 9,15; 11.30; 13.45: 
15,45; 18: 20.15), Ferentari (orele 
16; 18; 20) — Spectacolele de di
mineață sînt rezervate elevilor.

FATA DIN ISTANBUL : Fes
tival (orele 0; 11,15: 13,30; 16:
18.30; 20.45), Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

VIFORNIȚA : înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20.15), Cotrocenl (orele 
15.30; 18; 20.15).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

O AFACERE PE CINSTE: Lu
mina (orele 11,11; 13,30; 16; 18,30; 
20.45). Spectacolul de la ora 9 re
zervat vacanței

ANATOMIA DRAGOSTEI î Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45). Fla
mura (orele 9; 11.15; 13,30; 18; 
18,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Unirea (orele 13.30; 18; 20.15).

OMUL DIN LA MANCHA : Gri- A. 
vița (orele 9,30; 12; 15.30; II;
20.30) .

MORGIANA s Viitorul (orele 
15,30; 18; 20).

TORINO NEGRU ; Buzești (orele 
0: 11.15: 13.30: 16; 18,15: 20.30),
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16:
18.15 : 20.30), Aurora (ofc1« 8; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

EVADAREA : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13 30; 16: 18,15: 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE t 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

JULIANE 5 Crtngași (orele 16; 
18; 20).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL: Bucegl (orele 15.30; 
18; 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Pro
gresul (orele 15,30; 18: 20.15)

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15), Arta (orele 
15.30; 17.45; 20).

100 DE LEI : Pacea (orele 16} 
18: 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL • Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : Popular (orele 15,30: 18; 
20.15).

ADIO, ARME I: Munca (orele 
16, 19).

CU CĂRȚILE PE FATA » Cos
mos (orele 15.30; 18; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY ; Vitan (orele 15.30; 17.45; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM X
Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

O FLOARE ȘT DOI GRĂDI
NARI : Ciulești (orele 15.30- 19).

MIERCURI, 36 DECEMBRIE 1373

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,00 ; Teatrul de Operetă ■ 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19.30 ; Teatrul National „I. L. 
Caraglale" (Sala din Bd. Bălces- 
ou) : COANA CHIBIȚA — ora 
19,30; (Sala Comedia) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 
Teatrul „Luda sturdzn Bulandra» 
(Schitu Mâgureanu) : CASA DE 
MODE — ora 30; (Sala studio) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TTNA- 
RULUI „WH w ora 20; Teatrul 
,.C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
AICI A DORMIT GEORGE 
WASHINGTON - ora 19,30; (Sala 
Stud(o) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20; Teatrul de Come
die : PREȘUL — ora 20; Teatrul 
Glulești ; SCUFIȚA ROȘIE — ora 
10: LIOLA — ora 10.30; Teatrul 
„Ton VasUesou" : O FATA IMPO
SIBILA — ora 13,30: (La Sala Tă
iatului) I PIRUETE MUZICALE — 
ora 10,30: Teatrul „c, Tanase" 
(Sala Savoy) : LA SAVOY, BO
EMA I - ora 19,30 (Sala Victoria): 
VINO SA NE VEZI DISEARA — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" : 
(Sala Victoria) i BU ALI — ora 
9; NOCTURN — ora 21.30; (Sala 
Academia) : TIGRIȘORUL PETRE
— ora Ansamblul „Rapsodia 
Româna" : CONCERT DE MU
ZICA POPULARA ROMANEASCĂ
— ora 19,30; Circul ..Globus" : 
circul BUSCH ROLAND — orele 
10; 16 șl 19,30.

MIERCURI. M DECEMBRIE WT| 
PROGRAMUL IU

9,00 Știri. 0.03 „Incognito" ** 
program d. variatăti muzicalei 
9.39 Malodia alici i „Clntee tarii" 
de Vasile Herman. 10,00 Meridian
dub. 11.00 știință oi tehnică. 11.10 
Profil pe portativ — vlolonl.tul 
Mlhal ConstanUneaeu. H.so Geo
grafia foldorica — Gort. 13,00 
Transmisiuni directe din tară, 13,10 
Invitați, in tonotecă. 13.03 Melo
dia zilei. i3,oo închiderea emisiu
nii de dimineața. 17.00 știma 
după-amlezil. 17,05 Alo. Radio I — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 10.00 Șapte zile, șapte arte. 
Arte plastic. W.10 Dublu recital 1 
Ina Martell șl Mihal Constantlnes- 
cu. 18,15 Melodia zilei. 19.00 In 
direct... da la Uzinele „Unlo" din 
satii Mare. 19,30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri „Tllrnadout-Vox". 20,00 
Slăvim Republica I Seară de poe
zie. 90,30 Pagini din opera ..Ma
non" de Massenet. 31.00 Radio- 
super-top. Muzică moară de peste 
hotare. 32.00 Radiojurnal Buletin 
meteorologic. Sport. 22,30 Melodia 
zilei, 32 35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. Horla Zllie- 
ru. 23,20 Simfonia brevis de Cor
nel Țăranu. 33,55—li,00 Ultimele 
Știri.
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Președintele CC al P.C. Chinez, 
tovarășul Mao Tzedun, 
împlinește 80 de ani

Cu acest prilej, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului 
MAO TZEDUN, președintele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Man Tzedun,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al poporului român și al meu personal, vă adresez dumnea
voastră, eminent conducător al Partidului Comunist Chinez, 
militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 80-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere.

îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară este strîns 
legată de lupta eroică a P.C. Chinez împotriva imperialismului 
și reactiunii, pentru eliberarea națională și socială, pentru vic
toria revoluției și făurirea societății noi, socialiste.

Comuniștii români, întregul nostru popor se bucură din toată 
inima și dau o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute 
de poporul frate chinez în construcția socialistă, sub condu
cerea partidului său comunist, în fruntea căruia vă aflați dum
neavoastră, tovarășe Mao Tzedun. Succesele pe care China so
cialistă și prietenă Ie-a dobîndit în toate domeniile construcției 
socialismului, aportul său de mare însemnătate la lupta popoa
relor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru cauza libertății și progresului social reprezintă 
o contribuție puternică la afirmarea socialismului în lume, la 
triumful păcii și colaborării între popoare.

Dînd o înaltă apreciere relațiilor de prietenie frățească și 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, îmi exprim convingerea că, în 
spiritul intilnirilor și convorbirilor avute cu prilejul vizitei efec
tuate in țara dumneavoastră in anul 1971, aceste raporturi se 
vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, al 
unității tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Vă urez, stimate tovarășe Mao Tzedun, viață lungă, multă să
nătate și fericire, succese tot mai mari în activitatea de înaltă 
răspundere pe care o desfășurați spre binele și bunăstarea po
porului chinez, pentru înflorirea Republicii Populare Chineze, 
în interesul victoriei in întreaga lume, a cauzei păcii, democra
ției și socialismului.

Ne aflăm in ajunul unui nou an editorial. Care sint proiec
tele sale, ce va oferi el cititorilor ? La această întrebare răs
pund cîteva mari edituri bucureștene.

Din cele relatate de condu
cerea Editurii Politice reiese că 
pentru 1974 se are in vedere ti
părirea în continuare a seriei 
intitulată „România pe drumul 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate*, precum 
și a unei ample lucrări de sin
teză „80 de ani de la crearea 
partidului politic al clasei mun
citoare din România*. în larga 
suită de studii și cercetări ce 
vor apare anul viitor, se re
marcă volumele „întrebări și 
răspunsuri pe teme din istoria 
P.C.R. și a mișcării muncito- 

. rești din România*. „Marea 
conflagrație a secolului XX 
(Istoria celui de al II-lea răz
boi mondial)*

Intre cele aproximativ 300 de 
titluri, prevăzute a fi editate în 
anul următor, un loc deosebit îl 
ocupă, evident, lucrările consa
crate celei de a 30-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist. Cităm în acest sens „In
surecția națională antifascistă 
armată din România", „Econo
mia României în perioada făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate*, „Principiile 
politicii externe a României 
socialiste*. „Democrația socia
listă — principii și acțiune so
ciale*, „Dezvoltarea culturii ro
mânești in procesul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate*. Literatura de in
formare. cu caracter enciclope
dic, se va îmbogăți cu „Dicțio
narul politic* și „Dicționarul e- 
conomic*.

Preocupată de a prezenta vi
nele personalități politice, edi
tura a inclus în planul său de 
apariție o culegere de articole 
și cuvintări ale lui dr. Petru 
Groza, un volum de „Scrieri a- 
lese* de Palmiro Togliatti și 
lucrarea „Ani de reacțiune și 
revoluție* de Luigi Longo.

Mai consemnăm inaugurarea, 
în 1974, a unor noi colecții : 
„Culegeri sintetice din operele 
•lasicUor marxism-leninîsmului* 

£i „Antologia gîndirii social-po- 
litice revoluționare și progre
siste românești*. Se pot anti
cipa și cîteva titluri „Despre 
România*, volum ce reunește 
pagini semnate de Marx, Engels 
și Lenin privind țara noastră, 
„Național și internațional în 
mișcarea muncitorească din Ro
mânia* și „Mișcarea revoluțio
nară mondială*. In același timp, 
vor continua colecțiile deja cu
noscute — „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate*. „Dezbateri ideologice*, 
„Probleme internaționale*, „File 
de istorie", Evocări*. „Probleme 
ale organizării și conducerii po
litice și eoonomico-sociale*.

„Cartea românească* îșî va a- 
duce contribuția și in 1974 la 
promovarea a ceea ce este mal 
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PIONIERI Șl ȘCOLARI
Teatrul Ion Creangă

- prezintă pentru voi in perioada vacanței de iarnă - urmă
toarele spectacole i

Miercuri, 26 XII. 1973, ora 10 HARAPNICUL FERME
CAT ; ora 16 DANSAȚI CU SALAMANDRA ; joi, 27 XII 1973, 
ora 10: IANCU JIANU; ora 16: NOTA ZERO LA 
PURTARE ; vineri, 28. XII. 1973, orele 10 și 15 : IANCU 
JIANU - la Sala Palatului; «îmbată, 29. XII. 1973, ora 10: 
IANCU JIANU; ora 16: CELE 12 LUNI ALE ANU
LUI ; duminică, 30. XII. 1973, ora 10: HARAPNICUL 
FERMECAT ; joi, 3.1. 1974, ora 10 : HARAPNICUL FERMECAT ; 
ora 16 : DANSAȚI CU SALAMANDRA; vineri, 4. I. 1974, ora 
10 : CELE 12 LUNI ALE ANULUI ; ora 16 : DANSAȚI CU 
SALAMANDRA; sîmbătă, 5. I. 1974, ora 10: DANSAȚI CU 
SALAMANDRA ; ora 16 : IANCU JIANU ; duminică, 6. I. 1974, 
ora 10 : HARAPNICUL FERMECAT ; ora 16 : DANSAȚI CU 
SALAMANDRA; marți, 8. I. 1974, ora 10: HARAPNICUL 
FERMECAT ; ora 16: CELE 12 LUNI ALE ANULUI; miercuri, 
9. I. 1974, ora 10: IANCU JIANU; ora 1«: CELE 12 LUNI 
ALE ANULUI.

Dacă nu ați reținut bilete prin școală, vă adresați la 
casa teatrului din Piața Cosmonauților.

autentic, ca problematică și mo
dalitate artistică. în scrisul ro
mânesc contemporan — ne-a 
declarat Mihai Gafița. redactor 
șef al acestei edituri. Așadar, 
dorim stimularea și editarea u- 
nei literaturi de înaltă calitate 
artistică, demnă continuatoare 
a marii noastre tradiții.

Programul nostru ’74, concre
tizat în circa 200 de titluri — 
cam de trei ori mai multe ca-n 
anul înființării editurii — cu
prinde o sferă largă de tipări
turi — proză, poezie și teatru, 
critică literară, monografii cri
tice, opere postume. Cititorilor 
le vom oferi scrieri de autori 
contemporani, ei putîndu-se, 
astfel, reîntîlni cu atmosfera 
creației lui Marin Preda, Aurel 
Mihale, Radu Cosașu. Teodor 
Mazilu, Pop Simion, Corneliu 
Leu, Mircea Ciobanu, Valeriu 
Butura etc. în sfera eseului și

CE NE OFERĂ

memorialisticii. notez volume 
semnate de Adrian Marino și 
Mircea Zaciu. Poezia va fi re
prezentată prin noi culegeri de 
Veronica Porumbacu, Cicerone 
Theodorescu, Ana Blandiana. A- 
drian Păunescu, Geo Dumitrescu» 
Gellu Naum, Ștefan Augustin 
Doinaș. Și-au anunțat, de aseme
nea, prezența, în anul viitor, cu 
piese inedite dramaturgii Mihail 
Davidoglu, Erwin Deutsch, Ser
giu Fărcășan, Leonida Teodo- 
rescu.

Un fapt semnificativ — auto
rii își dedică noile lor lucrări 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei.

Tot în 1974, vom publica o se
rie de manuscrise inedite : Li- 
viu Rebreanu — „Jurnal Barbu 
Șt. Delavrancea — „Tribun și 
portretist* (schițe). Ionel Teo- 
doreanu — „Memorialistică, 
mărturisiri*, B. Fundoianu — 
„Priveliști* (versuri). Miron 
Radu Paraschivescu „Jurnalul 
unui cobai".

Directorul Editurii „Albatros", 
Petre Ghelmez, ne-a declarat
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PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, marți după-amia- 
ză, în vizită protocolară de pre
zentare, pe Maati Jorio, amba

Marți la amiază tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe Paul Laptev, director 
pentru Europa de Est al firmei 
„General Electric Company* din 
S.U.A.

Cu această ocazie au fost ana

Elevii artiști români pe 
meridianele globului

Anul 1973 a prilejuit elevilor 
artiști din țara noastră, partici- 
panți 3a diferite manifestări ar
tistice de peste hotare, noi suc
cese de prestigiu. Sînt de amin
tit în acest sens competiția in
ternațională de fotografii „Zorkii 
Drujba 50*, dedicată semicente
narului aniversării Organizației 

la rîndul său : împreună cu în
tregul popor vom omagia și noi 
aniversarea a trei decenii de la 
eliberarea țării. Acestui impor
tant eveniment îi vom dedica 
volume de versuri și proză, 
care evocă atît istoricul 23 Au
gust 1944 cit și profundele. în
noitoarele prefaceri petrecute 
în viața patriei. în acest ansam
blu de tipărituri se înscriu o 
„Antologie de proză românească 
contemporană", culegeri de ver
suri de Mihai Beniuc, Alexandru 
Andrițoiu, Nina Cassian, Con
stanța Buzea și alții, romanele 
„Arde Prahova* de Mihail Dru- 
meș, „Crivățul bate năpraznic* de 
Traian Filip. „Romantica* de 
Constantin Chiriță, „Aveam 18 
ani" de Ecaterina Lazăr etc. ,

Editura mai pregătește o edi
ție plurilingvă a baladei „Meș
terul Manole*, unmărindu-se pe 
lingă versiunea românească, e- 
chivalențele acestei capodopere 
folclorice în cinci limbi de lar
gă circulație : engleză, fran
ceză, germană, rusă și spaniolă.

în ceea ce privește lucrările 
de sinteză, menționez „Istoria 
românilor din cele mai vechi 
timpuri pînă astăzi* de Con
stantin C. Giurescu și Dinu C. 
Giurestcu ; „Dicționarul etnolo
gic* și „Dicționarul de rime ale 
lui Mihai Eminescu*.

împlinirea a 30 de ani de la 
Insurecția națională antifascistă 
armată va fi marcată prin mai 
multe lucrări — și în planul 
Editurii „Meridiane", ne-a pre
cizat redactorul șef Modest Mo- 
rariu. în cinstea acestei mari 
sărbători, vor vedea lumina ti
parului ample sinteze privind 
dezvoltarea artei noastre în a- 
nii socialismului. Mă refer la 
volumele „Pictura românească 
contemporană*, „Arta monu
mentală în România Socialistă*, 
„Trei decenii sub soarele lui 
August*.

Tot anul viitor, vor mai a- 
pare : „Pictura murală din 
nordul Moldovei*. „Arta pre
istorică în România*. „Pictura 
țărănească pe sticlă în Româ
nia*, „Arta gotică în România*, 
»,Studii de artă moldovenească*.

Continuă investigarea fe
nomenului artistic universal, 
prin studii de istorie și teorie 
a artei, intre care „Renaștere 
și renașteri în arta occidentală* 
de Erwin Panofsky. „Maeștrii 
picturii flamande și olandeze* 
de Wilhelm Von Bode, „Funda
mentele artei moderne* de Wer
ner Hofmann, „Arta și proble
mele ei* de Jean Grenier. „Arta 
peisajului* de Aleksander Woj
ciechowski. Proiectăm, de ase
menea, editarea unor enciclope
dii ilustrate despre pictura ita
liană și flamandă, arta și civi
lizația romană și egipteană, a 
albumelor monografice consa
crate artiștilor Cezanne. El 
Greco, Pissarro. Piranesi Murer, 
Turner etc.

(Agerpres)
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sadorul Regatului Maroc la 
București.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
a participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

lizate posibilitățile de coopera
re în producție și tehnologii 
dintre organizațiile economice 
din Republica Socialistă Româ
nia și firma „General Electric 
Company* din S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

pionierilor „V.I. Lenin* din. 
U.R.S.S., la care s-au distins 
cercurile foto de la casele pio
nierilor din Brăila, Baia Mare, 
Sighetul Marmației, Reșița și 
Oțelul Roșu, precum și concursul 
internațional de desene ale co
piilor, organizat la Porto Alegre, 
statul Rio Grande do Sul — 
Brazilia, concurs care a prilejuit 
o nouă afirmare a ucenicilor
penelului După cum informea
ză Ministerul Educației și învă- 
țămîntului, pentru cea de-a doua 
competiție toate cele 56 de lu
crări ale pionierilor și școlari
lor români aflate în întrecere 
cu alte 1 500 de lucrări, din 25 
de țări participante, au primit 
diplome de onoare din partea 
juriului. Mai mult, organizatorul 
expoziției — Secretariatul de 
stat pentru probleme de cultură 
și artă din Brazilia — a elogiat 
modul de prezentare al expo
zanților români, ale căror creații 
au reușit să reflecte bogatele 
tradiții ale artei noastre.

Tot în 1973, cei mai talentați 
elevi în domeniul artelor plastice 
au reprezentat cu cinste culorile 
țării la expoziția deschisă în 
zilele celui de-al X-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților din capitala R.D. Ger
mane, la concursul internațional 
„Shankar* — India, expozițiile 
itinerante ale școlarilor din co
muna Vulturești — Argeș, des
chise in mari orașe din S.U.A. 
și Suedia.

A apărut 
revista

„PENTRU
PATRIE"
nr, 12/1973

AZA

Fotbalul timișorean

CUM NE
OCUPĂM DE... 
PIRAMIDEI ?

Drept să spunem, cînd am tras 
linie dedesubt și am adunat, 
numărul de 5974 fotbaliști legi
timați în județul Timiș, de la 
„promoție* la divizia A, și de 
la copii ]a seniori, ni s-a părut 
impresionant și binefăcător 
pentru destinul fotbalului bă
nățean. Judecind lucrurile din 
punct de vedere cantitativ și 
acum continuăm să ne simțim 
plăcut impresionați cu atît mai 
mult cu cit ni s-a spus de că
tre tovarășul Gheorghe Talianu, 
metodist cu probleme de fotbal 
la C.J.E.F.S., Timișul ocupă 
locul I pe țară prin numărul de 
echipe antrenate într-una din
tre cele trei competiții de inte
res republican. Așadar, nu pu
tem contesta amploarea intere
sului pentru sportul cu balonul 
rotund și, sperăm, binefacerile 
sale se vor concretiza pe par
curs. Important este să aflăm 
cînd, fiindcă de prea multă vre
me fotbalul de performanță, ea 
expresie a manifestării sale la 
nivel de masă, continuă să ră- 
mînă eșuat pe nisipul mediocri
tății ? Este un lucru care, soco
tim, nu mai trebuie demonstrat. 
Răspunsul la întrebare încercăm 
să-1 deslușim în felul în care 
se pregătesc și își desfășoară 
activitatea echipele de copii și 
juniori.

In orașul Timișoara, viitoa
rele speranțe ale fotbalului sînt 
pregătite în cele trei centre de 
copii și juniori unde, cu mici 
excepții de importanță minoră, 
e asigurată baza materială pen
tru o temeinică și bună pregă
tire.

Școala sportivă „Viitorul* are 
anual un efectiv de 450 de tineri 
între 14—17 ani. Pentru cei mai 
buni dintre ei există o echipă 
care activează în campionatul 
republican de juniori și alte 
două în campionatul municipal 
de copii. Cu toate acestea, după 
trei ani de existență. încă nici 
un nume n-a ajuns să fie „pro
movat* pe lista speranțelor de 
certă valoare, fie chiar și de in
teres local. Sînt cîțiva prin di-

Prima dializă 
extravenală

La clinica de chirurgie nr. 2 
și de chirurgie cardiovasculară, 
condusă de prof. dr. docent Popa 
D. Popa loan — membru cores
pondent al Academiei de științe 
medicale — a fost realizată cu 
succes prima dializă extravenală 
cu ajutorul unui rinichi artifi
cial tip „Zravenol“ — Bosch. Pa
cienta în vîrstă de 39 de ani 
avea unul dintre rinichi extirpat 
chirurgical, iar al doilea blocat 
datorită unei insuficiențe renale, 
dializa extravenală fiind singura 
posibilitate de salvare a vieții 
sale. Starea sănătății pacientei 
este bună.

Intervenția a fost efectuată de 
doctorul Mihail Liebhart. Co
lectivul clinicii tîrgmureșene este 
și autorul primelor operații 
de cord oprit și deschis, ou a- 
jutorul inimii artificiale, făcute 
in țara noastră.

T'''7 ț

Un cadou de sfîrșit de an 
ne oferă și „Arta grafică" 
printr-un nou set de repro
duceri în culori după opere 
de artă celebre, existențe în 
colecțiile Muzeului de Artă 
a R.S.R. Cele 9 ilustrate, tip 
carte poștală, înfățișînd din 
pînzele lui Grigorescu, An- 
dreescu, Luchian, Pallady 
sau EI Greco, Lucas Kranach 
cel Bătrîn pot fi procurate 
de la muzeul amintit.

| RCPERE I 

Reuniunea speologilor 
amatori

între 20 și 23 decembrie a.c, 
a fost organizată la cabana Pa
dina și la peștera Ialomița, din 
inițiativa și sub patronajul Fe
derației române de turism și al
pinism, in colaborare cu Insti
tutul speologie „Emil Raco- 
vi.ță“, prima tabără-curs a speo
logilor amatori din România. 
Participanții — reprezentanți ai 
numeroase cercuri de speologi 
amatori (elevi, studenți, munci
tori și diverse alte profesii a- 
vind numitorul comun al vîrs- 
tei tinere), alături de oameni 
de știință din domeniul respec
tiv și instructori alpiniști, au 
găsit prilejul unui larg schimb 
de experiență. Pe lingă o infor
mare reciprocă asupra activită
ții și a rezultatelor obținute în 
direcția explorării și cercetării 
golurilor subterane din țară, 
tinerii speologi au luat cunoș
tință cu noile metode de explo
rare în subteran, îndeosebi cu 
cele privitoare la galeriile inun
date din peșteri, au făcut an
trenamente la ascensiuni și uti
lizarea tehnicii corespunzătoare, 
sub îndrumarea maestrului spor
tului Emilian Cristea. în acest 
cadru de lucru, comitetul de 
organizare a acordat diplome 
și mențiuni celor mai bune 
cercuri pentru rezultatele obți
nute în cursul acestui an în 
domeniul explorării și cercetă

vizii! e B și C, o parte in cam
pionatul municipal sau jude
țean, iar cei mai multi ..vete
rani*, la 20 de ani si-au pus 
ghetele în cui !? Desigur. nu 
toți pot deveni vedete. Aceasta 
nu înseamnă, însă, că nu mai 
au ce căuta pe terenul de sport. 
Discutăm cu antrenorul prin
cipal al școlii. Emil Mițaru, 
el însuși debutant în divizia A 
la 16 ani. Sublinierea din cite 
se va vedea își are semnificația 
ei. „Pînă acum ar fi putut pro
mova în prima divizie Boe și 
Bach. Nu i-am cedat pentru că 
doresc să-i mențin în echipa de 
juniori cu care intenționez să 
ocup un loc fruntaș". Nimeni 
nu contestă dreptul unui an
trenor de a-și exprima calitatea 
muncii sale prin raportarea 
unor performante. Se uită, însă, 
că rostul său este de a furniza 
talente eșaloanelor superioare, 
de a deschide, astfel, perspec
tiva celor care vin, cu alte cu
vinte de a crea climatul nece
sar dezvoltării interesului pen
tru autoperfecționare. Aceasta 
ni se pare a fi una dintre de
ficiențele în munca cu juniorii 
și copiii.

în 4 ani la Centrul de copii 
de pe lingă clubul Progresul 
s-au perindat circa 1 000 de iu
bitori ai sportului cu balonul 
rotund. Dintre ei. doar 3 au a- 
juns să urce pînă la nivelul di
viziei B și cite 7—8 pe an in di
vizia C. „Unii puteau merge mai 
departe, ne spune antrenorul 
Tiberiu Itineanțu, dar nu au 
primit dezlegare de la club". 
Așa s-au „pierdut* Ion Ianco- 
vici, Tudor Bratosin și Traian 
Satmari. Interlocutorul, în pre
zent antrenor la juniorii și co
piii clubului U.M.T., vorbind 
despre sistemul competițional 
pentru aceste câtegorii de vîr
stă, ne-a pus la dispoziție lista 
cu rezultatele obținute de echi
pa sa în turul campionatului. 
Din 9 meciuri disputate, 5 le-au 
ciștigat prin neprezentare. Și 
cînd te gîndești că deplasările 
partenerilor de întrecere nu de
pășesc niciodată perimetrul mu

rii mediului peșterilor. O gală 
de filme documentare, organi
zate la Casa de cultură din Si
naia. a prezentat cele mai in
teresante cercetări ale dome
niului. încheind prima reuniune 
de acest fel a speologilor ama
tori din țara noastră — rodnic 
bilanț și prețios reper activită
ții ulterioare.

l_SS—J
„Partid-inima țării"
Debutul vacanței a coincis 

și cu desfășurarea fazei ju
dețene a festivalului-con- 
curs de teatru, poezie patrio
tică și revoluționară „Partid 
— inima țării", închinat ani
versării Republicii și rezer
vat uteciștilor din licee, școli 
profesionale și generale. 
Pe lingă o participare nume
roasă a celor înscriși in 
concurs și a spectatorilor ti
neri, se relevă marea ambi
ție de afirmare a elevilor, 
posesori a unor disponibili
tăți artistice certe.

• La Ploiești, ne infor
mează corespondentul nos
tru Ștefan Iliescu, cîștigători 
ai premiului întii, pentru ju
dețul Prahova, au fost de
semnați după cum urmează : 
recitări — Luminița Șicoiu 
(Liceul Bușteni), Teodor Ma
rinescu (Liceul Cimpina) și 
Elena Bueghez (Liceul Co
marnic) ; monolog umoris
tic — Grupul Școlar Sinaia ; 
brigăzi artistice — Centrul 
Școlar de chimie Ploiești ; 
montaje — Liceul Slănic ; 
teatru — Liceul Pedagogic 
Ploiești.

• Dintre cei peste 500 de 
concurenți ajunși în faza fi
nală, desfășurată la localul 
Casei de Cultură din Jibou, 
dreptul de a reprezenta ju
dețul Sălaj a revenit elevilor 
Liceului „Ștefan Bărn-uțiu* 
din Șimleu-Silvaniei* (tea
tru), liceelor teoretice Jibou 
(montaj-literar muzical), Za
lău (recital poezie), Hida 
(brigadă artistică), Lilianei 
Pop și lui Emeșe Iacob de 
la Liceul pedagogic și, res
pectiv, Liceul Șimleu-Si.lva; 
niei (recitări). Iar la școli 
generale, celor din Ileanda 
și Zalău (în ordine, teatru, 
montaje, brigăzi, recitări).

• Disputa artistică a celor 
7 finaliste vilcene pentru 
„proba* de teatru a revenit 
Liceului pentru economia 
turismului din Călimănești.

Cinemateca 
bucureșteană 

își deschide porțile
Peste cîteva zile, Cinemateca 

bucureșteană își deschide sta
giunea 1973—1974 în sala sa din 
str. 13 Decembrie nr. 21 (fosta 
sală Union). Programul ei — a- 
răta H. Dona, directorul Arhi
vei naționale de filme — a fost 
astfel întocmit incit să marche
ze în. primul rînd aniversarea 
a trei decenii de la eliberarea 
patriei. în acest scop, a fost al
cătuit un ciclu cu tema „Lupta 
antifascistă reflectată în cinema

nicipiului. De ce ? „Findcă rare 
sînt echipele care să se intere
seze de copii. Excepție fac doar 
cluburile puternice. Fiindcă de 
la campionatul republican al ju
niorilor și pînă jos de tot, în
trecerile se desfășoară într-un 
total anonimat. Copiii joacă cit 
joacă apoi se plictisesc. O joacă 
asemănătoare o pot face și pe 
maidan. Fiindcă antrenorii de 
la echipele de copii nu sînt sti
mulați deși munca lor este, să 
recunoaștem, foarte dificilă. 
Propun ca meciurile de Ia toate 
cele trei divizii să fie deschise 
de juniori".

„în munca cu copiii și juniorii 
undeva se greșește, constată cu 
amărăciune antrenorul Nicolae 
Godeanu. De ei se ocupă numai 
oamenii nemulțumiți, antrenorii 
buni refuză această responsabi
litate. O opinie asemănătoare

• SELECȚIONATA DE 
FOTBAL A ȚARII NOAS
TRE va debuta in noul sezon 
internațional la 22 ianuarie. 
Fotbaliștii români vor în- 
tîlni la Alger selecționata 
armatei algeriene. Două zile 
mai tîrziu, tot la Alger, e- 
chipa noastră va juca în 
compania formației NAR. La 
27 ianuarie, fotbaliștii ro
mâni se vor afla la Barce
lona, unde vor intîlni echi
pa C.F. Barcelona. Pentru 
30 ianuarie, tot in Spania, 
este prevăzut un joc cu e- 
chipa Saragosa.

Cîteva turnee de iarnă sint 
prevăzute și pentru echipele 
noastre de club. Echipa F.C. 
Constanța va susține 3 
jocuri in Japonia în cursul 
lunii ianuarie. De asemenea, 
vor întreprinde turnee peste 
hotare în ianuarie și februa
rie formațiile Rapid — în 
Grecia, Steaua — in Iran, U- 
niversitatea Craiova — în 
Liban și Kuweit, Politehni
ca Iași — în Tanzania etc. 

tografia românească și universa
lă".

Se urmărește, de asemenea, 
promovarea unor opere din fon
dul clasic, „de aur*, al cinema
tografiei, familiarizarea publi
cului cu tendințele fundamen
tale manifestate în acest dome
niu, abordarea unor zone mai 
puțin cunoscute privind cea de 
a 7-a artă, contribuindu-se ast
fel la îmbogățirea culturii ci
nematografice a spectatorului 
nostru. Este prevăzută, în acest 
sens, o suită de cicluri, primele 
fiind dedicate împlinirii a 10 
ani de existență a cinematogra
fului de arhivă în țara noastră 
și filmului de montaj. Alte ci
cluri au în vedere prezentarea 
unor genuri și specii cinemato
grafice cum sînt filmul serial, 
comedia cinematografică în pe
rioada 1930—1945, a unor mo
mente din istoria cinematogra
fului : filmul rus in perioada 
1908—1018, începuturile filmului 
românesc (1898—1948). Prin or
ganizarea unor selecții de filme 
va fi ilustrată activitatea regi
zorilor Carl Dreyer, Lupu Pick, 
Ernst Lubitsch, John Ford, 
Kenji Mizoguchi, Howard 
Hawks, William Wyler, Henry 
Hathawai, Masaki Kobayashi, 
Andrzej Wajda, a actorilor WT. 
C. Fields, Jerry Lewis, se va 
omagia opera unor autori și 
actori de filme dispăruți in a- 
cest an. Tinerilor cinefili le vor 
fi dedicate cicluri speciale. In

Orarul unităților comerciale 
în perioada

29 decembrie-2 ianuarie
A fost stabilit orarul de func

ționare al unităților comercia
le, de alimentație publică, ha
lelor și piețelor agro-alimentare, 
depozitelor cu ridicata și uni
tăților de prestări de servicii în 
perioada 29 decembrie 1973 — 2 
ianuarie 1974.

în ziua de 29 decembrie, o- 
rarul magazinelor alimentare și 
nealimentare și al unităților de 
prestări de servicii, precum și 
al piețelor agro-alimentare poa
te fi prelungit în funcție de ne
cesități cu 1—2 ore. Halele și 
piețele agro-alimentare vor avea 
program continuu de funcționa
re, cu pauză de masă prin rota
ție.

Duminică, 30 decembrie, ma
gazinele alimentare, nealimen
tare, halele și piețele agro-ali
mentare, precum și unitățile 
prestatoare de servicii vor func
ționa pină la orele 14. în func
ție de necesități, unele magazine 
alimentare, centrele de piine, 
lapte, carne și legume-fructe, 
precum și unele unități presta
toare de servicii pot funcționa 
în această zi pînă la orele 19—20.

In ziua de 31 decembrie ma
gazinele alimentare și neali
mentare și unitățile de prestări 
de servicii vor lucra după pro
gramul normal al unei zile lu
crătoare. Halele și piețele agro- 
alimentare vor avea program 
continuu de funcționare, cu pau
ză de masă prin rotație.

In ziua de 1 ianuarie 1974 vor 
fi deschise, pînă la orele 10, 
magazinele și centrele de lapte, 
piine și cele de umplere a si- 
foanelor.

Unitățile de alimentație pu

si-a exprimat și Cicerone Mano- 
Jache, in prezent antrenor la 
Centrul de copii de pe lingă 
Clubul C.F.R.

în condițiile date importă 
mai puțin locul ocupat. Cineva 
trebuie să se afle în frunte și 
altcineva în coadă. Importanta 
este calitatea acestui clasament. 
Interlocutorii au remarcat cîte
va neajunsuri. Acestora le-am 
mai adăuga și noi cîteva. Exis
tă un anume egoism al antreno
rilor, al cluburilor cu atît mai 
nociv atunci cînd este vorba de 
copii și juniori. Se omite fap
tul că vîrsta pe intervalul că
reia răsar mugurii talentului co
incide psihologic cu formarea 
personalității. Refuzul afirmării 
ei prin, pe de o parte, frînarea 
ascensiunii, iar pe de alta, prin 
decalajul imens existent între 
importanța dată competiției pe 
marile stadioane și anonimatul 
fotbalului pentru copii, dă ade
sea de prea multe ori cîstig de 
cauză mediocrității îndeobște 
mai încăpățînată. Frecventele 
refuzuri remarcate la unii inter
locutori de a vorbi răspicat des
pre neajunsuri de teama unor 
admonestări nedorite evidenția
ză. de asemenea, un insuficient 
curaj, întotdeauna necesar im
punerii noului. Absența sa vi
ciază considerabil cultul respon
sabilității. în ultimă instanță a- 
cesta din urmă poate fi tradus 
și prin următorul fapt: din cei 
aproape 6 000 jucători de fotbal 
existenți în județul Timiș, nici 
unul nu și-a pus încă candida
tura pe postul „omului de gol** 
atît de dorit de echipa Politeh
nica din Timișoara.

ION DANCEA

• INTRE 9 ȘI 15 APRI
LIE va avea loc Ia Moscova 
meciul internațional triun
ghiular de box dintre selec
ționatele R.S.F.S. Ruse, Ro
mâniei și Angliei.

Tragerea la sorți pentru 
stabilirea meciurilor semifi
nale ale competiției „Cu,pa 
federației de box" va avea

J
loc joi de la ora 12, la sediul 
forului nostru. Pentru semi
finale s-au calificat echipele 
A.S.A. Cluj, Farul Constan
ța. Box club Brăila și Box 
club Galați. Prima gală va 
avea loc vineri la ora 17 în 
sala Dinamo. Finala este 
prevăzută pentru sîmbătă, 29 
decembrie, tot in sala Di
namo (ora 18). 

afară de acestea, la Cinematecă 
vor fi organizate și o serie de 
retrospective, programe de 
filme din creația cinematogra
fică a altor țări.

Reprezentațiile, care vor avea 
Ioc zilnic, numai în cursul după 
amiezii, vor fi destinate în ex
clusivitate abonaților cinema
tecii. Amatorii de film iși vor 
putea procura abonamentele fie 
personal, fie prin responsabilii 
culturali ai comitetelor sindica
le din întreprinderi și instituții.

...ÎN UȘOARA SCĂDERE
In următoarele 24 de ore 

vremea se menține relativ cal
da. Cer variabil, cu înnourâri 
accentuate mai ales in vestul 
țârii, unde vor câdea ploi sla
be și burnița. în rest, ploile 
vor avea caracter izolat. Vînt 
potrivit, temperatura în scăde
re ușoara. Minimele vor oscila 
între minus 6 și plus 3 grade, 
iar maximele între 0 și 10 
grade.

A apărut
MUNCA

DE PARTID
nr. 24 dec. 1973

blică vor funcționa în această 
perioadă cu program normal di 
lucru, cu excepția unităților in 
care se organizează revelionul* 
și care vor funcționa în ziua ele 
31 decembrie 1973. pînă la orele 
16 și se vor deschide în ziua de 
1 ianuarie 1974 la orele 17 cel 
mai tîrziu unitățile care pres
tează servicii turistice, își orga
nizează programul conform cu 
cerințele.

în ziua de 2 ianuarie 1974, 
magazinele de pîine, carne, lap
te, legume-fructe, unele maga
zine alimentare, piețele agro-a
limentare, precum și unele u- 
nități prestatoare de servicii vor 
funcționa după orarul ce se va 
stabili în funcție de necesități.

Depozitele întreprinderilor co
merțului cu ridicata și cu amă
nuntul își vor adapta progra
mul de lucru la nevoile de apro
vizionare a rețelei de desfacere 
cu amănuntul.

Orele efectuate în plus de lu
crătorii din comerț și din uni
tățile prestatoare de servicii 
peste programul de lucru, vor 
fi compensate prin acordarea de 
timp liber în perioada următoa
re sărbătorilor de iarnă sau plă
tite conform dispozițiilor în vi
goare.

Direcțiile comerciale județene 
și Direcția generală comercială 
a municipiului București, în
treprinderile comerciale cu a- 
mănuntul și ridicata, vor lua 
măsuri ca în toată această pe
rioadă să se asigure o aprovi
zionare corespunzătoare a rețe
lei comerciale cu întreg fondul 
de mărfuri.

Festivitate de premiere 

la clubul „Progresul" 

București
Aseară, la Clubul sportiv 

„Progresul*-București a avut 
loc o emoționantă festivita
te de premiere. în numele 
conducerii clubului Vasile 
Voloșeniuc a înminat pen
tru frumoasa activitate și 
pentru rezultatele meritorii 
obținute sub culorile „alb- 
albaștrilor". premii primilor 
10 sportivi ai clubului pe a- 
nul 1973. Iată lista acestora : 
1. Maria Alexandru, cam
pioană mondială de dublu la 
tenis de masă ; 2. Toma O- 
vici, component al echipei 
naționale de tenis, campion 
național ; 3. Olteanu Stoica, 
campion mondial universitar 
la lupte greco-romane ; 4. 
Fantelimon Arcadie, vice- 
campion mondial la lupte 
greco-romane ; 5. Melania 
Decuseară, multiplă cam
pioană la săritură în apă ;
6. Sergiu Luchian, tenis de 
masă ; 7. Viorica Moldovea
na, — tenis de masă ; 8. Au
rel Ovanez — tenis de masă ; 
9. Alexandru Buzescu — te
nis de masă ; 10. Petre Ioniță 
lupte și Mihai Ploieșteanu.

LA POIANA BRAȘOV ȘI LA 
PREDEAL

S-au deschis astăzi cursuri 
pentru schi, predate de cel 
mai buni schiori. Pe agenda 
sezonului alb mai sint în
scrise și alte surprize pentru 
turiști : deschiderea unor 
centre de închiriat obiecte 
sportive — schiuri și săniuțe, 
modernizarea țelescaunului 
din Poiana Brașov, montarea 
unui telescaun intre Babele 
și Peștera, terminarea lucră* 
iilor de montare a telecabi- 
nei de la Bile» Cascadă, în
ființarea unor curse de sănii 
trase cu cai — la Poiana 
Brașov etc.
• FEDERAȚIA ITALIANA 

DE TENIS a alcătuit clasa
mentele celor mai buni jucă
tori italieni pe anul 1973.

La masculin, pe primul 
loc a fost clasat Adriano Pa- 
natta, urmat de Paulo Ber
tolucci. Antonio Zugarelli, 
Corrado Barazzutti și Martin 
Mulligan.



de peste hotare /Hotărîrea țărilor arabe
exportatoare de petrol

Linh, provincia Quang Binh,R.D. VIETNAM: Vase de pescuit ale locuitori lor din satul Bao 
pregătite $â iasâ in larg.

Forțele patriotice khmere 
bombardează Pnom Penhul

Puternice atacuri asupra bazelor lonncliste
Continuîndu-și acțiu

nile ofensive, forțele pa
triotice cambodgiene au 
bombardat marți cu ra
chete, pentru a treia zi 
consecutiv, pozițiile lon- 
noliste din orașul Pnom 
Penh.
alt bombardament deo

sebit de intens, în cursul căruia 
au fost lansate aproximativ 300 
de proiectile, a fost efectuat, în 
aceeași zi, asupra bazei lonno- 
liste de la Kroch Soeuch, aflate 
la circa 15 kilometri de capitală, 
pe malul estic al fluviului Me
kong. Acest bombardament s-a 
soldat cu explozia depozitului 
de muniții al garnizoanei locale, 
distrugerea cazematei de coman
dă, rănirea gravă a colonelului 
comandant, uciderea adjunctului 
acestuia și a multor altor mili-

tari inamici, dintre care peste 
200 au fost dați dispăruți, pre
cum și cu retragerea, peste Me
kong, a celor rămași în viață.

Patrioții au continuat, de ase
menea, hărțuirea inamicului pe 
alte fronturi de luptă ; în zona 
șoselei naționale hr. 5, vitală 
pentru aprovizionarea Pnom 
Penhului, numeroase tronsoane 
ale importantei căi rutiere au 
rămas sub controlul 
trioților 'khmeri, în 
turilor de degajare 
lonnoliste.

ferm al pa- 
ciuda efor- 
ale trupelor

ORIENTUL APROPIAT
• DUPĂ PRIMA FAZĂ A CONFERINȚEI 

LA GENEVADE PACE DE
BEIRUT 25 (Agerpres). — 

„Iordania consideră conferința 
de pace de la Geneva ca un 
cadru favorabil pentru apărarea 
cauzei și drepturilor arabe“ — a 
declarat consilierul regelui Hu
ssein pentru problemele inter
naționale, Moneim El Rifai, in
tr-un interviu acordat cotidia
nului libanez „AN NAHAR“.

După cum relevă agenția 
M.E.N., Moneim El Rifai a sub
liniat că „poziția Iordaniei re
zidă, mai întîi, în căutarea mij
loacelor de a se ajunge la rea
lizarea obiectivului arab princi
pal, care este retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967“. „După reali
zarea acestui obiectiv —- a spus 
el — ne vom putea consacra 
căutării mijloacelor de a pune 
capăt stării de război și de a 
instaura pacea, acordînd priori
tate restabilirii drepturilor le
gitime ale poporului palesti
nian".

France Presse. Cabinetul a au
diat un raport detaliat prezentat 
de primul ministru asupra șe
dințelor primei faze a confe
rinței și asupra contactelor bi
laterale avute de delegația ior
daniană cu această ocazie.

DAMASC 25 (Agerpres). — Tn 
cursul unei reuniuni cu ușile 
închise, Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de ex
terne al Siriei, a prezentat A- 
dunării Poporului o declarație 
privind politica țării, în lumina 
poziției adoptate de către gu
vernul sirian față de Conferin
ța de pace de la Geneva asu
pra Orientului Apropiat — a- 
nunță agenția MEN. Cu același 
prilej, vicepremierul sirian a 
expus obiectivele și rezultatele 
recentului său turneu printr-o 
serie de capitale arabe și a 
răspuns la întrebările deputați- 
lor în legătură cu evoluția si
tuației din regiune.

Protocol
româno-cubanez

In urma tratativelor desfă
șurate într-o atmosferă prie
tenească și de înțelegere re
ciprocă, la 24 decembrie a 
fost semnat protocolul pri
vind schimburile comerciale 
și plățile între Republica So
cialistă România și Repu
blica Cuba pe anul 1974.

Protocolul prevede pentru 
anul 1974 o creștere impor
tantă a schimburilor de măr
furi față de anul 1973.

După două zile de dezbateri, 
marți după-amiază s-a încheiat, 
în Kuweit, reuniunea Consiliu
lui ministerial al Organizației 
țărilor arabe exportatoare de 
petrol (O.P.A.E.P.), care a hotă
rît să sporească, din ianuarie 
viitor, cu 10 la sută față de ni
velul actual extracția de țiței a 
țărilor membre. Hotărîrea a fost 
anunțată de ministrul algerian 
al industriei, Belaid Abdessa- 
lem, și ministrul saudit al pe
trolului, Ahmed Zaki Yamani.

Ca urmare a acestei hotărîri, 
reducerea producției de peirol 
de către țările arabe — care în 
prezent este de 25 la sută și care 
a fost decisă la 17 octombrie 
a.c. — va fi limitată, începînd 
din ianuarie 1974, la numai 15 
la sută în raport cu nivelul său 
din septembrie a.c.

Pe de altă parte, cei doi mi
niștri au anunțat că embargoul 
asupra exporturilor de petrol 
spre Statele Unite continuă și 
că Japonia, Belgia și Filipinele 
vor fi, de acum înainte, excep
tate de la reducerile de expor-

turi hotărîte în octombrie 1973. 
Aceste trei țări se vor putea 
aproviziona aproape normal cu 
condiția strictă că nu vor reex
porta petrolul cumpărat.

• CONSILIUL COMANDA
MENTULUI 'REVOLUȚIEI DIN 
IRAK a făcut cunoscută hotâ- 
rîrea Irakului de a participa cu 
o sumă de 30 milioane dolari 
la capitalul Băncii arabe pen
tru dezvoltarea industrială și 
agricolă în Africa — anunță 
agenția M.E.N. După cum se 
știe, fondarea băncii a fost re- 
oomandată de reuniunea arabă 
la nivel înalt din capitala al
geriană.

TINERETUL LUMII

AMMAN 25 (Agerpres). — 
Reunit într-o ședință specială, 
Consiliul de Miniștri al Iorda
niei a aprobat planul de lucru 
al delegației iordanieni propus 
de primul ministru și ministrul 
de externe, Zeyd Rifai. pentru 
viitoarele lucrări ale Conferinței 
de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat, informează agenția

Carnet
cosmic

„SOIUZ-13"
Agenția T.A.S.S. infor

mează că zborul navei cos
mice „Soiuz-13“ se apropie 
de sfîrșit. Piotr Klimuk și 
Valentin Lebedev își con
tinuă cercetările astrofizice. 
La rotațiile a 96-a, a 97-a și 
a 100-a cosmonauții au 
spectrofotografiat stelele și 
au fotografiat Soarele în 
raze Roentgen. Ei au execu
tat; de asemenea, experi
mente de navigație și medi- 
co-biologice. Cu ajutorul u- 
nei aparaturi speciale au fost 
efectuate măsurători ale cir
culației sanguine în creier în 
stare de repaus și în condi
țiile unei solicitări fizice do
zate. Echipajul a continuat 
cercetările biologice cu aju
torul aparaturii „Ozis-2" și al 
altor instrumente. în cursul 
unui reportaj televizat, co
mandantul navei a relatat 
despre activitatea La bordul 
lui „Soiuz-13“.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
La Tel Aviv a avut loc, marți, 
o reuniune specială a guvernu
lui israelian, în cursul căreia 
ministrul de externe, Abba 
Eban, a prezentat un raport a- 
supra desfășurării primei faze a 
Conferinței de pace de la Ge
neva asupra Orientului Apro
piat și asupra convorbirilor a- 
vute cu acest prilej — anunță 
agențiile REUTER și FRANCE 
PRESSE.

Potrivit unui comunicat ofi
cial, cabinetul a mai fost infor
mat de către ministrul apără
rii, Moshe Dayan, despre numi
rea generalului Mordehai Gur și 
a colonelului Dov Sion ca re
prezentanți ai Israelului în 
grupul de lucru militar creat 
în cadrul Conferinței de pace 
de la Geneva și a examinat di
ficultățile actuale din transpor
turi.

Dificultățile industriei
automobilului

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Cotidianul francez LE MONDE publica un 
articol privind dificultățile prin care frece 
actualmente industria automobilului din 

țările vest-europene.

in Europa occidentală

In prezent se conturează deja criza în care se angajează 
industria automobilelor. Compania „Ford" apreciază că, în 
S.U.A., vînzările de automobile se vor reduce cu 13 la sută 
in 1974.

Cu toate acestea, consecințele crizei petroliere se resimt 
cel mai mult în Europa. Vînzările de automobile s-au di
minuat cu 15 la sută în Marca Britanie in luna noiembrie 
în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Firmele vest-germane și-au văzut comenzile redueîndu-se 
cu 46 la sută în luna noiembrie, în raport cu perioada co
respunzătoare a anului 1972, și chiar cu 56 la sută în secto
rul vehiculelor utilitare. Din cei 350 000 de muncitori care 
lucrează în industria automobilelor din R.F.G., un număr 
de 50 000 au și fost, mai mult sau mai puțin, loviți de măsu
rile de șomaj forțat. Filialele vest-germane ale companiilor 
de automobile americane au introdus deja orarii de muncă 
reduse. „Bayerische Motorenwerke Munich", „Audi-Nsu", 
„Volkswagen" au decis să-și înceteze producția între 22 de
cembrie și 6 ianuarie.

La Roma, conducerea uzinelor „Fiat“ a anunțat că penu
ria de combustibil ar putea duce Ia o diminuare a produc
ției cu 20 la sută. în aceste condiții, 25 000 de salariați, 
din cei 200 000 care lucrează in uzinele întreprinderii, sînt 
amenințați cu șomajul.

în timp ce pronosticurile marilor constructori de automo
bile francezi sînt foarte rezervate pentru anul 1974, Compa
nia industrială a mecanismelor, unul din cei mai importanți 
producători francezi de accesorii pentru automobile, a hotă
rît să-și închidă două uzine, în care lucrează 1 500 de sala
riați, între 22 decembrie și 2 ianuarie, în cursul dimineții, 
ceea ce reprezintă patru zile de șomaj efectiv.

„SKYLAB-3"
Echipajul misiunii „Sky- 

lab-3“ a reușit să fotografieze 
luni, o eclipsă parțială de 
Soare și a semnalat un in" 
cendiu de mari proporții in- 
țr-o zonă forestieră din Ar
gentina, la sud-vest de Bue
nos Aires.

La Londra au continuat în ultimele zile explozii do bombe care, se bănuiește, au fost pla
sate de elementele extremiste ale aripii ilegale a I.R.A. (organizația Armata Republicana 
Irlandeza). în fotografie, polițiști examinînd rămășițele unei bombe care a explodat în 

Thornley Street, la Westminster.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
• PRIMUL MINISTRU DE* 

MISIONAR al Turciei, Nairn 
Talu, însărcinat recent de pre* 
ședințele țării, Fahri Koruturk, 
cu formarea unui cabinet de 
coaliție, a cerut marți, șefului 
statului să îi permită sâ renunțe 
la mandatul primit, ca urmare 
a eșecului tratativelor angajate 
cu liderii principalelor forma-* 
țiuni politice.

• ARABIA SAUDITA ȘI 
FRANȚA au semnat mai multe 
acorduri referitoare la aprovizio
narea Franței cu petrol, anunță 
agenția France Presse, citind un 
comunicat al conducerii societă
ții saudite de stat „Petromin". 
Aceste acorduri, a căror durată 
nu a fost precizată, vor per
mite sporirea livrărilor de pe
trol către Franța.

Aceeași sursă anunță că între 
„Petromin" și societățile fran
ceze C.F.P. și E.L.F. au fost în
cheiate deja acorduri pe trei ani 
referitoare la realizarea mai 
multor proiecte industriale și 
petroliere.

• COMANDANTUL DISTRIC
TULUI MILITAR DJAKARTA 
a anunțat că, în acest an, au

fosț arestate în capitala indo- 
neziană 146 de persoane sus
pectate de a fi fost' implicate în 
tentativa de lovitură de stat de 
la 30 septembrie 1965 — trans - 
mite agenția T.A.S.S. Potrivit 
presei locale, printre cei arestați 
ge află cel puțin 20 de cadre din 
rindul armatei.

Prima conferință 
africană a petrolului
• PRIMA CONFERINȚA A- 

FRICANĂ A PETROLULUI va 
avea loc la Tripoli între 2 și 12 
februarie 1974, sub auspiciile 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa — anunță agen
ția libiana de informații 
A.R.N.A. Pe ordinea de zi a 
reuniunii sînt înscrise un stu
diu asupra cîmpurilor petroli
fere din Africa, asupra posibi
lității extinderii rezervelor con
tinentului și a măsurilor pen
tru dezvoltarea producției, o a- 
n-aliză a caracteristicilor indus
triei africane a petrolului, exa
minarea legislației existent© pe 
continent cu privire la acest do

meniu și studierea necesităților 
de cadre calificate.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a semnat legea prin 
care districtul Columbia (dis
trict ce include capitala S.U.A.), 
capătă împuternicirile necesare 
unei autoguvernări locale limi
tate, transmite agenția Associa
ted Press.‘In urma adoptării a- 
cestei legi, cei aproape 750 000 
de locuitori ai Washingtonului 
vor putea să aleagă propriul lor 
primar și un Consiliu munici
pal alcătuit din 13 membri.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA T.A.S.S., ziarul af
gan „Djumhuriat" a publicat 
sentința Tribunalului militar al 
Republicii Afganistan în proce
sul participanților la complotul 
împotriva regimului republican 
din această țară, descoperit în 
luna septembrie 1973. Tribuna
lul i-a condamnat la moarte pe 
cinci dintre participanții la a- 
ceastă acțiune, între care fostul 
premier Hashim Maiwandwal, 
care s-a sinucis în închisoare, 
și fostul guvernator al provin
ciei Nangarhar, Han Muham
mad.

★

Un bilanț transmis de Agenția 
khmeră de informații asupra 
luptelor desfășurate în Cambod- 
gia în regiunea șoselelor nr. 1 și 
5 in intervalele 14—17 și, res
pectiv, 20—21 decembrie a.c. 
relevă că, în cursul acestor ac
țiuni militare au fost scoși din 
luptă peste 640 de militari 
lonnoliști. au fost avariate 3 
vehicule blindate și două vedete 
fluviale, au fost doborite două 
elicoptere și a fost capturată de 
patrioți o mare cantitate de ma
teriale militare.

★

Guvernul Insulei Mauritius a 
recunoscut oficial Guvernul Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei drept unicul guvern 
legal al Cambodgiei. Numărul 
statelor care au recunoscut pînă 
în prezent G.R.U.N.C. se ridică, 
astfel, la 58.

Dezvoltarea
industriei
petroliere

siriene
Ținînd cont de dezvoltarea 

industriei petroliere, gu
vernul sirian, întrunit sub 
conducerea premierului Mah
moud Al-Ayoubi, a hotărît 
crearea unei administrații 
speciale pentru acest do
meniu — anunță agenția 
France Presse. Au fost înfi
ințate astfel : compania si
riană pentru petrol, care va 
avea ca sarcină efectuarea 
de studii geologice ; compa
nia pentru transportul pe
trolului brut, care va asigura 
transportul petrolului de la 
puțuri spre rafinării și spre 
porturile de export ; societa
tea rafinăriei de la Homs, 
care va controla exploatarea 
rafinăriei din acest oraș, 
cumpărarea petrolului brut 
și vinderea produselor petro
liere ; compania siriană pen
tru stocarea petrolului, care 
se va ocupa de exploatarea 
și crearea de rezervoare și 
conducte, precum și de ali
mentarea țării cu produse 
derivate. Coordonarea func
ționării acestor organisme va 
fi asigurată de un consiliu 
de specialiști, creat pe lin
gă Ministerul Petrolului.

NO! EXPLOZII

LA LONDRA
Nouă persoane au fost rănite 

luni seara în urma exploziei u- 
nor bombe plasate în localuri 
publice din nord-vestul Lon
drei. Atentatele urmează la nu
mai 24 de ore altor trei explozii 
înregistrate în capitala britanică, 
pe care Scotland Yard-ul le con
sideră ca făcînd parte dintr-o 
campanie de teroare declanșată 
de elemente extremiste ale ari
pii ilegale a organizației Ar
mata republicană irlandeză 
(I.R.A.).

Cele două explozii de luni 
seara au avut loc în cartierele 
South Hampstead și Finchley 
Road.

Nou peisaj duminical vest-european. Automobilele și caii- 
putere au fost înlocuiți cu „caii clasici".

R. P. BULGARIA : Imagine dintr-una din secțiile nou fabrici 
de acid citric din Ruse.

Chiar și înainte de 
declanșarea crizei e- 
nergetice situația eco
nomică din R.F.G. pre
zenta suficiente trăsă
turi îngrijorătoare. Ra
ta inflației atinsese cote 
înalte.

ceasta în ciuda re
petatelor reevaluări 
și flotări ale măr
cii și a tuturor ce
lorlalte măsuri e- 
conomice și finan

ciare antiinflaționiste luate de 
guvernul federal. Dacă nu avu
seseră efectul scontat pe planul 
acțiunii de combatere eficientă 
a inflației, aceste măsuri condu
seseră în schimb Ia o diminua
re a activității economice, la o 
tendință vădită 
produsului social 
a șomajului. Din 
luna octombrie a 
mărul șomerilor 
tr-adevăr de la 108 mii la 266 
de mii, adică cu 150 Ia sută, cel 
al posturilor libere scăzînd, în 
aceeași perioadă, cu peste 35 la 
sută.

Preocuparea fundamentală a 
guvernului vest-german îh mo
mentul declanșării crizei ener
getice se referea Ia alegerea 
momentului celui mai potrivit 
în care politica de stabilitate și 
restricții ar fi trebuit înlocuită 
cu măsuri de stimulare a inves
tițiilor pentru evitarea recesiu
nii sau stagnării economice. Mi
nistrul de finanțe, Helmut

spre scăderea 
și de creștere 
1969 pînă în 
acestui an nu- 
crescuse, în-

La 24 decembrie, la- Osaka 
a avut loc o festivitate prile
juită de reeditarea Dicțio
narului român-japonez, rea
lizat de un grup de profe
sori de la Universitatea din 
acest mare oraș, de membrii 
cursurilor de limbă română 
care se desfășoară în cadrul 
Asociației de prietenie Ja- 
ponia-România, filiala Osaka, 
sub îndrumarea bursierului 
român Ion Scumpieru.

Festivitatea a fost organi
zată de prof. Fujii Kenzo, 
sprijinitor material al reedi
tării, și prof. Yorio Otaka, 
editorul lucrării.

Cu această ocazie, partici
panții au pus bazele unui 
comitet de Cooperare cultu
rală Japonia-România.

• LA PANMUNJON A A- 
VUT LOC o nouă ședință a Co
misiei militare de armistițiu 
din Coreea. După cum infor
mează agenția A.C.T.C., repre
zentantul R.P;D. Coreene, ge
neralul Kim Poong Sup, a pro

F
economice

Schmidt, considera că acest mo
ment încă nu sosise, politica 
antiinflaționistă urmînd să con
tinue pînă la frînarea curbei 
prețurilor. Penuria energetică 
nu a făcut, firește, decît să ac
centueze dilema inflație sau 
stagnare plus șomaj caracteris
tică economiei capitaliste a pie
ței în perioadele de criză. Scă
derea cantității disponibile de 
combustibili lichizi nu poate să 
rămînă fără repercursiuni nega
tive asupra nivelului activității 
economice, din moment ce pes
te jumătate din energia consu
mată în R.F.G. are Ia bază pe
trolul. Pe termen lung efec
tul logic al lipsei de petrol este 
stagnarea economică și, drept 
consecință, creșterea șomajului. 
Primele indicii în această di
recție sînt deja evidente într-o 
serie întreagă de ramuri econo
mice. în petrochimie, în indus
tria textilă și în construcțiile 
de mașini numeroase fabrici și 
uzine au recurs sau sînt pe cale 
să dispună concedierea unei 
părți a personalului, reducerea 
programului de lucru cu scăde
rea corespunzătoare a salariilor 
etc. Marele concern chimic 
BASF din Ludwigshafen a a- 
nunțat reducerea cu 30 la sută 
a producției de mase plastice, 
în industria de fire și fibre sin
tetice sînt de așteptat restrîn- 
geri mergînd pînă Ia jumătatea 
producției. Sute de întreprinderi 
ale industriei de confecții și-au 
încetat activitatea trimițînd sa- 
lariații acasă, firme de renume 
ca Verth-Pirelli, „Phonix" sau 
Daimler-Benz au anunțat că vor 
introduce o zi nelucrătoare pe 
săptămînă. In fața perspectivei 
neplăcute a unei creșteri ver
tiginoase a șomajului, guvernul 
federal a interzis, după cum se

testat împotriva provocărilor 
militare săvîrșite in ultimul 
timp împotriva R.P.D. Coreene. 
El a arătat că, în prima parte 
a lunii decembrie, apele terito
riale și spațiul aerian ale R.P.D. 
Coreene au fost violate, în re
petate rînduri, de către nave și 
avioane militare, iar în nume
roase cazuri, din zona demilita
rizată au fost trase focuri de 
armă asupra părții R.P.D. Co
reene.

Inaugurare la Quang 
Tri

S IN PROVINCIA SUDVIET- 
NAMEZA QUANG TRI. aflată 
sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, a 
fost inaugurată întreprinderea 
de reparare a mașinilor agri
cole „20 Decembrie" — infor
mează agenția de presă „Elibe
rarea".

Pe lingă activitatea de repa
rare a principalelor mașini a- 
gricole folosite în zonă, în cele 
nouă secții ale acestei între
prinderi urmează a fi produse

Congres studențesc 
la Buenos Aires
In capitala Argentinei au 

luat sfîrșit lucrările Congre
sului Federației Universita
re de Eliberare Națională din 
Buenos Aires. Cu acest pri
lej au fost date publicității 
un apel pentru unitatea miș
cării studențești din Argen
tina și o declarație în care 
sînt relevate lupta tineretu
lui universitar din această 
țară pentru reorganizarea 
sistemului de învățămînt și 
activitatea depusă în apăra
rea drepturilor studențești. 
A fost subliniată, de aseme
nea, hotărîrea tineretului u- 
niversitar argentinean de a 
lupta împotriva forțelor care 
caută să împiedice desfășu
rarea nhrmală a procesului 
de transformări inițiat de 
guvernul președintelui Pe
ron. Participanții ia Congres 
au insistat totodată asupra 
necesității adoptării unor 
măsuri în vederea creării 
Centralei Unice Universitare.

In ședința de închidere a 
lucrărilor au fost alese or
ganele de conducere ale Fe
derației, din care fac parte 7 
reprezentanți ai Tineretului 
Peronist, patru ai organiza
ției radicaliste „Franja Mo
rada", trei ai Tineretului Co
munist și unul reprezentînd 
gruparea „Fauditupac".

prognoze
pesimiste

știe, accesul în continuare în 
R.F.G. al muncitorilor străini 
din țările care nu fac parte din 
Piața comună.

Pe de altă parte, scumpirea 
drastică a produselor petroliere 
nu poate decit să stimuleze in
flația. Considerînd probabil că 
șansele de reușită a programu
lui său antiinflaționist sînt pu
ternic reduse guvernul federal 
a schimbat sc pare ordinea prio
rităților. Săptămînă trecută, ca
binetul adopta, intr-adevăr cî- 
teva măsuri de diminuare a po
liticii de restricții, cu scopul vă
dit de a micșora pericolul unei 
recesiuni cuplate cu șomaj 
lopant. Astfel, a fost anulat i 
pozitul pe investiții pentru I 
nurile de investiții, au fost < 
tinse facilitățile fiscale în i 
meniul construcțiilor și al 
ploatării cărbunelui, au fost 
blocate fondurile destinate 
bunătățirii structurii agrare 
regionale. Deși nu este și i 
nu poate fi încă vorba de 
program de expansiune — 
ceasta fiind aproape exclusă de 
actuala penurie energetică — a- 
semenea măsuri arată cu clari
tate îngrijorarea pe care o pro
duce la Bonn coșmarul „stag- 
flației" — perspectiva neplăcută 
a unei stagnări însoțite de in
flație și de consecințele obiș
nuite ale acestora — șomajul, 
neliniștea pe frontul social. A- 
ceastă dublă strategie — de 
combatere concomitentă atît a 
tendințelor inflaționiste cit și a 
celor de stagnare — va avea 
sau nu succes în dificila situa
ție pe care o traversează în 
prezent economia vest-germa- 
nă ? In această privință la Bonn 
predomină scepticismul.

ga- 
im- 
bu- 
ex- 
do- 
ex-

Și nici 
un

• a-

BAZIL ȘTEFAN

mii de unelte destinate agricul
torilor, pescarilor,, lucrătorilor 
din exploatările de sare și celor 
din alte ramuri ale economiei 
din regiunile eliberate.

• INTR-O DECLARAȚIE da
tă publicității la Caracas, Jose 
Herrera Oropeza, secretarul ge
neral al coaliției „Nueva Fuer- 
za“ (Noua Forță), din care face 
parte și Partidul Comunist din 
Venezuela, -a relevat necesita
tea imperioasă de constituire 
în Venezuela a unui Front na
țional de apărare a suveranită
ții naționale asupra tuturor re
zervelor de petrol de care dis
pune țara — anunță agenția 
PRENSA LATINA. EI s-a pro
nunțat, de asemenea, în favoa
rea aplicării stricte a legii pri
vind reversiunea concesiunilor 
petroliere acordate unor com
panii străine care acționează 
pe teritoriul Venezuelei.

• CANTITĂȚI MASIVE DE 
ZĂPADĂ au căzut zilele aces
tea asupra Spaniei. In capitala 
țării. Madrid, stratul gros de ză
padă a paralizat circulația.
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