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O sarcina de prim ordin I 
pentru: colectivele 

noilor unități industriale ț
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• NOI Șl SOCIETATEA - 

SOCIETATEA Șl NOI
- Care este rolul îndrumă
torului comitetului U.T.C. 

din școală ?

întreprinderea de aparataj e- 
lectric auto din Sf. Gheorghe a 
intrat în funcțiune. înainte de 
termenul planificat, la sfirșitul 
anului trecut. Specializată în 
producția elementelor electrice 
pentru autovehiculele românești 
— de la autoturismul „Dacia“ și 
„Aro“ la autocamioane, autobu
ze sau tractoare — noua între
prindere va asigura, prin pre
luarea întregii producții de pro
fil a întreprinderii „Electropre- 
cizia“ Săcele și prin dezvolta
rea capacităților proprii, întreg 
necesarul de asemenea produse 
pentru economia națională.

Iată, deci, în etapa actuală co
lectivul întreprinderii — in rin- 
dul căruia aproape 80 sînt tineri 
sub 25 de ani — sarcina de cea 
mai mare însemnătate este a- 
tingerea capacității maxime de 
producție. Punerea în funcțiune 
a unei noi capacități la sfirși
tul primului semestru al anului 
1974 și atingerea în următoarele 
15 luni a capacității planificate 
în toate sectoarele ridică, desi
gur, probleme deosebite, ținînd 
in principal de impulsionarea li
vrărilor de utilaje și îmbunătă
țirea aprovizionării, de perfec
ționarea organizării etc. Care 
este în acest context contribuția 
pe care și-o aduc tinerii, orga
nizația U.T.Q. care cuprinde in 
evidența sa nu mai puțin de 65 
la sută din totalul salariaților.

— Principalul aport al tine
rilor, al organizației noastre, ne 
spune Ștefan Imreh, secretarul

comitetului U.T.C. pe 
dere, constă in asigurarea rapi
dă a montării utilajelor și ins
talațiilor pe măsură ce ele so
sesc. în acest scop am și pregă
tit echipele de muncitori care 
vor realiza aceste operații. De

Prima
invenție

românească
a anului

Mă gîndeam că am sosit la 
Oficiul de stat pentru invenții 
și mărci prța devreme pen
tru a afla care este prima in
venție românească depusă aici 
în anul care abia a început.

— Ați venit cam tîrziu. Chiar 
în prima zi de lucru a anului, 
3 ianuarie, la orele 8,45 a fost 
înregistrată la oficiul nostru pri- 

’ ma invenție. Ea poartă numă
rul 77176 și este intitulată „Pro
cedeu și instalație pentru tran
sportul apelor minerale“. Au
tori : profesor doctor Traian Din- 
culescu, directorul Institutului 
de balneologie fi fizioterapie din 

• București, și tehnicianul Bella 
’ Gureș, lucrător al aceluiași in
stitut.

La institut discut cu profeso
rul Dinculescu și tehnicianul 
Ciureș.

— Ideea ne-a venit lucrînd la 
alte invenții, căci mai avem ci- 
teva la activ — ne spune tova
rășul profesor Dinculescu. Ma
terializarea ei a necesitat însă o 
perioadă îndelungată de timp, 
dat fiind faptul că obligațiile 
noastre profesionale prioritare 
ne iau majoritatea timpului. Am 
pornit de la constatarea că ape
le noastre minerale, datorită 
procedeelor actuale de imb ate
liere și transport, nu păstrează în 
întregime calitățile inițiale de 
la izvor, echilibrul fizico-chimic 
suferind o serie de modificări 
depreciative. Din același motiv

După cum aveam să aflu, con
tribuția tinerilor s-a materiali
zat într-o altă acțiune. Aplicînd 
principiul „ajută-te singur“, sec
ția de sculărie, unde marea ma
joritate a muncitorilor o for
mează tinerii, a preluat execu
ția unor SDV-uri a căror livrare 
de către furnizori este restantă. 
Astfel, pentru atelierul de prese 
și cel de prelucrări mecanice au 
fost realizate cu forțe proprii 
scule și dispozitive de care pro
ducția ducea o acută lipsă. Mai 
mult, pentru atelierul de prese 
s-a trecut la ajustarea sau re
pararea unor matrițe livrate de 
„Electro-Timiș“ a căror calitate 
era necorespunzătoare. Acest e- 
fort, menit să înlăture timpii 
morți din producție, să grăbeas
că intrarea în funcțiune a unor 
utilaje, s-a concretizat deja in 
peste 1 000 de ore de activitate. 
Pină la sfirșitul lunii tinerii 
secția sculărie și-au propus 
mai realizeze alte 2 000 
muncă în această direcție.

Apreciind această importantă 
contribuție în realizarea în ter
men a nivelului de producție 
planificat, inginerul șef, Iosif 
Menedek, este de părere, însă, 
că organizația U.T.C. ar putea 
să-și lărgească gama preocupă
rilor, să acționeze și în alte di-

U.T.C. DE LA
ÎNTREPRINDEREA

DE APARATAJ
ELECTRIC AUTO

La ICECHIM,DIN SE. GHEORGHE
microproducția

preocupare
permanentă

PETRE JUNIE
in-Pe platforma
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realizării 
sarcinilor

apropiată pu- 
funcțiune.

ducție industrială in 
valoare de 300 000 lei.

către 
la 

fost

• TINERETUL FACTOR AC
TIV IN ÎNDEPLINIREA CIN
CINALULUI ÎNAINTE DE 

TERMEN
- Inițiativa în desfășurare

întreprin-

Sportul nu se face doar pe stadioane

<

ACȚIUNILE 
Șl INIȚIATIVELE 

ORGANIZAȚIEI

Intensitate sporită 
in construcția

fapt, fiecare tinăr cunoaște din 
timp la ce mașini sau instalații 
va lucra. în momentul sosirii a- 
cestora, el o preia, participă la 
montare și apoi ii execută ro
dajul, astfel incit intrarea în 
producție să se realizeze intr-un 
timp cit mai scurt și in condiții 
cit mai bune.

Concursul nostru 
CEA MAI BUNĂ CLASĂ 

— La ora schimbului 
de experiență

— „Vom fi promoția 
anului ’30" 

între patru ochi 
GÎNDURI PENTRU 
O FATĂ CARE ÎNTREABĂ 
Cum îmi văd colegul 
ILEANA GUMĂ, PRIE 

TENA ÎNTREGII CLASE
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de locuințe
Ca și în alte sec

toare ale economiei 
Capitalei, activitatea 
pe șantierele construc
țiilor de locuințe cu
noaște la acest început 
de an o intensitate 
sporită. Respectindu-și 
angajamentele asuma
te în întrecerea socia
listă, constructorii bu- 
cureșteni fac în pre
zent ultimele finisaje 
la primele 600 de a- 
partamente ale anului 
1974 ce urmează a fi 
predate beneficiarilor 
pină la sfirșitul lunii, 
în vederea 
ritmice a 
mult sporite de plan, 
ei au început lucrările 
la peste 24 000 de a- 
partamente din cele 
27 000 prevăzute a fi 
construite in 1974.

în acest an ponde
rea în construcția de 
locuințe revine, noului 
cartier Pantelimon 
se profilează 
îndrăzneț in 
urbanistic al 
Conceput ca 
legătură 
litoralul 
precum și cu 
de, agrement 
și Brănești, 
monul va

ce 
tot mai 
peisajul 

Capitalei, 
o a rloua

modernă cu 
românesc, 

zonele 
Cernica 
Panteli- 

însuma

Colectivul nostru participă la

CONCURSUL

PENTRU CEA MAI BUNA CLASĂ
organizat de

La această întrebare
ne răspunde ing.

AUREL RIZEA, director
general adjunct 

al Centralei de prelu
crare a lemnului

o INDUSTRIA 
NE PROMITE

MOBILEI 
PENTRU 

1974 PESTE 100 MODELE 
o IN MAGAZINE CU 70 LA 
SUTA MAI MULTE CAME
RE DE TINERET o „SI
RIUS“ LA CEASUL CON
FRUNTĂRII CU CUMPĂ
RĂTORII » FOTOLII DIN 
POLISTIREN COMODE. LA 

1NDEM1NA TUTUROR
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1974 peste 5 000 de a- 
partamente constru
ite, în principal, în 
blocuri de 10 etaje, în 
majoritate prevăzute 
cu spații comerciale la 
parter. Urmează, în 
ordinea ponderii con
strucțiilor Bd. Ion Șu- 
lea cu 3 000 aparta
mente, Bd. Armata 
Poporului cu 1 800, 
cartierul Colentina cu 
1 400 apartamente.

O noutate a amplu
lui program edilitar 
gospodăresc al Capita
lei o constituie lucră
rile de modernizare 
angajate pe Calea Do
robanți, bulevardele 
N. Titulescu, 1 Mai, 
Petricani — Doamna 
Ghica și Parcul Tine
retului,

• In orașul Beclean 
pe Someș a fost dată 
in funcțiune o fabrică 
de prelucrare a lapte
lui cu o capacitate zil
nică de 20 000 litri. 
Noua unitate este do
tată cu utilaje moder
ne, in cea mai mare 
parte realizate în țară. 
O altă întreprindere, 
topitoria de in. se află 
în fază 
nerii in

institut s-a trecut la 
extinderea și genera
lizarea acțiunii de 
microproducție, efici
ența acesteia esti- 
mîndu-se 
oane 
unor 
mă 
în i 
rilor 
cu 
re,

Ana Dascălicău și Elena 
Dicu, două dintre ucenicele 
la locul de muncă care nu
mai în decurs de două luni 
au reușit să stăpînească mo
dernele utilaje din secția 
finisaj a întreprinderii inte
grate de lină Constanța. OCTAVIAN MILEA

Premiere 
industriale

o dustrială Pipera-Bucu- 
rești a fost pusă in 
funcțiune cu 15 zile 
înainte de termen o 
fabrică de casetț de 
radio și televizoare.

Construită in regie 
proprie și înzestrată 
cu utilaje moderne de 
inaltă productivitate, 
noua unitate va livra 
anual 200 000 de case
te. Specialiștii fabricii 
apreciază că prin a- 
vansul ciștigat se va 
realiza, în plus, o pro-

La Institutul cen
tral de cercetări chi
mice din Capitală a 
fost introdus in lim
bajul curent al specia
liștilor termenul de 
microproducție care 
definește preocuparea 
permanentă pentru di
minuarea cheltuielilor 
de cercetare, scurta
rea drumului științei 
spre unitățile indus
triale și folosirea in
tensivă a aparaturii 
laboratoarelor și insta
lațiilor pilot.

în acest an, in uni
tățile acestui prestigios

acesteia
la 43 mili- 

lei — valoarea 
produse de pri- 

necesitate, care 
majoritatea cazu- 

erau procurate 
eforturi valuta- 
pentru industriile 

chimică, electroteh
nică, farmaceutică, u- 
șoară, de mase plas
tice etc.

Astfel, 
ficarea 
proprii, 
ai Institutului 
cercetări 
(I.C.E.C.H.I.M.) 
București vor 
în acest an o micro
producție in valoare 
de circa 3,5 milioane 
lei. Printre produsele 
obținute, pentru prima 
oară în țară, numărin- 
du-se și aurocianura 
de potasiu și diverse 
aliaje de înaltă puri
tate, necesare mai a- 
les dezvoltării indus
triei electronice. De a- 
semenea, in urma unor 
cercetări încheiate de 
curind de 
specialiști de 
I.C.E.C.H.I.M., a 
elaborată o nouă teh
nologie de obținere, 
din deșeuri, a triclor- 
benzenului — materie 
primă pentru industria 
de pesticide.

FOTO : O. PLECAN

Ce pot face
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prin valori- 
unor lucrări 

specialiști 
de 

chimice 
din 

realiza

psihologii și 
sociologii din 
întreprindere

pentru

Scoaterea omului
din umbra
instalației
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LA TRACTOR

• SPECIALIȘTII IN STUDIEREA PROBLEMELOR PERSONALU
LUI DIN INDUSTRIE - COLABORATOR! DE NEINLOCUIT Al 
CONDUCERII DIN FIECARE ÎNTREPRINDERE • SOLUȚII OFE
RITE DE PSIHOLOGI SI SOCIOLOGI PENTRU REDUCEREA 
FLUCTUAȚIEI, ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI Șl GRĂBIREA INTE
GRĂRII NOILOR ANGAJAȚI • AVANTAJELE AȘEZĂRII MUN
CII EDUCATIVE PE BAZE PSIHOSOCIOLOGICE • PENTRU 
CONDUCĂTORII DE ÎNTREPRINDERI CARE NU SINT CON
VINȘI ÎNCĂ DE NECESITATEA COLABORĂRII CU PSIHO
LOGII Șl SOCIOLOGII - O INVITAȚIE : FACEȚI O DEPLA
SARE PÎNA LA COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ, PENTRU 
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ.

DUMNEAVOASTRĂ VAȚI

CUMPĂRAT BICICLETA ?
• Util și plăcut - vehiculul pe două roți • Știați că în aglome
rațiile urbane cu bicicleta vă deplasați mai repede decît cu 
mijloacele de transport în comun ? o Cîteva sugestii privind 

pentru amatorii de ciclismorganizarea circulației

Bicicleta, în peisajul modern 
copleșit de viteza vehiculelor cu 
combustie internă poate părea 
desuetă. Și totuși, ea. rezistă 
timpului, ba chiar proliferează 
ciștigînd noi valențe. Mărturie 
ne stau imaginile aduse în re
petate rînduri prin intermediul 
cinematografelor sau al televi
ziunii. chiar din țări dezvoltate, 
unde, deși pare incredibil, în 
orașe se circula enorm cu bici
cletele : chiar și înainte de cri
za de benzină. în Cehoslovacia 
s-au marcat benzi speciale pe

accesibile numai 
Japonia se fac

străzi și șosele 
cicliștilor, în 
drumuri înguste utilizabile doar 
cu bicicleta, iar 
anul trecut, s-au 
multe biciclete 
turisme !

Nu este vorba i 
modă. Ofensiva < 
mult sau mai puțin dirijată este 
lesne de înțeles cînd se au în 
vedere probleme acute ale civi
lizației contemporane ca seden
tarismul și poluarea. Astfel, 
bicicleta iși ciștigă pe lingă ro-

în S.U.A.. 
vîndut mai 
decît auto-

de o simplă 
aceasta mai

Iul utilitar, funcțional ca mijloc 
de transport și pe cel de agre
ment și mișcare fizică, excelentă 
modalitate de destindere și păs
trare a sănătății.

Există la unii părerea că bi
cicletele datorită mijloacelor de 
transport puse la dispoziție nu 
ar avea sens, că deplasarea ar 
fi greoaie și periculoasă. Eronat. 
Din proprie experiență pot să 
spun că în București — orașul cel 
mai aglomerat și cu cea mai in
tensă circulație din țară — vi
tezele de deplasare a biciclete
lor sînt, dacă nu mai mari, cel 
puțin egale cu ale autobuzelor,

Ing. IOSIF GHEȚIE

(Continuare In pag. a V-a)

Pentru virsta tinără, cea 
pe urmă lună a anului a adus 
cu sine sărbătoarea majoratului, 
prilej de '„trecere“ a miilor de 
adolescenți către maturitate. 
Numeroși tineri au primit, ast
fel, Diploma de majorat, un cec 
în alb încredințat de societate, 
in care să-și înscrie maturele 
lor fapte viitoare. Ei, bine, o 
asemenea diplomă cred că i se 
cuvine și inginerului Radu San
du,' directorul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii din 
Stolnici, județul Argeș. Pentru 
că și el a împlinit în această 
lună 18 ani. Dar 18 ani de mun
că, de meserie, de volan nescă
pat. niciodată din miini.

— Cîți ani aveați acum 18 
ani, tovarășe Sandu ? Cîți ani 
aveați și * ce făceați la virsta 
aceea ?

— Tot cit ziceți dv. c-aș săr
bători astăzi: 18. Numai că 
ăștia erau mai mult de viață 
decit de muncă. Aveam, deci, 
18 ani și începusem înconjurul 
pămintului.

Sesizîndu-mi mirarea, se ex
plică : „Devenisem tractorist, șl 
cu tractorul zic eu că începu
sem înconjurul pămîntului. 
Brazdă la arat, roată la sece
rat, drumuri, nu ? Un timp le 
ținusem și socoteala : azi sînt 
ia Singapore. mîine în Suma- 
tra, peste cîtva timp ajung în 
Africa, de-a lungul lacului 
Victoria, încă ceva trudă și sar 
în America, la nord de Rio 
Negro, Quito apoi, și insulele 
Galapagos, și... Că începusem 
cu Ecuatorul, mă înțelegeți. 
Cînd am trecut pe alte para
lele și meridiane, m-am în
curcat în socoteli. Bag seama, 
mă întorsesem acasă și mă fă
cusem și eu om serios, nu-mi 
mai zbura gîndul pe nu știu 
unde...“

— Cum a început, de fapt, a- 
ceastă călătorie ?

— Povestea este mai lungă și 
nu prea veselă. începea acum 
18 ani. Terminasem la Pitești 
o școală medie tehnică energe
tică. Adică nu energetică, deoa
rece în ultimul an, energetica 
s-a transformat în mecanizare. 
Nici cal. nici... Repartizarea, 
însă, am primit-o către S.M.A.- 
uri. Trebuia să facem cîteva 
luni de practică și abia dună 
aceea să dăm examen de di
plomă. Eu și încă doi consăteni, 
Ilie Buhoci și Mihai Tudor, am

ION ANDREIȚA

în ultimii ani am întîlnit tot 
mai multe întreprinderi care 
posedă psihologi sau sociologi, 
specialiști in studierea proble
melor personalului din indus
trie. Au apărut, pe alocuri, și 
laboratoare de psihologie sau 
sociologie înzestrate cu apara
tura și întreg personalul de 
specialitate necesar. Desigur, a- 
ceste laboratoare n-ar trebui să 
lipsească din nici o întreprin
dere. Dar aceasta este o altă

chestiune. Să vedem, mai bine, 
cu ce se ocupă psihologii și so
ciologii, ce activitate au labora
toarele de psihologie sau socio
logie. acolo unde există ? Pen
tru cei care cunosc cit de cit 
elementele de bază ale condu
cerii unui colectiv numeros este 
clar că un astfel de specialist

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

Comunicarea directă

(Continuare in pag. a Il-a)

Din cînd în cînd, colegul tău, cu care de 
ani de zile lucrezi în același birou, se 
ridică de pe scaun, vine în spatele tău, pri
vește peste umăr lg ceea ce faci, apoi. iese. 
Tu îți închipui că se duCe și el, ca omul, 
și îți vezi mai departe de treabă, fără să 
fi băgat de seamă, la spatele tău, clătina
rea capului său, grijulie, pe care chiar 
dacă ai fi văzut-o, tot n-ai fi știut dacă este 
un semn de reproș sau de laudă. Nici n-ai 
fi avut cum bănui că are ceva să-ți spună 
și tace, fiindcă de ani de zile de cînd vă 
cunoașteți, îți imaginezi că nu 
nimic mai simplu pe lume de
cît să-ți spună că are de spus, 
orice, așa cum faci și tu, și 
gată. De a doua zi însă at
mosfera din jurul tău începe 
să capete altă culoare. Nu 
spune nimeni nimic nici de ___ ___
aparent lucrurile continuă să se rostogo
lească neștiutoare într-o direcție sau alta, 
însă tu.simți foarte exact că tăcerea care 
te înconjoară nu mai este plasa aceea cu 
ochiuri egale, la adăpostul căreia puteai 
lucra în voie, ci o pungă diformă de nailon 
care se. umflă și devine din ce în ce mai 
fragilă, pocnind și fîsîind din loc în loc, 
sub înțepăturile unor semne de exclamare 
nerăbdătoare. împrejurările erau pînă a- 
tunci indiferente, acum au deodată un aer 
agresiv, interesul fusese și el, dacă nu prea 
mare, în orice caz corespunzător, n-aveai 
de ce te plîrige, însă acum te simți deodată 
azvîrlit în piața publică și privit din toate 
părțile cu o suspiciune veselă. Oameni pe 
lingă care treceai altădată abia schimbînd 
mărunțișul cîtorva cuvinte, acum te privesc 
de la o distanță enormă, încrețindu-și ple
oapele și chiar dueîndu-și la ochi o lunetă 
invizibilă, ca și cum ai fi devenit microsco
pic peste noapte. Alții, dimpotrivă, te cer
cetează, te scotocesc, te percheziționează

poate fi

provocator, vrînd să arate că abia de astăzi 
încep să te cunoască cu adevărat. Chiar și 
șeful tău, sau șeful șefului tău, cu care 
pînă acum discutai cel puțin normal, dacă 
nu reciproc afectuos, cade într-o bunăvo
ință de-a dreptul suspectă, iar cuvintele lui, 
care ar voi parcă mereu să spună altceva, 
ou o stinghereală intenționat trecută cu 
vederea, ca între doi vechi prieteni care 
discută pentru prima dală printre gratiile 
vorbitorului. Treptat, trepiat, cel care se 
sufocă sub atîtea nedumeriri și nesiguranțe 
ești tot tu și, dacă ai avea mai mult curai.ești tot

D. MATALÄ

data asta,

și, dacă ai avea mai mult curaj, 
cum tot te afli în piața publi
că, ai fi în stare să te urci pe 
soclul monumentului și să strigi 
circular : ce-aveți de spus, oa
meni buni, și tăceți ? N-ar tre
bui să-mi spuneți și mie ? 

cele din urmă n-o faci și 
exact ca toți ceilalți. Pînă cînd, 
zi, femeia de serviciu, atentă să 
din m.înă cana la care șterge,

Tnsâ în 
taci și tu 
într-o alta
nu . SCape um iinuu vmum iu luic $iciye, 
scapă, în schimb, niște vorbe : da se poate 
să faceți matale una ca asta ? Și abia a- 
tunci, uitîndu-te spre colegul de alături, ca 
să întîlnești și pe fața lui surprinderea ta, 
rămîi dezechilibrat pentru că nu dai peste 
nici o surprindere. Dimpotrivă, parcă e 
puțin jenat, puțin încurcat, puțin strîmtorat 
și mai are din încă vreo cîteva stări sufle
tești cîte puțin, însă tu nu faci nici o legă
tură cu privirea aceea aruncată zilele tre
cute peste umărul tău și nici n-ai cum s-o 
faci, pentru că nu te uitai la el atunci, așa 
că mîine sau săptămîna viitoare, va putea 
încerca încă o dată, nestingherit, procedeul.

Cam așa se petrec, din cînd în cînd, (lu
crurile, atunci cînd munca noastră și gre
șelile noastre dau naștere la observații și 
critici care ar putea fi transmise și prin in
strumentul atît de simplu al comunicării 
directe.

Iii
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Problemele la ordinea 
gle organizației județene U.T.C. 
Brașov, pențru acest început de 
an, sînt, de fapt, problemele ce 
stau în fața tuturor oamenilor 
muncii din județ, problemele de 
care sînt preocupate organele de 
.partid și de stat. Anul 1974 va 
fi marcat rle doua .evenimente • 
de maximă importanță: aniver
sarea a 30 de ani de la insurec
ția națională antifascistă armată 
și al Xf-lea Congres al P.C.R., 
în jurul că/ora șe va axa întrea
ga activitate politico-educativă 
pe care o vom desfășura în ve
derea mobilizării maselor de 
tineri la obținerea dș noi reali
zări.

Una din obiectivele noastre 
principale va fi rnai 
huna desfășurare a 
întrecerii „Tineretul 
— factor activ fu în- 
depliuirea cincinalu
lui înainte de ter
men", Sînleni con
știentă că în 1973 s-au 
manifestat unele ne
ajunsuri în cgdrul a- 
ceslei întreceri, care 
șu foșt anafiizate te
meinic în adunările 
de dări de seaniă și 
alegeri și cp prilejul 
unor consfătuiri spe
cial organizate. Ne 
propunem ca obiec- 
tiy pz.focipa.l al ac
tivității noastre, pri
vind î?itrecere,a „Ti
neretul — factor ac
tiv“, formarea unei 
atitudini responsabi
le față de muncă, 
apelul mai consec
vent lg explicare;) 
sensurilor politice și 
educative pe care le 
conțfoe întrecerea. 
Sîntem hotărîți ea în 
actuala etapa a aces
tei întreceri, munca
politjco-educativă să capete 
caracter pregnant de eficiență, realitatea cotidjană a locurilor 
astfel incit realizările tinerilor să 
aibă o pondere tot mai mare în 
realizările generale ale întregu
lui județ.

Brașovul, cu o pondere de 6,8 
la sută în volumul producției in
dustriale a țării,, se situează 
prjntre județele cele mai puter
nic industrializate. De aceea, ac- 
tivițatea nogstră fo industrie în 
acest' an a început să îmbrace 
aspecte mai concrete pe linia 
îmbunătățirii calității produselor 
și în privința econdinisirii mate» 
riilor prime și a energiilor, în 
spiritul hoțărîrilor partidului, tn 
acest sens, acțip?)ăm pentru ge
neralizarea inițiativei „Coptul 
colector de econpmji dp energie 
și combustibil“, a acțiune prin 
care se urmărește dezvoltarea 
spiritului gospodăresc, a aceleiași 
atitudini politice, comuniste, 
față șfo propria activitate pro
ductivă. O altă prob)e?nă care ne 
preppupă eșfo . concretizarea Sil- ........ . ...................... .
gaiamentelor pe care uteeiștii și organizațiilor noastre; va trefnii

cesta eforturile activului nostru, 
precum și cele ale tinerilor din 
industrie vor face ca activitatea 
U.T.C, să se ancoreze mai puter
nic în viața întreprinderilor pro
ductive,

în vederea realizării obiective
lor pe egre le-am amintit, noi 
am elaborat deja o serie de mă
suri concrete cuprinse în progra
mul de instruire a organelor nou 
alese. Pot afirma că am reușit 
în anul care a trecut să formăm 
un activ puternic, dornic de 
muncă și entuziast, care va ști 
să dea ' viața sarcinilor ce îi . re
vin. Peptru acegsța am prevăzut 
îmbunătățiri în metodologia 
muncii activului, muțind centrul 
ei de greutate în organizațiile

TOATE EFORTURILE

noastră 
un

U.T.C., fapt ce va lega mai or
ganic viața de organizație de

litru în realizarea tuturor sarci
nilor educaționale stabilite in 
programul partidului, intruclt *- 
ceștea vizează formarea persona
lității omului și această formar» 
de conștiințe trebuie privită din 
toate punctele de vedere, dezvol» 
tind toate elementele unui tînăr 
cu un larg orizont de cunoștințe 
și preocupări. Este, de asemenea, 
necesar ca întregul nostru activ 
șă fie mai bine pregătit în ceea 
ce privește cunoașterea mai e- 
xaetă a modalităților în care tre
buie șă intervină pentru rezol
varea problemelor ridicate de 
tineri. Aceasta implică creșterea 
rolului organizațiilor de tineret 
si întărirea prestigiului lor în 
fața ținerilor, prin acțiunile se

cretarilor U.T.C. care 
fac parte din comite
tele oamenilor mun
cii, precum și prin 
activizarea tuturor 
acelora care au fost 
aleși în fruntea orga
nizațiilor de tineret- 
Multiplele probleme 
pe care tinerii le-au 
ridicat în adunările 
generale de dare de 
seamă și alegeri tre
buie șă-și găsească 
rezolvarea operativă, 
aceasta constituind o 
preocupare 
a noastră, a

Din acest 
de- vedere 
formele de 
al» organizațiilor 
noastre trebuie șă fie 
mai variate- Trebuie 
făcut mai mult pen
tru prornovarea spiri
tului critip și auto» 
critic față de nefode- 
plinirea unor obiec
tive ale activității 
U.T.C. și ale tine
rilor înșiși- De a» 

necesar ca acti-

esențială 
tuturor, 

punct 
cred că 
acțiune

Lu Întreprinderea de utilaj fi piese de schimb pentru industria 
ușoară Botoșani se pregătesc noile cadre

NOI LUCRĂRI
ÎN EDITURA ENCICLOPEDICĂ

Ci? ce 
nare sau 
formare se va imbogați 
hlioteca noastră 
Principala .lor 
Editura Enciclopedică, 
cipează citeva dintre apari
țiile mai de seamă pe acest 
an a acestor genuri de epr- 
țe, atiț de 
categoriile

Venind
„Anului
lației — 1974“, proclamat de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
cercetătorul Viadimir Țre- 
biei a încredințat tiparului 
un „Dicționar demografic“, 
primul de acest gen editat 
la noi. Sub redacția cunos
cutului cercetător M-D- Pip- 
pfoi va apare „Dicționarul 
de istorie veche a Romă- 
niei", îptins pe o largă pe
rioadă de. timp, de Ia apari
ția omului în spațiul carpa- 
to-balcanjc pîna la sfirșițul 
secolului X în seria „isto
riilor ip date“ pol fi pitale 
dicționarele consacrate lim
bii romane vechi, antonime
lor lirpoii, noastre, dicționa
rul cronologic al limbii ita
liene și cel cronologic al 
limbii latine. La fel de utile 
vor fi „Dicționarul de mp»

enciclopedii, dicțio- 
lucrări de largă in- 

_'.i bi- 
în 1974 ? 
furnizoare, 

anti-

solicitate de toate 
de cititori.
în intimpinarea 

mondial al popii- EÎ£7<1,< nrranlomnt da

tematici generale", „Mica 
enciclopedie de phimie“. 
„Dicționarul practic de. bio
logie agricolă", Rapida epui
zare a „Micului dicționar 
enciclopedic“ a impus tot
odată continuarea tirajului 
acestei lucrări cu circa 
100 000 exemplare-

O însemnată pondere în 
volumul cărților tipărite de 
Editura Enciclopedică re
vine și în acest an lucrări
lor de informare. O noutate 
o reprezintă inițierea unei 
serii de informare enciclo
pedică asupra marilor per
sonalități ale tuturor timpu
rilor, primele numere fiind 
rezervate lui Hipocrat, Bal
zar. Frederico Garcfo Lenea, 
Andrei Belii, T. Arghezi. G. 
Bgcovia. L. Blaga, I. Barbu 
ș.a, Cercetătorul Oyidiu pir
ica semnează o „Istorie a 
folcloristicii românești“, iar 
Njcolae Mlhăileanu o „Isto
rie â matematicii univer- 
S8ÌP“.

După apariția în limba en
gleză. apreciata lucrare a lui 
Constantin C. Giurescu — 
„Istoria României îp date" 
va ieși anul acesta de syb 
tipar in versiunile română 
ș? germană.

productive și va conferi mai 
multă eficiență activității educa- . 
tive.

Perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale activului și 
organizațiilor . U.T.C. vizează» în 
același timp, obținerea unui re- : 
zultat important în educația ti- . 
nerilor : fiecare, utecist să fie nu 
numai un fruntaș în prodiictie, 
ci și un fruntaș al muncii obș
tești, prin . cultivarea unor înalte 
trăsălițfi nwral-politice.

In acest sens, într-o recentă 
plenară a comitetului județean 
U.T.C., noi am analizat modul 
în care organizațiile de tineret 
șe prepcupă de îndeplinirea pro
gramului ideologic al partidului. 
Din concluziile pe care le-am 
dssțsrins, din măsurile pe care 
le-am luat este cert faptul că în 
perioada imediat următoare va 
trebui pa toate aspectele activi
tății educaționale șă consțitpie 
principalul teren de acțiune al

eeea 
vul 
dul 
dere. , , _____
una cu fermitate și principiali
tate coniunistă,. punînd alături 
de respectarea neabătută a sarci
nilor și a termenelor îndeplini
rea lor la cei mai înalti indici 
calitativi, Anul în care am pășit, 
anul celei de a 3Q-a aniversări a 
eliberării patriei și al Congresu
lui XI al partidului, pune în 
fața noastră, 4 tuturor,'obiective 
de o însemnătate capitală șt de 
rpodul cum ne concepem și des
fășurăm întreaga activitate poli- 
tico-educativă, de modul în care 
yom reuși ca fiecare organizație 
U Ț.C, să devină un colectiv de 
luptă pentru educarea comunistă 
a tinerilor depind, în ultimă in
stanță, : înseși realizările de la 
locul de muncă, dorința noastră 
de a fi la înălțimea comanda
mentelor epocii.

este
însuși șăîțt sporeașcă gra
de exigență și răspun

să acționeze îptotdec- PRIMA INVENȚIE
ROMÂNEASCĂ A ANULUI

(Urmqre din pug. I) 
schimbă aspectul (depuneri 
săruri și precipitat), ajungmd

le vor asuma pentru 1974, în 
cadrul adunărilor generale ale 
saforfoțjlor și în adunările U.T-C, 
Sîntem convinși că îi? felul a-

să direcțioyăm cu ma| multă 
grijă activitatea organizațiilor 
U.Ț.C. pentru a exista un eclii-

al

DUMITRU CALANCEA 
prim secretar

Comitetului județean Brașov 
al U.T.C.

Atingerea parametrilor proiectați
sa se

ne-a

(Urmare din p?g- V 
recțij în care capacitatea 
poată afirme CU rezultate la fel 
de lăudabile.

—Vedeți, tinerii noștri,
spus dinsul. cș și mulți alții din 
orașul Sf Gheorghe, au partici
pat, prin, mpncă patriotică, la 
punerea . in funcțiune înainte de 
termep a întreprinderii. în pre
zent, uteeiștii iși aduc contribu
ția la urgentarea lucrărilfir de 
montaj și redare a instalațiilor. 
Dar aceasta nu este totul. Aș
teptăm însă participarea orga
nizației U.T.C. la un proces nu 
mai puțin important ; acela de 
formare * spiritului mpneito-

resc, a depripderijor de respec
tare a disciplinei rnupcij și a 
disciplinei tehnologice, la tineri. 
Ește in această direcție ipță 
mult de făcut, for orgapizația 
poate șj trebuie să-și facă din 
aceasta o preocupare mai susți
nută-

Observația interlocutorului 
meu, argymentață prin exemple 
binpcup<)scyte îp cq)eptivul în
treprinderii, ește pe deplin jus
tificată. Examinînd acțiunile în

treprinse sau planificate de co
mitetul U.T.C. remarci faptul că 
preocupindu-se de utilaje și 
tehnologii, organizația a cam ui
tat oamgpii. Or, rț?pd PleS PeOtrP 
o întreprindere nouă, cu un co-

lectiy în care tinerii ce au pășit 
pentru prima oară pe poarta u- 
zinei formează o bună parte 
dintre sajariați, acțiunile educa
tive, menite să contribuie la for
marea punctualității, a obiș
nuinței de a muncii, a încadră
rii in disciplina specifică pro
ceselor tehnologice, într-yn cu- 
vint, a spiritului muncitoresc, 
sînt de cea mai mare însemnă
tate. Ele vor trebui să se numere 
printre obiectivele pe care orga
nizația U.T.C. din întreprindere 
este chemată să le traducă cit 
mai repede în fapte, astfel incit 
și oamenii să atingă „parame
trii" pnui bun cpjeptiv muncito- 
reșp.

deci in fața consumatorului nu 
cu țoale calitățile lor naturale. 
Importanța problemei crește, , iu 
măsura in care asislăm, atd ir) 
țară cit și în străinătate, la o 
cerere mereu crescîndă de ape 
mmerale de bună calitate.

Principiul nostru vine să înlă
ture aceste neajunsuri aproape 
in totalitate. Nu numai atit, a- 
plipindu-se acest procedeu se 
pot valorifica și izvoarele boga
te da' amplasate în zone difici
le pentru tipul de exploatare de 
pînă acum, precum și izvoarele 
cu debit mai slab, pentru pri
ma categorie investițiile fiind 
costisitoare, iar pentru a doua 
nerentabile. Deci cantități de 
ape minerale sporite, proaspete, 
cu excelente calități organolepti
ce și medicamentoase — ițită ce 
se poate realiza prin aplicarea 
la scară națională a procedeului 
nostru.

— în privința incontestabilelor 
avantaje 
sumatori ne-ați convins, Ce 
tnieli necesită transpunerea 
faptică ?

— tfirilmf, Modificările 
conizate de noi sînt aplicabile la 
instalațiile deja existente de în?» 
buteliere la fabricile de bere, 
pepsi, cică, sucuri .și altele de 
aceeași categorie. Se pot realiza 
prin gutpdoțare. Și fiindcă tot, 
sîntem la capitolul economic 
vreau să menționez că prin acest 
procedeu te fgg substanțiale e- 
conomii la transportul acestei 
ape, reducerea ajungînd la a- 
pfpape BO la șută din cheltuie
lile care se fac în prezput. De
sigur, primeni aspectul oferirii 
unor ape minerale proaspete, ÎP 
cantități sporiie. competitive.

Le-am urat celor cjni inventa
tori, alături d<> felicitări, succes 
deplin și la celelalte lucrări a- 
flate pe masa de lucru ți bine
înțeles, ca invenția să se bucure 
de operativitate din purtea 
turor forurilor implicate in 
terializarea ei.

prezentate pentru

I
I

aici 
preü 

np tre-

(Urmare din pa^. I) 
ajun« la Recea. Numai că 
s-șu prips panțepii. că .pi? 
mirosim a motorină. Și 
ne-au dgț țracțpare. Ne-au
cut mai intii la atelierul de re
parații. Treabă bună și astg, că 
nu eram depripși. nici cu mo
torul așa cum trebuie. Șj-a tre
cut luna, Și dacă a trecut, 
ne-am luat și pripiul salar -=- 
27Ș lei. Pentry atit am semnat 
pe ștat, că-n mină am primit 
5§ de lei ; 22Q făcuse masa Ia 
cantină. Atunci am dat prima 
oară bir cu fugiții; că a doua 
oară nu s-a mai intjmplat. Am 
plecat acasă. Ne-am sfătuit noi, 
trei prieteni, și după trei săp- 
tâmini am plecat din nou ; nu
mai doi. că celălalt zicea că e 
prea departe și nu se cade. Ci
team ziarele, eram la curent cu 
agricuțtura și-am înțeles că în 
Dpbrogea se caută mină de lu
cru. F»ra prima regiune colec
tivizată- Am plecat acolo, mai 
exact la S.M.A. Pantelimpn.

—■ Șcuza|.i-mă că vă întrerup. 
Am reținut că povestea e lun
gă — și destul de interesantă, 
aș adăuga — dar spuneați ceva 
ir? legătură cu... veselia, așa că, 
v-aș ruga...

— Păi, să vedeți. „veselia“ 
abia acum incepe, In partea a 
doua. Ajungem la Pantelimon 
în mat în curte, lume multă, 
tractoare. Cind au auzit că 
vrem să ne angajăm, au zîm- 
bit. țJnul a și riș, nu știu care, 
dar nu un p® a¥a, ca omul ; 
un hohot aparte, că-mi țluiau

urechile, cum mi se mal intim» 
plase doar o dată, in. copilărie, 
cjnd venise gipfo mare și vj- 
jifo, șj ogfjțenii șe urcaseră în
groziți in podul casejor zicind 
pă vine'- înecul. Așa m-șm spe- 
riat și-gfunCi. că și astăzi, cind 
dorm, aud uneori prin somn 
hohotul acela de ris — și mă

zece ari, Ne cuprinsese o am
biție nemaipomsniță. E drept, 
ha-a mai ajutat un mecanic de 
prin părțile noastre, care se a- 
ciuișe și el pe-acolo, fo două 
luni și jumătate am ieșit cp 
tractoarele in regulă. A venit 
inginerul și și-a făcut cruce ; 
treaba asta n-o crezuse nici. el.

PREMIILE UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST
Alexandru Monciu - Sudinschi

CARACTERE
Deși mai apropiată de lite

ratură decit de publicistica pro- 
priu-zisă. cartea Iui Alexandru 
Monciu-Sudipschi qstț expresia 
unui implicit program anti-li- 
teraturizant. Scriitorul iși re
duce participarea ia o simplă 
înregistrare a răspunsurilor ce i 
se dau, iar întrebările sale sînt 
parcă scoase dintr-un chestio
nar neutru și abstract. Primul 
dintre „interviurile“ cuprinse 
în volum, de exemplu, are ceva 
din răceala unui formular — 
numele dumneavoastră, de cind 
ați venit in GaJpți. meseria, ee 
v-a determinat să alegeți aceas
tă meserie etc. Procedeul este 
spectaculos și inedit. Absența 
oricărei „introduceri“, a unei 
prealabile pregătiri, șochează cu 
atît mai mult cu cit „eroii" a- 
cestor convorbiri sînt oameni 
obișnuiți, majoritatea muncitori 
gălățeni, niște „necunoscut?“ 
deci, cărora scriitorul li se a- 
dresează Insă ca și cum ar avea 
in față celebrități a căror pre
zentare este inufil.fi. însăși 
„discreția“ autorului, fereala de 
a interveni in vreun chip în 
cursul naturgl al discuției, pxeT 
cum și reducerea la minimum 
posibil a volumului întrebăriipr 
trebuie puse în legătură cu a- 
proane ostentativul refuz de a-i 
sopoti pe interlocutori drept „a- 
ponimi“. Efectele sînt remgregr 
bile și aproape toate „convorbi
rile“ lui Alexandru Monciu- 
Sudinschi cuprind eite un ro
man în germene, ca să nu mat 
adăugăm eă fiecare dintre ele 
poate fi transpusă pe scenă de 
teatru fără modificări și cu de
pline garanții de succes.

în ciuda aspectului imperso
nal pe care îi au întrebările 
autorului, Caractere este o car
te foarte personală, consacrînd o 
formulă care, acum, 
reluată eu ușurință ; 
însă de a fi aplicat ... .. 
principiile cine-verită-ului, Ale
xandru Monciu-Sudipschi și-a 
continuat de fapt schitele și po
vestirile de debut (1971). în qare 
izbitor era aceiași efort de de» 
romanțare. Intenția artistică 
privește aici pu numai forma, ci, 
in prim?ii rînd, atitudinea ; iar 
știlul sec. de proces-verbaj. a- 
rată în fond preferința scriito
rului pentru autenticitate. Sim
plitatea este aici un rezultat, al 
„artei“, la fel ca și caracterul 
pud. „documentar", de radio
grafie socială și psihologică.

Impresionează în Caractere 
aerul de prospețime și autenti
citate, de surprindere „pe viu“ 
a mersului unor conștiințe. In- 
terloBUtorii se definesc atit prin 
cetea ce-spun, cit și prin modul 
de exprimare, scriitorul fiind .de

altfel un adevărat performer 
reproducerii celor mai diverse 
registre stilistice. Zaharia Victor 
vorbește despre unele „greu
tăți de început“ întimpinate la 
furnale : „Greutăți au fost in 
legătură cu faptul că erau fur
nale mai mici la început. îna
inte de 1960 erau furnale de 
250. Se încărca totul manual. 
Deci, prima dată am lucrat pe 
platformă la încărcarea furna
lului. Se încărca cu niște vago- 
neți, cu lopeți se încărca, do- 
lomita se încărca tot cu lopețile, 
iar cind s-au făqut furnalele de

AL. Monciu Sudinschi n. 1944, Turnu Măgurele, absolvent 
al Facultății de filozofie (1971), volume apărute : Rebar- 
bor, Ed. Eminescu, 1971, Caractere, Ed, cartea roma
nească, 1973.

poate , fi 
departe 
mecanic

șase sute de metri cubi, am tre
cut la creuzet. Și am stat la 
creuzet vreo trei luni, după care 
s-a întîmplat un accident tragic 
cu un prim furnalist, unul Jur-» 
că Ion. Și Jurpă ăsta s-a ars in 

de nouăzeci și patru 
Iar din cadrul combi

natului au fost solicitați volun
tari ca să dea o cantitate de 
piele pentru Jurcă Ion, Să-l 
scăpăm adică. Am mers atunci 
la spitalul chirurgie din Reșița 
eu șl încă ălți patru cetățeni ; 
care va șă zică eram cinci. De 
zicea lumea de noi : «Uite cinci 
nebuni!». Da’ noi am dat
cantitatea de piele solicitată, de 
pe ambele picioare, cile trei
fișii ; iar dacă nu credeți, să 
știți că scot salopeta și să vă 
arăt“. Relatare aproape brutală, 
directă, și de aceea foarte ex
presivă tocmai prin lipsa orică
rei preocupări a scriitorului de 
a modifica realul climat al dis
cuției. Cu Jurcă, omul ars „in 
proporție de nouăzeci și patru 
la sută“, eroul interviului „nu 
se prea eunoștea“'; îl știa însă 
„de om cumsecade- foarte cum
secade chiar“- Dacă eroismul se 
înfățișează fără podoabe, măr
turisirea nemulțumirilor, a mici
lor lașități, a îndrăznelilor ss 
păstrează in același ton reținut, 
de o copleșitoare elocvență : 
asemenea unui cunoscut perso
naj de roman, omul cade din a- 
numite pricini intr-un mutism 
mai grăitor decit discursul cel 
mai frenetic: „Eu, tovarășe, 
am fost si puțin cam descurajat. 
Pentru că unefo-i mai greu (nu 
vreau să mă afirm eă eu fac 
mai mult, sau eă eu aș fi fă
cut mai mult, chiar dacă așa e) 
da’ unde-i mai greu îl pune pe 
Zaharia. Și eind e vorba de 
sectoț-ul financiar,. Zaharia e 
printre ultimii; Deci la gradații

, și la sișțem de salarizare 
mai puțin decit alții, 
răspundere 
alții. (...) 
ședința de sindicat, cind a fost 
Împărțirea cadrelor pentru fur-»

am 
iar la 

am mai mult decit 
Acum să vedeți : Ia

nalul doi, am luat și eu cuvin- 
tul, Și eu arh spus : «Tovarășe 
secretar, împărțirea personalu
lui nu s-a făcut în mod just», 
Dumnealor au considerat însă 
că eu nu spun asta sub formă 
bună-, (Știu eu sub ce formă 
au crezut dumnealor c-o spun ?) 
Și mi-au spus chiar atuncea că 
dacă ?nai vorbesc multe în șe
dință și m-adresez la modul de 
Împărțire că nu e bun și 1« 
probleme d-astea, o să țină din
ții cont de mine. Iar Cind s-a 
aplicat nou] sistem de salari
zare, mi-au spus-o în față : 
«Zaharia. poate ești cel m»i 
bun dintre cei mai buni; dar 
vorbești mult, Zaharia !» Acu’, 
de cind a pornit furnalul 2, 
din luqa decembrie anul trecut, 
eu nu am mai vorbit. N-am 
vorbit nu că nu puteam să vor
besc, dar uite-așa, vă spun Sirt- 
cer... pur și simplu nu am vor
bit. Că mi-a spu«yZ*efoeva așa : 
«Cind ai să te f/ci băiat de 
treabă, am să-ți dau două 
trepte deodată». Și atunci am 
tăcut, poate ehiar pentru acel» 
două trepte. (...) Deci am făcut, 
în decembrie m-a ales clin nou 
ca organizator de grupă. Iar a- 
tunei n-am mai avut dreptul să 
tac. că trebuia să vorbesc pen
tru oameni ! (...) Și am fost ne
voit iar să vorbesc. Acuma, sin
cer să vă spun, de cite ori în
cep să vorbesc mi se rupe ini
ma și de mine“.

Caractere este o carte.-doeu- 
ment prin intermediul căreia 
viață forțează porțile, literațurii,

MIRCEA lORGUțE^Ctl

con
chela

PETRACHE POENARU
I

(1799 187S)

Originală invitație la școala de schi de la Poiana Brașov vă fac 
profesorii Porti Pandrea și Nichi Chibtie

primă. Intrasem bine în viață, 
cum se spune,

.„Nu-1 Întrerup pe Radu San
du. Nici cu întrebări, nici cy 
comentarii, care mi se par de 
prisos alături de exprgsivit.alea 
ciu cpre povestește.

„Cel dinții pat curat l-am a- 
vut la Craiova. Ocolisem lumea

) .‘1.’

Se împlinesc anul acesta 
175 de ani de la nașterea în 
1799 a lui Petrache Poenaru, 
continuator in spirit și în 
fapt al lui Gheorghw Lazăr, 
unul dintre primii noștri in
ventatori.

La 24 martie 1818, Vodă 
Caragea a dat un hrisov prin 
care întărea anaforgua din u 
martie 1818 semnind astfel 
actul de naștere al primei 
școlii syperjpare in limba 
română din Țara Româneas
că. Școala de Ia Sf. Sava. Cei 
dinții auditori ai școlii des
chise în chiliile mînăstMî 
Sf. Sava din București au 
fost „prăvăliașii de prin a- 
raș, scriitori de la cancelarii 
și puțini din elevii cei mai 
maturi de la Școala greceas
că“. Cel care înfățișa astfel 
componența auditoriului de 
la șepata iui Gheorghe Lazăr 
este Petrache Poenaru. și el 
elev gl școlii, alături de alte 
nume cunoscute ca cel al Iții 
I. H. Rădulescu, Eufrosip 
Poteca ș.a,

Istoria îl consemnează mai 
apoi ca participant la răs
coala lui Tudor Viadimires- 
cy și de asemenea ca secre-

adică la tractor, Acum doi ani, 
altă promovare : director aței, 
la Ș.IVJ.A, Stolnici. Mi ș-a spus 
Sandule, e neypje de»un om 
hoforîț Ta Stolnțci, să pună lu
crurile pe roate. Că mergeau 
prost lucrurile. De data asta 
am acceptat cu inima împăca
tă : S.M.A. nu înseamnă trust ;

pu mai pleacă acasă. Tntr-o 
cămăruță mai dosnică și-a te» 
etalat .m pat de campanie și 
acolo doarme".

Am mat reținut din discuții!» 
cu oamenii că, pe lingă o de; 
săvirșită competență, inginerul 
Sandu are un fel al lui de-a 
discuta cu omul — cu exigență,

„...1NTR-0 ZI M-AM REÎNTORS LA TRACTOR“
cutremur. Cam așa ș-a mani
festat încrederea în noi. Și ca 
să fie totală, ne-gu angajat și 
ne-au dat pe loc și tractoare. 
„Luați-le pe-astea, băieți — a 
zis inginerul — abia au venit 
din uzină. Cind le porniți, în
frăți direct în brazdă“, Și-au 
plecat. M-am uitat la prietenul 
meu, el la minp și amîndpi la 
tractoare — două hirburi ne
norocite, l-am șis : Ilie, «in
tern argeșeni, nu ne putem face 
de ris. Și ne-am pus pe treabă. 
Zile în șir, ceas de ceas, de 
dimineață și pînă noaptea. Am 
demontat totul, bucată cu bu
cată. O dată, de două ori, d«

Dat ne-a strîns mina și na-a 
spus : gata, sinteți de-ai mei — 
și acum la treabă ! Ne-am urcat 
pe tractor,, se uitau toți ia noi, 
și-am luat-o spre eîmp. Eu nt? 
știu cum, de emoție, am uitat 
șă mai ridic plugul, tractorul 
trăgea greu, și cind întorc capul 
văd că aram drumul, Și iar am 
auzit hohotul de riș in urm» 
mea— Abia acum am început 
să mă plimb prin lume și toț 
acum m-am bărbierit prima 
oară. Intre timp, am ajuns să 
fim apreciați. oamenii ze ui
tau cu alți ochi la noi, colegial 
aș zice, cîștigam binișor, ba 
eram mai mereu trecuți la

cu tractorul și m»am oprit la 
CraÎQva. Eram student. Șase 
ani au trecut ca apa. Am mip- 
cat cartea, ia absolvire mal că 
mi s-a propuș să rămîn asistent, 
pe mine insă mă ardea dorul 
de tractor. Și-am plecat. La 
I.A.S. Izvoru, inginer mecanic, 
treabă bună, Se zice că am lu
crat bine la I.A.S., din moment 
ce-am foșt prom°vat la nivel 
de trust, funcție de conducere, 
Nu era insă de mine, nu pu
team șă fac pe inspectorul. 
M-am duș intr-o zi și le-am 
spus : tovarăși, nu»i de mine, 
așa că, bun rămas — și-n ace
eași zi am plecat, M-am întors

aici ai omul alături și tractorul 
sub tine, care va să zică nu 
poți fi inspector. Și, precum 
vedeți, «ini și astăzi I» ~ 
nici.

Despre munca lui aici, 
pre activitatea prezentă. 
Sandu n-a catadicsit să 
bească prea mu]t. „Muncesc, 
domnule, mă străduiesc“. Atît. 
Mi-au vorbit, însă, tovarășii lui 
de muncă, „De cind e aici, nu-l 
prinzi un ceas pe zi la birotl 
r- mărturisește Ion Mincules- 
cu. Toată ziua în cîmp, Ia sec
ții, intre mecanizatori, cu vor
ba, dar mai ales cu fapta. Ade
seori, noaptea !) prind® aici, șl

Sfol-

de»-
Radu
vor»

Popescu, 
Ispas, 

iși 
mai 

și

dar prietenește w incit 11 ctș» 
tigă. Iar oamenii, mecanizatorii, 
se străduiesc pe cit se poate 
să-i ralee pe urme. Susțin a» 
ceasta Constantin
Cornel Dobrin, Mihai
tineri „de mijise“. . cum 
spun, și alături de ei, 
virstnicul Alexandru Țnma 
Constantin Soare, cel mai ținăr
membru al „echipajului“ alcă
tuit din 110 mecanizatori, îr? 
grija cărora se află peste 10 000 
hectare, aparținînd cooperatori
lor din Stolnici, Filfatji, Pădu
reți, Siliștenî și Mirghia. Iar 
despre întreg echipajul, despre 
seriozitatea și dîrzenia cu care

trudește asupra pămfotului fie
care mecanizator iii parte, vor
besc țăranii cooperatori, eu cu
vinte de prețuire, pe recunuș-

■ tintă,
l-am spus toate acestea lui 

Radu Sandu. „Sîntem și noi 
aici un pumn de oameni — 
mi-a răspuns — un colegtiv, și 
ne străduim eu toții laolaltă să 
facem treabă bună. Dar mai 
avem.Și lipsuri, si greutăți. Oa
menii sînt buni. înțelegători, 
trudesc. Pe cit am putut m-am 
străduit să-i foo să aibă încre
dere în el, In capacitatea și 
forța lor, să nu Simtă nifi unu) 
hohotul acela de ris care m-a 
cutremurat pe mine la debutul 
în meșerie. Unele greutăți nu 
țfo, însă, de acești oameni, folă, 
a venit iarna și noi nu avpfn 
suficiente cabine pe tractoare. 
Nici mecanizatori șufieienți 
n-avem. Sîntem 110 șl ar tre
bui să fim 140. Am mers prin 
sate, i-arn îndemnat, pe unul, 
pș altui, avem cava speranțe, 
dar, uite, pipă șe impHpesc spe
ranțele. realitatea e alta — și 
nu cea mai dorită“.

Desigur, este lesne de înțeles, 
din cuyjntpi inginerului, ai ce- 
torlalți mecanizatori, hotărirea 
lor unanimă de a întreprinde 
iot ce ține de ei, pentru ca lu
crurile bune <Jin munca lor să 
devină și mai bune, De aceea, 
revenind Ia gîndul de la tnce- 
putul acestor rfoduri, propu
neam — tn această lună a u- 
rărilor de bun augur — o di
plomă, o felicitare adică, șl pe 
adresa acestor oameni din cim- 
pia de sud a Argeșului, Merită

tar ți om de încredere al a- 
cestuia.

între 1822 ți 1827 Petrache 
Poenaru se găsea la Vlena 
unde urma cursuri filologice 
pentru ca mai apoi să-l gă
sim printre studenții la Șco
lile politehnice din Viepa șj 
Paris, întors in țară 1« înce
putul anului 1832 P, Poenaru 
este numit profesor ia Sf. 
Sava. Chiar în condițiile re
gimului feudal care fring 
dezvoltarea culturii in pătu
rile largi ale poporului P. 
Poenaru, în calitatea sa de 
director al Eforiei școlii na
ționale (funcție deținută pî
nă în 1818), a putut intr-o 
măspră însemnată să contri
buie la răspindirea științei 
de carte în cerem’? tot mai 
largi din Țara Românească, 
la pregătirea cadrelor pentru 
conducerea de instituții și 
pentru administrație, [a tipă
rirea de cărți, traducerea din 
limbi străine. înființarea de 
societăți culturalo,

împreună cu Florian Aa
ron și cu S. Mareoviei a sona 
foaja „Muzeu națipnaj“ care 
a apărut între anii 1836—1838 
peițtrp ca între 1843 și jg-fa 
să U întjlnim ca redactor al 
foii „învățătorul satului“, A 
participat la revoluția din 
1848 răcind parte din eomi* 
sia pentru eliberarea țigani“ 
lor robi- Petragh? Poenaru 
este autor al mai multor ma
nuale ca de pildă „Elemente 
de geometrie după Legen- 
dre" (1837), „Elemente de al
gebră după Appeltauer1' 
(1841), este de asemenea au
tor al unui „Vocabular fran- 
țezo-românesc“ (apărut in 
două volume și pe care l-a. 
sens In colaborare eu Floria» 
Aaron și G. Hllf), îp 1879 
Petrache Poenaru este mem
bru al Academiei roméne, 
jar doi ani mai tirziu este 
ales președinte al Societății 
pentru învățătura poporului 
ramăhj

El este unul dintre prîrriiî 
noștri inventaturi obți- 
nînd brevetul de invenție al 
unui toc rezervor — „Condei 
portăreț fără șfîrțit, alimen» 
tindu-șe însuș) cu cerneală“.

Petrache Poenaru rămîne o 
personalitate importantă In 
istoria învgțămîntului din 
România, atît ca bun dascăl 
și autor al mai multor ma
nuale, cit ți c» inițiator al 
unor importanțe proiecte de 
organizare și modernizare a 
Invătămlntului,

«

4

D. TURCU

inufil.fi


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 10 IANUARIE 1974

[AOGECAEEA y noi I IN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!“

îndrumătorul comitetului U.T.C. care este de re
gulă cadru didactic, exercită deseori o acțiune de tutelare 
a comitetului U.T.C. și a secretarului acestuia, ceea ce 
face ca relațiile sale cu activul U.T.C. să subordoneze în
drumarea, colaborarea, unei atitudini de dirijare adesea 
rigidă a activităților cultural-educative și obștești organi
zate de organismul ales de elevi să le conducă organi
zația U.T.C. din școală. Apar deci îndreptățite întrebările 
care solicită clarificări în acest sens.

Care este rolul
îndrumătorului comitetului

U.T.C. din scoală?
9

A
bordind problemele complexe 
ale dezvoltării și perfecționării 
învățămîntului într-o concepție 
științifică și unitară, in consens 
cu cerințele dezvoltării actualei 
etape a societății noastre, Ple- 

al P.C.R. din iunie 1973
necesitatea întăririi rolului e- 
școlii și îmbunătățirii con-

se sincronizează preocupările acestora

nara C.C. 
a subliniat 
ducativ al
ținutului ideologic al întregului învățămint. 
In aceste condiții de sporită exigență, școlii, 
tuturor slujitorilor ei le revine o mare răs
pundere în educarea elevilor pentru muncă 
și viață. In același timp, acțiunea socială de 
educație comunistă a tinerei generații, tre
buie concepută și realizată ca rezultantă a 
efortului conjugat al tuturor factorilor edu
cativi : școală, organizațiile de tineret, fami
lie etc. în acest context se face simțită și 
necesitatea creșterii rolului, competenței și 
răspunderii organizației U.T.C. pentru îm
bunătățirea întregului proces instructiv-edu- 
cativ, atragerea elevilor, în dubla lor cali
tate de obiect și subiect al acțiunii educa
ționale, la viața școlii, la soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă societatea 
noastră contemporană.

Fără a absolutiza rolul cadrelor didactice 
care îndrumă activitatea comitetului U.T.C. 
din școală, trebuie subliniat că premisele psi- 
ho-pedagogice ale vîrstei școlare impun spri
jinirea permanentă a organizației U.T.C. atit 
in realizarea propriilor sarcini, cit și in a- 
firmarea ei ca partener activ al conducerii 
școlii și corpului profesoral.

Experiența de pină acum confirmă că în
drumătorul comitetului U.T.C. — asimilat di
rector adjunct pentru munca educativă, are 
un rol de maximă importanță în conceperea 
și realizarea activității politico-educative, în 
stimularea și afirmarea inițiativei elevilor, în 
promovarea principiului autoconducerii, în 
atragerea tuturor elevilor în acțiunea de con
tinuă democratizare a învățămîntului, precum 
in corelarea judicioasă a tuturor activităților 
educative din școală pentru a asigura elevilor 
un regim rațional de studiu și viață. De ase
menea, îndrumătorul comitetului U.T.C., 
prin experiența sa didactică, profesională, dar 
mai ales prin tact pedagogic trebuie să cul
tive la elevi, activului U.T.C. spiritul de au
tonomie, dorința de afirmare, capacitatea de 
organizatori și beneficiari ai acțiunilor pro
prii, să faciliteze dialogul permanent, direct 
și deschis al elevilor cu cadrele didactice, cu 
conducerea școlii. In practica muncii educa
tive, relația îndrumător-secretar comitet 
U.T.C. dobîndește aspecte multiple, poate a- 
vea implicații diferite în funcție de modul

cum
sub aspectul efortului și al acțiunii coti
diene. întilnim, in multe situații, îndrumă
tori care sprijină comitetul U.T.C., respec
tiv secretarul acestuia fără a știrbi cu nimic 
din prestigiul Iui, fără a-1 tutela și a-1 su
plini în acțiune. Aceștia reușesc să consti
tuie exemple de ce înseamnă a fi activist, 
să fie adevărați parteneri in conceperea și 
realizarea acțiunilor, să transmită in mod di
rect din experiența lor/ ajutîndu-i astfel in 
înfăptuirea unității de acțiune a școlii cu 
organizația U.T.C. Există insă și cazuri cînd 
realitatea din unele școli ne ilustrează as
pecte de formalism, în ce privește 
relație, neînțelegindu-se că succesul 
colaborări reprezintă o componentă 
torie a acțiunii educative în școală.
cadre didactice care răspund de îndrumarea 
comitetului U.T.C. nu realizează în activita
tea lor cerința tratării diferențiate a elevi
lor și în calitatea lor de activiști, de mem
bri ai activelor U.T.C., privindu-i pe aceștia 
numai ca elevi, reeditîndu-se astfel rapor
turile strict oficial, de la catedră la clasă. 
Opiniez și pentru un caracter mai deschis al 
activității comitetului U.T.C., în sensul soli
citării îndrumătorului fără reținere, fără com
plexele pe care le mai întilnim la unii elevi 
membri ai activelor U.T.C.

Totodată, prin autoritatea sa, îndrumăto
rului comitetului U.T.C. ii revine și sarcina 
de a stimula pe profesorii diriginți pe linia 
statornicirii unor relații ferme de colaborare 
cu birourile U.T.C. și organizațiile U.T.C. 
ale claselor, evitîrid atît tutelarea măruntă 
cit și supraaprecierea capacității organizato
rice ale acestora.

îndrumătorul comitetului U.T.C. are și me
nirea, alături de profesorii diriginți, de 
a conjuga eforturile școlii, organizației U.T.C. 
cu cele ale familiei in reușita procesului de 
instrucție și educație.

Ceea ce dorim cu toții este ca elevii de 
astăzi să devină cetățeni activi, conștienți 
de misiunea lor socială, capabili să înțeleagă 
rațiunile majore ale societății noastre socia
liste, ale contemporaneității, să se formeze 
ca activiști sociali ai înfăptuirii politicii par
tidului și statului nostru. Aceste cerințe ma
jore ne obligă pe toți cei care lucrăm în do
meniul educației tineretului școlar să ne ra
portăm în permanență la înalta tensiune de 
entuziasm și inventivitate în care se dezvoltă 
și se manifestă tînăra generație, viitorii con
structori ai societății comuniste.

Prof. IOAN BONCOTA

această 
acestei 
defini- 
Unele

De ce studiile efectuate în cadrul școlilor
de specializare postliceală nu pot fi
echivalate, chiar și în urma susținerii

9

unor examene de diferența, cu studiile
școlilor
9

de maiștri ?

Citim din raportul centrali
zat al rezultatelor obținute în 
1973 de către tinerii din în
treprinderea „Electromotor“ 
în cadrul inițiativei Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men : „cei 1 270 de tineri cu
prinși în întrecere și-au rea
lizat angajamentul anual în 
proporție de 103 la sută, în- 
registrînd un volum total de 
economii în procesul de pro
ducție în valoare de 2,7 mi
lioane lei“.

„Aceste rezultate obținute 
de către noi în anul prece
dent constituie temelia argu
mentelor ce au stat la baza 
formulării angajamentelor din 
acest an, angajamente care 
s-au transformat în substanța

PREGĂTIREA, LANSAREA,
URMĂRIREA

angajamentului nostru, ne 
spunea secretarul comitetului 
U.T.C., Alexandru Dumitraș- 
cu. Consemnăm și noi cîte- 
va : contribuția tinerilor la 
realizarea și depășirea planu
lui de producție cu 5 la sută 
față de cel planificat ; econo
misirea a peste 10 000 kilo- 
vați-oră față de plan ; cali
ficarea unui număr de 300 de 
tineri în meseriile de bobina
tori, lăcătuși, strungari și 
turnători ; participarea la ac
țiunea de autoutilare în ca
drul întreprinderii prin execu
ția unor utilaje și mașini în 
valoare de circa 2 milioa
ne lei.

Pentru aprecierea exactă a 
acestui angajament mențio
năm că întregul colectiv al

întreprinderii și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primii 
trei ani ai cincinalului cu 100 
de zile mai devreme, iar pla
nul pe 1974 este aproximativ 
cu 20 la sută superior anu
lui precedent, angajamentul 
de depășire a cestor sarcini 
cifrîndu-se în jurul a 10 la 
sută.

în 1974, pornind de la 
sarcinile întreprinderii deose
bit de mobilizatoare, ne spu
ne secretarul comitetului 
U.T.C., ne-am gîndit să va
lorificăm în condiții su
perioare climatul de în
trecere statornicit între or
ganizații încă în urmă cu doi 
ani. Respectarea întocmai a 
indicațiilor C.C. al U.T.C. 
privind modul de urmărire a

S
tudiile efectuate in cadrul școlilor 
de specializare postliceală nu se pot 
echivala cu cele efectuate la școa
la de maiștri, întrucît sînt tipuri de 
școli care diferă atit în privința 
condițiilor de admitere, a duratei 

studiilor, cit și a conținutului planurilor de 
îhvățănunt și a programelor școlare. Legea 
învățămîntului nr. 11/1968, prevede că :

1). La concursul de admitere in școlile de 
maiștri se pot prezenta muncitori calificați, în
cadrați in una din ultimele două categorii de 
calificare, care sînt absolvenți ai școlilor pro
fesionale, ai altor școli echivalente ori ai li
ceelor de cultură generală, au satisfăcut servi
ciul militar și sînt recomandați ele organiza
țiile socialiste în care lucrează.

Pentru unele specialități stabilite prin no
menclator (cele unde recrutarea candidaților 
este deficitară) se pot prezenta la concurs fi 
muncitori calificați, absolvenți ai școlilor ge
nerale, cu respectarea celorlalte condiții pre
văzute în aliniatul precedent.

La concursul de admitere în școlile de 
specializare postliceală se pot prezenta absol
venți ai liceului de cultură generală care au 
promovat examenul de bacalaureat sau ab
solvenți cu diplomă ai altor școli echivalente. 
Ministerul Educației și Învățămîntului poate

stabili unele specialități pentru care se pot 
prezenta la concurs absolvenți ai liceului de 
cultură generală fără examen de bacalaureat.

2) . Durata studiilot la școala de maiștri 
este de 1 an pentru invățămintul de zi și de 
2 ani pentru invățămintul seral, iar in cazul 
in care candidații la concursul de admitere 
sînt numai absolvenți ai școlilor generale, du
rata studiilor este de 2 ani și la invățămintul 
de zi. Durata studiilor la școala de speciali
zare postliceală este de 1—2 ani și se stabi
lește, pentru fiecare specialitate, prin nomen
clator. Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri 
se pot stabili, pentru unele specialități, o du
rată a studiilor pină la 3 ani.

3) . Conținutul planurilor de învățămînt și 
al programelor școlare diferă, întrucît la sta
bilirea acestuia s-a avut în vedere locul de 
muncă al celor două categorii de absolvenți. 
Astfel, școala de maiștri pregătește personal 
tehnic necesar in organizarea și desfășurarea 
prooesului de producție, iar școala de specia
lizare postliceală realizează pregătirea profe
sională a absolvenților liceelor de cultură ge
nerală, pentru exercitarea unor activități de 
nivel mediu, tehnice sau social-culturale.

Ing. VASILE APOSTOL

Trei tineri,

Sînt, toți trei, membri ai 
organizației U.T.C. de la 
secția motor a întreprinde
rii mecanice Muscel.

Haraiambie Boieru este 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe Întreaga secție. Ion Ho- 
reabă este secretarul orga
nizației nr. 1 și Ștefan Țip- 
lea secretarul organizației 
nr. 2.

Toți trei — de meserie 
strungari — sint fruntași in 
întrecerea utecistă „Tinere
tul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen“. Concret, își de
pășesc sarcinile lunare de 
plan în proporție de 30—50 
la sută.

Dacă ii întrebi ce planuri 
au pentru 1974, iți răspund 
la unison :

— Ciștigarea bătăliei de 
producție cu tinerii din sec
ția transmisii, actualmente 
cei mai periculoși preten- 
denți la titlul de organiza
ție fruntașă pe întreprindere.

Iar tinerii, cei 150 de ute- 
ciști ai secției motor, aprobă 
și împlinesc împreună cu cei 
trei lideri și colegi ai lor un 
gînd frumos și limpede ex
primat.

EM. ISOPESCU I 
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desfășurării inițiativei „Tine
retul, factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen“ ne-a permis să eva
luăm mai exact posibilitățile 
tinerilor. Concretizarea obiec
tivelor am făcut-o în consi
liul oamenilor muncii. La su
gestia noastră a fost calculat, 
la nivelul fiecărui sector, va
loarea unui minut de produc
ție. Am mai pornit apoi de la 
faptul că peste 50 la sută din 
numărul de salariați ai între
prinderii îl reprezintă tinerii 
cuprinși în întrecere. Aceasta 
înseamnă tot așa că jumătate 
din angajamentul total al de
pășirilor pe întreprindere în 
mod obligatoriu ne revine 
nouă. în momentul de față 
sîntem pe punctul de a termi
na concretizarea sarcinilor pe 
organizație.

Al doilea răspuns de data 
aceasta indirect, dar conclu
dent pentru sublinierea felu
lui judicios în care s-au fixat 
sarcinile din angajament, îl 
obținem în sectoarele de pro
ducție.

Un singur exemplu : La au
toutilare din totalul de mun
citori, 80 la sută sînt tineri. 
Magiar Ion, locțiitorul secre
tarului de partid și fostul se
cretar U.T.C. pînă în noiem
brie anul trecut, ne vorbește 
despre linia automată de pre
lucrare a carcaselor pentru e- 
lectromotoare unicat în țară, a 
cărui valoaie reprezintă mai 
mult de jumătate din planul 
anual al secției. Date fiind 
problemele deosebite de ordin 
tehnic, ce le reclamă realiza
rea ei, principala inițiativă a 
organizației s-a concretizat 
aici în săptămînale colocvii 
tehnice unde se propun so
luții. Rezultatele de pînă a- 
cum constituie premisa evi
dentă ca termenul de preda
re în folosință a principalei 
lucrări să fie redus cu aproa
pe două luni.

Ceea ce am reținut ca un 
fapt deosebit din preocupări
le curente ale organizației 
U.T.C. este, de asemenea, ela
borarea de inițiative cu ca
racter prospectiv. Un singur 
exemplu : în angajament 
figurează calificarea a 300 de 
tinen. încă de anul trecut, 
fiecare organizație a avut 
sarcina să-i depisteze pe cei 
fără calificare. Acest lucru a 
permis conducerii întreprin
derii ca încă din primele zile 
ale anului acesta să deschidă 
cursurile de calificare. Ca să 
nu mai vorbim de interesul 
constant manifestat în rezol
varea problemelor de ordin 
social și cultural sportiv, ma
terializat prin participarea la 
construirea celor două cămi
ne de nefamiliști, a bazelor 
sportive și de agrement și a 
cabanelor proprii în punctele 
de interes turistic.

ION DANCEA

Stațiunea pentru mecaniza
rea agriculturii Ocna-Mureș. 
Aici își desfășoară activita
tea 35 de uteciști aflați in 
cele șase secții. Planul pro
ducției pe anul 1973 a fost 
realizat în proporție de 115 
la sută. O cifră care arată 
că aportul tinerilor la reali
zarea planului a fost din 
plin. Discutăm cu secretarul 
organizației U.T.C., ing. Mi- 
hai Zălog.

— Tinerii mecanizatori din 
organizația noastră, în acest 
an și-au făcut pe deplin da
toria. Și cred că este bine 
să arătăm cîteva nume : 
Ioan Pitea, Iosif Szabo, Cor
nel Nistor de la secția Noș- 
lac, Iosif Sipoș, Vasile Stan- 
cu, Bella Chisa de la secția 
Cisteiul de Mureș, Ioan Ser- 
gan. Cornel Ludușan, Mircea 
Moldovan de la secția Fărău,

ROADELE 
MUNCII 

TINERILOR 
MECANI
ZATORI

Eugen Pitea și Candin Pitea 
de la secția Găbud, Ioan 
Gheler, Nicolae Crai de la 
secția Șilea, și-au îndeplinit 
sarcinile de plan într-o pro
porție ce variază de la 110 
pînă la 155 la sută. Aceste 
rezultate se datoresc ambi
ției lor, exigenței cu care 
fiecare își măsoară faptele. 
La cooperativele agricole de
servite de acești mecaniza
tori, consemnăm: Gîscă Fi- 
limon, inginer șef la coope
rativa agricolă de producție 
Noșlac: „Mecanizatorii cu 
care lucrăm sînt foarte har
nici. Toate lucrările executa
te de ei sint de bună calitate 
și făcute in timpul optim. 
Dacă producțiile obținute a- 
nul acesta au depășit cifra 
planificată, meritul, în cea 
mai mare parte, este al lor. 
Și avem convingerea că pro
ducțiile pe care le vom ob
ține anul viitor vor fi și 
mai bogate“.

Romul Boldea, președinte
le cooperativei agricole Cis
teiul de Mureș. „Cu ani în 
urmă, secția noastră avea 
cea mai mare fluctuație. 
Prin măsurile luate de con
ducerea cooperativei, îm
preună cu cea a stațiunii de 
mecanizare, am asigurat me
canizatorilor condiții optime 
de cazare și masă. Tinerii, în 
majoritatea lor, s-au stabilit 
în comună. Roadele muncii 
s-au văzut imediat : în 
acest an, producții din cele 
mai mari“.

Cuvinte frumoasă, apreci
eri binevenite. Reținem, însă, 
totodată, angajamentul tine
rilor de la această stațiune 
ca în 1974 să raporteze re
zultate și mai mari. Le do
rim succes !

O. MARIAN

(Urmare din pag. I)

furnizează neîncetat material de 
decizie, sesizează problemele a- 
cute ale oamenilor și propune 
soluții, pe scurt, este colabora
torul de neinlocuit al conduce
rii întreprinderii. Dar putem 
număra pe degete unitățile in
dustriale în care psihologii sau 
sociologii și-au intrat cu adevă
rat în 'atribuții. In loc de răs
puns la întrebarea de mai sus 
am aflat ba că numitele labora
toare s-au desființat, ba că 
există în continuare fără să fie 
folosite corespunzător de condu
cerile întreprinderilor. Specia
liștii sînt puși nu o dată în si
tuația să facă cu totul altceva 
la cine știe ce serviciu sau să 
se recalifice, dacă doresc să 
mai rămînă în întreprindere.

Concludent, în acest sens este 
felul in care a fost primit la 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov un sociolog repartizat 
aici prin decizie ministerială. 
Este vorba despre Mariana 
Lupu, un sociolog foarte bun, 
cu practică și rezultate edifica
toare în cadrul laboratorului de 
psihologie a personalului de la 
Combinatul chimic din Făgăraș. 
Cu toate că la întreprinderea 
de autocamioane fluctuația este 
foarte mare, absențele nemoti
vate acumulate pe parcursul 
anului trecut depășesc 200 000 
de ore. cu toate că întreprin
derea a pierdut în perioada res
pectivă datorită rebuturilor a- 
proape 10 000 000 lei se consi
deră că un sociolog nu este ne
cesar. Mariana Lupu s-a pome
nit, astfel, angajată la serviciul 
informatică, și obligată, dacă 
mai vrea să rămînă în între
prindere să se recalifice, în ter
men de 6 luni, ca operator ma
șini calcul. Situația este tipică, 
din păcate, pentru multe între
prinderi.

— în această perioadă ne 
confruntăm cu multe probleme, 
ne spune ing. Petre Fluture, di
rectorul întreprinderii meca
nice de utilaj chimic București. 
Fluctuație, indisciplină, califi

care necorespunzătoare și pe

deasupra restante în livrarea 
unor utilaje.

Este solicitat ajutorul socio
logului întreprinderii ?

— Aș putea, intr-adevăr, să 
dau soluții pentru multe din 
problemele cu care se confruntă 
aoum uzina, ne spune sociologul 
Angelica Glovac. dar nu mi le 
cere nimeni. Lucrez la personal, 
opt ore pe zi, mă ocup cu alt
ceva. Bază materială ? Nu s-a 
asigurat încă nimic. Sper, to
tuși, că mi se va acorda încre
derea și sprijinul necesar, Sînt 
angajată doar de un an.

— Deocamdată nu avem timp 
să ne gindim la așa ceva, sin-

ducerea în rezolvarea unor pro
bleme ca : integrarea profesio
nală a tinerilor, reducerea fluc
tuației, crearea unui climat psi
hosocial favorabil muncii. Ca și 
în alte întreprinderi, activitatea 
laboratorului de psihologie și 
deci preocuparea pentru om, 
pentru înțelegerea și rezolvarea 
problemelor lui rămîne pe pla
nul al doilea.

— Este greu de înțeles, de ce, 
unii directori sînt atît de puțin 
receptivi la o astfel de necesi
tate, ne spune psihologul Feli- 
cia Barna, șeful laboratorului de 
psihologie a personalului de la 
Combinatul chimic Făgăraș.

invităm să facă o deplasare la 
Combinatul chimic Făgăraș, 
pentru schimb de experiență. 
Trebuie văzut, pe viu, ce se 
poate face intr-un astfel de la
borator și mai ales ce rezultate 
s-au obținut pină acum în com
binat în urma activității labora
torului. Veți afla că, aici, de 
aproape 5 ani, examenul psiho
logic a devenit obligatoriu, la 
angajare, că psihologul este cel 
care hotărăște dacă un om va 
fi angajat sau nu și locul potri
vit pentru fiecare.

— Prin această orientare se
lectivă fiecare individ este re
partizat pe un loc de muncă și

SCOATEREA DIN UMBRĂ

varea lui într-o funcție de con
ducere. Psihologul are de fie
care dată ultima semnătură. Și, 
deci, dreptul la VETO ! Psiholo
gul nu lipsește niciodată din 
comisia de anchetare a unui 
accident, pentru propunerea 
unor măsuri de strictă specia
litate. De la tovarășul Iovu 
Victor, secretarul comitetului de 
partid se pot afla amănunte 
despre avantajele așezării mun
cii de educație pe baze psi
hosociologice. Căutați-1 pe ing. ' 
Teodor Șuteu. directorul corn- 1 
binatului, pentru a afla, impor- " 
tanța „scoaterii omului din um
bra instalației și. a umanizării 
relațiilor de producție“. Aveți 
răbdarea minimă necesară pen
tru a parcurge totul, pentru a 
înțelege rostul muncii acestor 
oameni minunați de la labora
torul de psihologie al combina
tului. Dacă nu altfel, cel puțin 
așa, sîntem siguri că veți tri
mite sociologii pe care-i aveți 
in întreprindere pentru a vedea 
ce-i la Făgăraș, cerîndu-le să 
facă la fel cind se întorc. Pe 
lingă cele amintite pină aici le 
veți pretinde, probâbil. să facă 
tuturor angajaților psihoterapie . 
simplă în scopul creării unui 
climat psihosocial adecvat mun
cii, la fel ca la Făgăraș. Le veți 
cere, desigur, să facă reorienta- 
rea profesională, a celor handi
capați profesional, să aplice 
examenul psihologic la admite
rea în școlile profesionale și la 
cursurile de calificare.

Un alt argument în favoarea 
încrederii în munca psihologilor 
și sociologilor ne oferă cifrele : 
din 3158 angajați cu examen 
psihologic, în 5 ani, au apărut 
doar trei cazuri de accident. De 
6 ori mai puține ca înainte. 
Fluctuația celor angajați astfel 
a scăzut de 4 ori. Integrarea 
profesională, și productivitatea 
muncii prevăzută de psihologi 
s-a confirmat în proporție de 
82 la sută pentru operatorii chi- 
miști și de 94 la sută pentru 
muncitorii de la sectorul me
canic.

într-o profesie unde\ personali
tatea lui și bagajul lui de cu
noștințe se pot manifesta din 
plin, ne spune psihologul Feli- 
cia Barna. Se înlătură, astfel, 
nu doar fluctuația și acciden
tele ci și insatisfacția generată 
de supra sau subsolicitare.

In ce constă examenul psiho
logic, cum se elaborează psiho- 
diagnoza și toate amănuntele 
de rigoare se pot afla la fața 
locului, de la specialist la spe
cialist. Nu intrăm în amănunte. 
Menționăm doar că avizul psi
hologului se trimite de fiecare 
dată șefului direct al noului 
angajat, împreună cu recoman
dările de specialitate strict ne
cesare, care, de reținut, la com
binatul din Făgăraș sint literă 
de lege. Timp de 12 săptămîni 
noul venit continuă să fie în a- 
tenția laboratorului. Ar fi in
structiv. pentru mulți modul 
cum colaborează personalul la
boratorului cu șefii de secție, 
cu maiștrii și mai ales cu con
ducerea combinatului. Ar afla 
că aici datele furnizate de psi
hologi constituie elementele de 
bază cînd este vorba de muta
rea unui om de la un loc de 
muncă la altul, sau de promo

tem prea ocupați cu problemele 
de producție, ne declară -tovară
șul director. Va mai trece, poa
te, un an, pînă o să ajungem 
să ne ocupăm îndeaproape și de 
această problemă.

O situație asemănătoare gă
sim și' la Centrala industriei 
confecțiilor. Aici, mai precis, la 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje din București labora
torul de psihologie a muncii, 
are o vechime de aproape 5 ani. 
Dotare corespunzătoare, cadre 
de specialitate suficiente — un 
psiholog, un sociolog și 7 psiho- 
tehnicieni. Lipsește totuși ceva 
esențial : încrederea conducerii 
întreprinderii și centralei în uti
litatea acestui laborator.

— Rezultatele laboratorului 
n-au ajuns încă să fie folosite 
ca material de decizie pentru 
conducerea centralei sau a în
treprinderii, ne spune tovarășul 
ing. Vilii Liveanu, directorul 
tehnic al Centralei.

In timp ce fluctuația este 
foarte mare — studiul pe a- 
ceastă temă elaborat de socio
logul întreprinderii nu intere
sează în mod concludent pe ni
meni. Laboratorul de psihologie 
a muncii ar putea să ajute con

Este vorba de o abatere de Ia 
oerințele unei munci organizate 
științific. Nu trebuie să uităm 
că un . director este în primul 
rind activist. Nu mai este cazul 
să încercăm să-i convingem de 
această necesitate, ci să-l între
băm : „de ce ?“ De ce vă inte
resează producția și abia apoi 
omul ? De ce să ne întrebăm 
mereu doar cîte vagoane cu 
produse, cîte mașini au ieșit pe 
poarta combinatului sau a fabri
cii și nu ne interesăm mai în
deaproape de cei care le reali
zează ? Conștiința, se știe, poate 
ramine în urma existenței socia
le. Dacă nu ne ocupăm prin toate 
mijloacele să o aducem la ace
lași nivel, se vor obține și pro
duse mai puține. Acesta-i rolul 
nostru, al psihologilor, al socio
logilor. Și nu-i de neglijat.

— Bine, dar, concret, cum, și 
mai ales ce anume poate rea
liza. un astfel de laborator ? am 
fost întrebați, tocmai de cei de 
la care așteptam răspunsul la 
această întrebare. Pe ei și pen
tru toți ceilalți, care n-au ajuns 
încă la convingerea că labora
toarele de psihologie și socio
logie a muncii sînt absolut ne
cesare In orice întreprindere ii

INVITAM pe cititorii rubricii de față să ne comunice întrebările 
la care ei ar dori să li se răspundă, ca și orice sugestii menite să 
sporească interesul și varietatea problematicii abordate
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nostru partid, ai părinților voștri“
NICOLAE CEAUSESCU

CĂTRE CITITORI
ECHIPAJE“

ba invaiati, sa invaiati și iar sa invaiati, sa 
faceți totul pentru a fi demni urmași ai gloriosului

LA ÎNCEPUT DE NOU TRIMESTRU CONCURSUL NOSTRU
DUPĂ O ESCALĂ DE 18 ZILE

ÎȘI REIAU CURSA CU DIRECȚIA

CEA MAI BUNĂ CLASĂ!
LA ORA SCHIMBULUI 

DE EXPERIENȚĂ
„VOM FI PROMOȚIA 

ANULUI ’30“

Pagina elevului" își reia apariția sa sâptâniînalS, 
miercurea ; numai în această săptămînă am făcut o 
excepție, publieînd-o joi, în prima zl din noul trimestru.

• Reamintim subredacțiilor paginii, ca și elevilor care 
doresc să ne scrie, că așteptăm corespondentele lor.

• Rețineți că pentru luna ianuarie tema dezbaterii con
tinuă să fie cea propusă de utecista din Pitești „N-avem 
timp pentru activități U.T.C.?", al cărei punct de vedere l-am 
publicat în numărul nostru din 5 decembrie 1973 ; vă su
gerăm să-l citiți.

• Așteptăm sugestii pentru Oro de consultație : cui do
riți să ne adresăm, eu ce întrebări ?

’• Nu uitați să ne scrieți pentru rubrica Consiliul peda
gogic al paginii !

Revedeți toate rubricile paginii și exprimați-vă părerea 
asupra acestora, scrieți-ne dacă vă satisfac, cum ați dori 
să vă reflectăm în continuare în ziar.

ÎNTRE PATRU OCHI
Concurenții noștri au reintrat 

în clase și-au reluat locurile în 
bănci. Le spunem și noi lor, dar 
și celorlalte clase, suporteri ai 
concursului, „Bună ziua, dragi 
elevi 1“ Am inaugurat etapa a 
doua a anului școlar, cea de 
mijloc. întrecerea continuă. Mai 
multă atenție la ore ! Mai multă 
disciplină I Mai multă perseve
rență ! Mai multă voință I Și 
mult mai multă ambiție de a 
depăși un punct atins. Dar, pentru 
asta trebuie privit în urmă, fără 
menajamente. Trebuie analizat, 
lucid, cum a muncit clasa pină 
acum. Sînt colective Care ne-au 
scris, îngrijorate, că au rămas 
datoare primului trimestru, între
cerii în care s-au angajat: nu 
toate mediile sînt cele promise — 
foarte bune și bune —• notele de 
cinci Și șase se mai „mișcă“ în 
voie prin rubricile unor colegi; 
nu toți elevii au reușit la exa
menul călătoriei de trei trimestre, 
unul ratîhdu-1 prin corigente. 
Clasa nu se descalifică acum,

avînd corigenți, ci la sfîrșit de an, 
dar o cOrigență, două, notele 
mediocre se cer recuperate cu 
efort mare in trimestrul al doilea. 
Este posibil, sigur că este posibil, 
fiindcă în aceste colective se 
simte pulsul întrecerii, care pre
supune exigență, critică aspră, 
dar și întrajutorare. Pagina a 
oferit multe experiențe cum se' 
poate ajunge cu un echipaj com
pact, omogen, la finele concursu
lui. Și va mai oferi.

Așteptăm cu interes aprecie
rile comitetelor U.T.C. din școli 
verificate de consiliile elevilor, 
privind cel de-al doilea obiectiv 
al întrecerii i activitatea de Orga
nizație; Au fost organizațiile 
U.T.C; din clasele aflate în în
trecere mai active, mai dinamice, 
au promovat mai multe inițiative, 
au Oferit, cum s-au angajat, 
tuturor uteciștilor posibilitatea 
manifestării lor, acolo, în organi
zația clasei, ca uteciști, avînd de 
realizat o sarcină, ori mai multe, 
au part'cipat la acțiunii cu in
teres, ou propuneri, cu inițiative ?

Ileana Gumă, prietena
întregii clase

Care sint activi
tățile 
ce 
între 
nuri 
Sint 
care 
punde îmi voi alege 
un exemplu con
cret : pe Ileana
Gumă din organi
zația U.T.C. a anu
lui III, Liceul nr. 
1 Reșița, Am ales-o 
pe ea drept exem
plu. pentru că re
prezintă, cred eu, 
tipul utecistului de 
azi,

Este una din cele 
mai bune eleve ale 
ufleia din cele mai 
bune dese din li
ceu. A obținut pre
mii sau mențiuni 
ari de-a rindul. 
începind din Clasa 
I. Dar nu numai 
ătit, fiindcă Un ute- 
cist nu trăiește 
doar pentru sine. 
E mare lucru să fi 
foarte bun la 
vățătură și să 
mii același om 
bit și legat de 
lectiv, Ileana, 
lega noastră, a 
mas unul din Spiri
tele celé mai active 
în prortrOvarCa bu
nei înțelegeri. a 
prieteniei. Dato
rită ei, clasa are un 
colectiv unit 
toate punctele 
vedere. Dacă 
ajută colegii ? 
aș putea Spune că 
da, căci nu e ca
zul : toți colegii, ei 
sint elevi buni și 
foarte buni, dar 
sint Sigură că la 
nevoie nu ar pre
geta să-și sacrifice 
eîteva din prețioa
sele ei ore libere 
pentru a-și ajuta 
colegul.

uteciștlior ? 
relații exista 
ei ? Ce pla* 

de viitor au 7 
întrebări la 

pentru a răs-

Ne place s-o știm 
cu noi, intre noi 
fiindcă o intere
sează tot ceeă Ce ne 
frămîntă. Iată, în 
urma intervenției 
ei, clasa noastră a 
obținut permisiu
nea să efectueze 
orele de practică în 
laboratorul Com
binatului Siderur
gic Reșița, împli
nind unul din vi
sele colectivului 
din care face parte 
— acela de a îm
pleti învățătura cu 
munca practică în 
vedereâ pregătirii

CUM 
ÎMI VĂD
COLEGUL

în- 
râ- 
iu- 
co- 
co- 
ră-

din 
de 
isi

Nu

pentru viață. Este 
o realizare impor
tantă. căci clasa 
noastră este o clasă 
profilată pe chi
mie. Toți își amin
tesc ce plăcute au 
fost orele petrecute 
in Sălile laboratoa
relor. Și asta nu
mai datorită Ilenei 
Gumă I

Am amintit și de 
orele ei libere, atit 
de prețioase. Tre
buie să spun că din 
discuțiile purtate 
am ajuns la con
cluzia că sînt rare 
orele in care Ileana 
Gumă are timp 
pentru ea. ca să se 
recreeze, să se dis
treze, dar ea nu se 
plînge. în curind, 
va veni examenul 
de bacalaureat, a-

poi examenul de 
admitere la facul
tate. Ileana se pre
gătește să urmeze 
cursurile unei fa
cultăți de chimie 
Industrială și ea 
știe că numai prin 
muncă asiduă, in
dividuală, va reuși. 
Din această cauză, 
după orele de 
școală Urmează 
pentru Ileana orele 
de pregătite pentru 
facultate. Am aflat 
că și-a sistematizat 
materia necesară 
pentru examene.

Trebuie să v-o 
prezint pe Ileana 
și în postură de 
elevă talentată la 
literatură, talent Ce 
și-1 valorifică cola- 
borînd la revista 
școlii ; e chiar re
dactor al revistei, 
datorită articolelor 
bine întocmite și 
Sfaturilor pe care 
le dă celorlalți co
laboratori. în tim
pul liber scrie și 
vefsuri pe care 
într-un Viitor, mai 
mult sau măi puțin 
apropiat, are în 
plan să le publice 
in volum. Șl să nu 
uităm teatrul, căci 
Ileana fiste și una 
din membrele cer
cului de teatru al 
școlii.

Ar mai fi multe 
de spus. Pe un om 
nu-1 poți caracteri
za în eîteva rînduri 
și Ileana Gumă, 
utecista, colega 
mea, are. o persona
litate foarte com
plexă. De 
am vrut 
noașteți. 
puțin.

ADINA 
anul III

nr. 1

aceea, 
s-o cu- 

Măcar

BOCICAÏ
A, Liceul 
Reșița

• •

fânema
RErș-J
CIDUL (panoramic color — 2 

serii) : Sala Palatului (orele 16; 
20).

VERONICA SE ÎNTOARCE • 
Central (orele 9.16; 11,30; 13,45;
16: 18.15; 20.30). Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30).

CAPCANA : Patria (orele s; 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30). Ca
pitol (orele 9,15; 11.30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 9; 12 30; 16; 19.30). Me
lodia (Orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Favorit (orele 9.30; 12.30; 16; 19).

„VILA" NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ ) Lumina (oțele 9; 11,15! 
13.30; 16; 18.30; 20.46).

FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINA : Festival (orele 9; 11.15;
13 30: 10: 18 30; 20 45). ExcelS'or 
(orele 9 ; 11.15 : 13,30 : 16 î
18 15 : 20.30).

JOE KID ■ Scala (orele 9 ; 11,15 ; 
13 30 : 16 ; 18.30 ; 21). Modern
(oțele 9; 11.15; 13,30! 16!

18,15; 20.30), București (orele
8.46: 10.45: 12.45: 14,45; 16.45;
19; 21)

JULIANE i înfrățirea (orele 
15,30: 18; 20.15).

VACANTA LA ROMA 1 Victoria 
(orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15; 
20.30).

FATA CARE VINDE FLORI 5 
Timpuri Noi (orele 9.15; 12: 14.45; 
17.30; 20,15).

Z ; Viitorul («rele 15.30; 16).
UMBRELE STRĂMOȘILOR UI

TAȚI : Viitorul (ora 20).
ÎNTÎMPLARl CU COSA NOS- 

tra i Buzești (orele 9: n.is; 
13.30:16! 18,15: 20,30). Gloria (orele 
9; 11,15! 13.30; 16: 13.15: 20,30).
Flamura (orele 9: 11.15; 13.30: 16; 
18.15; 20,30).

ANATOMIA DRAGOSTEI t Da
da (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 18.15; 
20.30).

O NOAPTE FURTUNOASA Doi
na (orele 9: 12,30; 14.30: 18: 20) : 
Ia orele 11: 16.30 — program de 
desene animate.

TORINO NEGRU : Arta (orele 
15.30: 18: 20,15), Bucegi (orele 
1530: îs: 20.15).

VIFORNIȚA 1 Pacea (orele 16 ; 
18; 20).

E normal să realizeze o analiză 
prin comparație cu organizațiile 
claselor heînscrise în concurs, 
pentru o apreciere cit mai obiec
tivă și pentru a demonstra celor
lalte colective Ce se poate în
treprinde într-o organizație de 
clasă care trăiește prin toți ute
ciștii săi. Numai după o aseme
nea analiză, cu planul și cu rea
lizările în față, se poate pomi mai 
departe, spre alte proiecte, în ac
tivitatea politico-ideologică, cul
turală, sportivă, distractivă. 
nou, experiențele relatate 
cele 28 de clase vizitate de 
după 20 noiembrie ori prin 
respondențe trimise de 
concurenții 1 , ‘ 
cert că pulsul vieții de organiza
ție în colectivele concurente bâte 
ceva mai repede, alimentat fiind 
de inițiative, de spiritul de echi
pă, de sentimentul că a trăi ca 
utecist înseamnă a activa Zi dé zi.

Normal, și noi, reporterii, tre
buie să fim ceva mai harnici, să 
ajungem în toate clasele concu
rente. Dai și Voi trebuie să fiți 
mai activi în calitate de repor
teri voluntari, să aduceți expe
riențe proprii în dialogul con
cursului.

Nii Uitați : pînă în 25 ianuarie 
așteptăm rezultatele Voâstte din 
primul trimestru, așa cum v-am 
anunțat, ÎBOÎt să vă putem în
fățișă „cotele“ concursului, să 
știți care vă sînt șansele, pe cine 
ați învins, cine v-a învins în 
prima etapă. Bănuim că ați pri
mit — dacă nu, veți primi curînd 

*— însemnul pe câre să-l afișați 
în clasă, să se știe că vă aflată 
în întrecere.

Noi facem liniște, să puteți 
învăța și vă promitem să ținem 
pumnii sttînși péhtrü toate cele 
800 de echipaje. Au pornit „mo
toarele ?“. Timpul este favorabil 
învățăturii și unei bogate activi
tăți de organizație. Succes, deci !

Din 
din 
noi 
co- 

înșiși 
noștri îhregistrează

Sîntern o clasă cu program 
special de fizică și de aceea 
problema care ne-a preocupat 
de la început a fost aceea de a 
ne perfecționa materialul cu 
care-era dotat laboratorul de fi
zică. Pe această linie am con
ceput și realizat un aparat pen
tru verificarea automată a cu
noștințelor elevilor, bazat pe 
metoda selectivă a soluțiilor ce 
se dau la o întrebare sau pro
blemă. Lucrările de laborator 
pe care le executăm sub îndru
marea tovarășului profesor Var
ga Ludovic, ne sint un sprijin 
prețios pentru înțelegerea feno
menelor mijlocind, astfel, apli
carea in practică, în viitor, a ce
lor studiate în școală.

Am contribuit îft mare măsură 
la dotarea cabinetelor de mate
matică, literatură, științe socia
le. confecționind planșe și dia
pozitive, aducind exemplare va
loroase pentru laboratorul de 
biologie, și piese (obiecte) pentru 
muzeul de-istorie locală 
ce ului.

Am considerat ca fiind 
cină hotăritoare în formarea 
personalității noastre, să ne lăr
gim orizontul cil privire la eve
nimentele care au loc in țară ș! 
peste hotare. Dorim să fim bine 
informați, privind profesiile vii
toare. în acest sens, fiecare sin- 
tern abonați la unul din ziarele 
centrale, majoritatea la ,.Scin- 
teia tineretului“, „Gazeta tizică- 
chimife — seria B". „Gazeta ma
tematică — seria B". Gazeta de 
perete a clasei ne servește ca 
mijloc de propagandă vizuală, 
alături de „colțul orientării pro
fesionale", organizat la noi în 
clasă. S-ar putea să nu amin
tim aipi numele lui Traian Pe- 
tran, Ștefan Bolgăr sau Tatiana 
Tăute. ? Desigur că nu. Dar dacă 
nU am aminti următoarele nu
me : Traian Pop, Vasile Hăratti, 
Bologh Ioszef, Traian Veiea. 
Ștefan BOlgar, Mircea Gorcioaia, 
Ioan Pop, Marius Ghilea. am 
mai putea recunoaște că sîntem 
campioni la ininifotbal, vice- 
camoioni la handbal, iar echipa 
de fotbal a liceului, din care 
primii 5 fac parte, este campioa
nă de toamnă in campionatul 
orășenesc ? Într-Un asemenea 
colectiv au loc și „poeții". îi 
cunoaște tot liceul : toan Pop și

al li-
ò sar-

Traian Veiea, care sînt membri 
activi ai cenaclului LYCEUM. 
Activitatea acestui cenaclu s-a 
dovedit a fi fructuoasă dacă 
menționăm numai că Traian 
Veiea este deținătorul premiului 
III la concursul „Mihail Emi- 
nescu" — Iași. 1973.

Fiecare elev își desfășoară ac
tivitatea în unul din cercurile 
pe obiecte ce există în școală. 
Remarcabilă este activitatea cer
cului dé științe sociale al cărui 
președinte este Traian Veiea. 
Temele care se dezbat aici ca 
„Principiile ateismului marxist“, 
sau „Cauzele misticismului mo
dern", sau „Mișcarea de tineret 
în societatea contemporană“ sint 
deosebit de interesante și atrac
tive.

La invitația comitetului U.T.C. 
al Școlii generale nr. 2 din oraș, 
am avut o întîlnire cu viitorii 
uteciști din această școală, orga
nizată sub deviza „Pionierii în
treabă, uteciștii răspund“, întil- 
nire care s-â bucurat de Un deo
sebit interes și de o largă parti
cipare a viitorilor purtători ăi 
carnetului U.T.C.

în atenția noastră a fost ți 
vacanța de iarnă. E vorba de o 
excursie : am pornit la drum cu 
ifttréàga clasă în partea de sud- 
vest a țării (Timișoara, Arad) cU 
o durată dé 7 zile, cu scopul dé 
a cunoaște obiectivele industria
le existente aici, spre a ne 
servi la orientarea noastră pro
fesională. Urmează alta in ca
drul județului, in același scop, 
in trimestrul viitor. De aseme
nea. fiecare elev va participa la 
unul din concursurile pe obiec
te din acest an. Cu această o- 
cazie, vOm prezenta referate 
pentru sesiunile dé comunicări 
științifice.

în vederea trădiționalului pro
gram artistic de adio, dat dé 
elevii anilor îV, surpriza va 
veni din partea „poeților" clasei 
și „artiștilor" Mircea Gorcioaiă, 
Mircea Petrart și T.ralân Pop. 
Vom fi o promoție a anului ’30 
și vrem să onorăm această 
cinste. Poate și cu un premiu 
la concurs.

Colectivul anului IV A 
Liceul „Simian Bărnuțiu“, 

Șimleul SllVaniei, 
județul Sălaj

A

„ESTE DE DATORIA ORICĂRUI COPIL DE A 
SE ÎMPLINI PROFESIONAL Șl MORAL, DE A-ȘI 
MULȚUMI PĂRINȚII IN ACEST FEL".

Scrisoare ași de frumoasă 
n-am mai citit de multă vre
me. în pragul vieții, omul a- 
cesta, dăruit cu toate frumu
sețile lumii, se întreabă, cau
tă și așteaptă răspuns de la 
noi, cei care âm trecut peâte 
această barieră. Victorioși 6tl 
mâi puțin incarnați de trofee.

M-am gindit Să dau un răs
puns socotind că, la motto-Ul 
de mai sus mal trebuia adău
gat „de a-și mulțumi pă
rinții, neamul câfUiă-i apar
ține".

Fata fhea dragă, eU am de 
doUă ori vlrsta ta Și am 
plins cihd Gruia ă trecut pe 
tușă, cihd Iile a pierdut cupă. 
Mal pling șl atunci cind pe 
hotare străine sondele româ
nești împung cerul acesta 
care e al tuturor și ăl nimă
nui.

Și pling cihd fulgii de ză
padă umplu lumea această, 
strașnic de frumoasă. Obiec
tele de studiu aveau aceeași 
valoare pentru mine, mă dă- 

, ruiam tuturor și în parte 
fiecăruia. Participăm la olim
piade și dascălii mei nu mat 
știau unde să mă orienteze, 
în clasă ă X-a am luat un 
premiu „importam“ la litera
tură. Cind rn-am VăZUt ală
turi de „veterana literară" a 
școlii, am simțit că sO Clăti
nă toată clădirea CU cinci 
etaje. Atunci a mijit unde
va. în colțișorul sufletului 
meu, sîmburele dorinței de a 
zbura.

Spre deosebire de părinții 
tăi, ai mei nu-Și făceau pro
bleme din profesiunea mea. 
Fehtru el eram și OU acolo 
„un boț de carne“ care adu
cea în fiecare an coroana de 
premiant.

Tatăl meu nu știa carte. 
Plecat pe frOnt, s-a gindit 
să-1 scrie mamei. Rușinat 
probabil, ii-a cerut ajutorul 
nimănui, și a scris o „carte" 
fantastică, iii care pusese tot 
cé àvéa el pe suflet. Văzuse, 
cred eu, cîtévâ litere în luna 
pe câre O umblase la școală, 
întreaga „scrisoare" éfa pli
nă de OUV'inté în care litera 
„f" sé Înșiră interminabil,. 
Premianta dé atunci, pe care 
mama ô dorea croitoreasă, à 
jurât (să hü tizi) cam în fe
lul acesta : „blestemat să fie 
Cel care n-o să treacă dinco
lo". Știi, dlticôlo era o lüme 
prin câte ftiU umblau descul
ții ca mine.

Și-am urcat 
treaptă. Poate 
ptea sus, poate 
să mai încérC. 
tăiai frutnos pe 
decit urcușul. Urc prin veri
le bogate. Urc prirt gindurile 
luminoase ale semenilor mei, 
Urc prin secundele sufletului 
hieu.

Sint profesoară într-Un să
tuc maramureșean. Mulți 
m-au întrebat cum am putut 
eu sta acolo, de ce n-am ple
cat ?

Cutn să știe ei că sătucul 
acesta era în drumul urcu
șului meu 7 I

Aici, unde mulți nu cre
deau că ar putea trăi, eu am 
întemeiat o familie, am cres
cut Uit fiU, am dat țării pri
mii intelectuali locali, am 
mingliât și sărutat miini și 
Chipuri de truditori.

Toate materiile mi-au fost 
dragi 1 Să ți-0 alegi pé a- 
céea càrë să mulțumească pe 
părinții tăi dar care să fie 
întii de tOăte darul tău cel 
mâi de preț închinat pămin- 
tülUi pé care-1 calci, riUrilor 
în câre a crezut EminescU, 
jertfelor care poartă stin
dardul de âttr peste dimine
țile tale, peste visurile tăie.

treaptă cu 
nU tocmai 

că ar trebui 
Nimic nu e 

acest pămînt

meserieLa început de
Aspectele surprinse in 

imagini de către prof. Ma
na Veronica Lerner, repre
zintă momente ale activită
ții clasei sale, aflată în con
curs : anul I 3, electromeca
nici, Grupul școlar profesio
nal și tehnic al M.E.I. Aici 
sînt numai cițiva din cei 37 
uteciști ăi clasei.

Au fost buni la învățătură 
și la practică, fiindcă sint 
îndrăgostiți de meserie. Su
părarea ie-o înțelegem : doi 
elevi au rămas corigenți. In 
trimestrul acesta, nu-i vor 
lăsa pină nu se vor ridică 
Ia nivelul elevilor buni. Se 
vede și din fotografie cit de 
interesați sînt să devină 
buni profesioniști, dar au 
dovedit aceasta și cu ocazia 
unei discuții organizate in 
clasă, cu invitați, despre me
seria pe Care o învață în
cepind din septembrie. Au 
și un program bogat de ac
tivități pe linie de organi
zație. Să amintim doar că 
au efectuat 1 000 de ore 
muncă patriotică, că au or
ganizat turul orașului Bucu
rești. întrunit doreau să cu
noască Capitala. Că au vizio
nat cinci spectacole și au or
ganizat în clasă o brigadă ar
tistică de agitație... Deviza 
cu care-și reiau activitatea : 
„Sintem în fiecare clipă în 
stare de mai mult“.

NICULINA BUFAN 
profesoară

Văleni, Sighet — Maramureș

DIN CALENDARUL
ACTIVITĂȚILOR pentru

NOUL TRIMESTRU
acest trimestru încep 

Concursurile școlare pe obiecte 
de invățămînt după cum ur
mează :

Matematică : clasele V—X, 
etapa pe școală, luna februarie. 
Fizică : clasele VII—X, etapa 
pe școală, luna februarie. 
Limba și literatura română: 
etapă pe școală — 10—30 lă- 
fiuarie, etapa pe județ — 24 
februarie. Limba și literatura 
maghiară Său germană: eta
pa pe școală — 10—30 ianua
rie, etapa pe județ — 24 fe
bruarie. Limba și literatura 
rusă: etapa pe școală — 
10—30 ianuarie, etape pe ju
deț — 24 februarie. Matema
tică : etapa pe Școală —* 10—30 
ianuarie, etapa pe județ — 17 
februarie. Fizică: etapa pe 
școală — 10—30 ianuarie, eta
pa pe județ — 17 februarie.

Chimie : etapa ps școală *— 
10*—30 ianuarie, etapa pe ju
deț — 17 februarie. Economie 
politică — etapa pe școală — 
10—30 ianuarie, etapa pe ju
deț — 24 februarie. Biologie : 
etapa pe școală — 10—30 ia
nuarie, etapa pe județ — 24 
februarie.

Concursurile pe meserii și 
specialități : etapa pe clasă — 
12—31 ianuarie, etapa pe școa
lă —- 10 martie, etapa pe zonă 
— 20-—25 martie, etapa pe 
minister — noiembrie 1973—30 
martie 1974. Se organizează 
numai probe practice, în func
ție de profil, pentru elevii li
ceelor de specialitate, școlilor 
profesionale șl ucenicie la 
locul de muncă.

Concursul Tehnium, etapa 
pe Școală — între 1 noiembrie 
1073—30 aprilie 1974.

Redactorul paginii ; WCREȚIA LUSTIG

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI ; 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Dru
mul Sării (orele 14,30; 19)

EVADAREA : Cotrocenl (orele 
15,30; 18; 20,15).

FATA DIN ISTANBUL 1 Lira 
(Orele 15,30; 18: 20,16). Moșilor 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16: 18; 20.15).

MORGIANA : Popular (orele 
15.30; 18; 20,15),

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK i Giuieștl (orele 
15.30; 18; 20.15). Volga (orele 9;
11.15: 13.30: 15.46; 18: 2015) Flacă
ra (orele 9.16; 11.30; 13.45: 16;
18,15: 20.30).

100 DE LEI : Muhca (orele 
18; 30).

TICK... TICK.., TICK.. : Munca 
(orele 10: 16).

CE SE ÎNTtMPLA. DOCTORE?: 
Crîngașl (orele 16; 18; 20).

PROGRAMUL III
9,00 — știri ; 9,05 — „incognito"

— program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei : „Cîntec" de 
Horia Moculescu ; 10.0Ó — Dl- 
vertls-club ; 11.00 — Profil pe portativ : Gheorghe Roșoga ; 11,30
— Pentru prietenii magnetofonu
lui ; 12.00 — Transmisiuni directe 
din țară ; 12,10 — Invitație 1n
fonotecă ; 12.55 — Melodia zilei ;

13.00 — închiderea emisiunii ; 
17,00 — Știrile dUpă-amiezii ; 17,05
— Alo. Radio ! — muzică ușoară
la cererea ascultătorilor ; 18,00
— Șapte zile, șapte arte. Cinema ;
18,10 — Lucrări de compozitorul 
sovietic N. Haimamedov ; 16,55
— Melodia zilei ; 19,00 — In di
rect... de la Tehilic-club din Bucu
rești ; 19,30 - știri ; 19.35 — Casa 
de discuri ,.C.B S," ; 20,00 —
Teatru radiofonic : „Puișorul și 
șerpoaica" de T. AfsOVskl : 20,50
— Dansuri din opere ; 21,00 —
Radio-super-top — muzică ușoară 
românească : 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport ; 
22.30 — Melodia Zilei ; 22.35 —
Vedete ale nfiuzidi ușoare ; 23,15
— Poetica. Sergiu Adam : 23,20 —
Concert din operele lui MillgClter ; 
23.55—24.00 — Ultimele ștltl.

PROGRAMUL I
16.00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te

lex. 17,35 Curs de limba germană. 
Lecția 75. 18,05 TeleglOb. Splltul 
contemporan 18.25 Muzică popu
lară cu orchestra ansamblului 
..Nicolae Bălcescu" din Cralova. 
18,45 Universitatea TV. 19,20 1001 
de seri : „Aventurile IUI ZajkO" 
19,30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 Seară pentru tineret. 
Transmisiune directă de la Sala 
FloreasCa. Repriza a Il-a a me
ciului Politehnica București— 
M.T.K. Budapesta, din cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni" la

baschet feminin. 20.20 De joi pină joi — rubrică de actualități pen
tru tineret. 20.30 Nu numai în
vingătorii — répórtaj deapre tine
rii strungari reuniți la faza pe 
țară a Olimpiadei destinată lor.
20.40 lașul, îa ora electronicii — 
reportaj. 20.55 Teietop — emisiune- 
coneurs de muzica ușoară româ
nească realizată în tabăra pentru 
studenti și elevi de la Predeal.
21.40 Mat aVeți O întrebare ? Ci
vilizații dispărute. 22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Concert simfonic susținut 
de orchestra de studio a Radlo- 
teiaviziunil. Dirijor : Liviu lonos- 
cu. Solist 1 Vencesiav Nicolov 
(H.P. Bulgaria). în pauză : Telex; 
Buoureștiul necunoscut. Un sculp
tor al soarelui — Cornel Medrea. 
S1.46 Teierama : Iarna in alb și 
negru. ii>. sc-i* de betet

„LL. Caragiale" (Sala Mare) : Coana chirița - ora 1930; 
(Sâla Comedia) 1 CUI I-E FRI
CĂ DE VIRGINIA WOOLF 7 — 
ora 20 : Teatrul „Lucia Sturdza 
Suiâfldrâ" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI - oră 20 ; (Sala 
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sâ
la Magheru) : adio charlte —
ora 15,30; (Saia Studio) : BAR
BATI FARA NEVESTE — ora 20 ; 
Teatrul Mic : stîlpii societă
ții — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : PREȘUL - ora 2Ó ; Tea
trul Giuieștl : COMEDIE CU OL
TENI — Ora 19,30 ; Teatrul Evre-
iesc de stat: o seară vese
lă — ora 19.30 : Teatrul Ion 
VasllesoU" : REFLECTORUL RE
VISTEI - ora 19,30 : Teatrul ,,C. 
Tănase“ (Sala SaVoy) : LA SAVOY 
BOEMA — era 19.30 : (Sala Vic
toria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARA — om 19 "8 Teatrul

Teatrul de Operetă SUZANA
— ora 19,30 ; Teatrul Național

Țăndărică (Sa'a Vie - ■) NOC
TURN — ora 21.30.
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Președintele Republicii Zambia. KENNETH DĂVID KAUNDA. 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stal al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Doresc sS vil mulțumesc foarte mult pentru amabilele dum
neavoastră cuvinte de felicitare transmise cu ocazia realegerii 
piele ca președinte al Republicii Zambia. Cuvintele dumnea
voastră amabile înseamnă o mare încurajare pentru mine, care 
mă străduiesc să servesc poporul meu.

Doresc să vă mulțumesc, de asemenea, pentru mesajul dum
neavoastră. 1974 va fi un an de multe încercări, dar slnt convins 
că pe baza spiritului de cooperare dintre cele două popoare ale 
noastre, consolidat in cursul anului 1973, vom face fată acestor 
încercări cu și mai mare ineredere in acest nou an.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele consi
derații.

Recepție la Ambasada Republicii Cuba
CU PRILEJUL CELEI 

DE-A 15-A ANIVERSARI a 
sărbătorii naționale a Republi
cii Cuba — Ziua eliberării —, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, a oferit miercuri 
seara o recepție.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Miniș

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, vice

președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit miercuri di
mineața. delegația economică 
burundeză. condusă de Bara- 

• kamfitye Damien, ministrul e- 
conomiei. comerțului exterior și 
interior al Republicii Burundi, 
președintele părții burundeze in 
comisia mixtă guvernamentală 
burundezo-română de cooperare 
economică și tehnică. 

tri, Ion Pățan, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Băbălău. membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul energi
ei electrice, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, 
membri al C.C. al P.C.R., mi
niștri, personalități ale vieții 
noastre culturale și științifice, 
ofițeri superiori precum și alte 
persoane oficiale.

Cu acest prilej, au fost discu
tate aspecte privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice, 
precum și intensificarea și di
versificarea schimburilor co
merciale intre cele două țări.

La primire ari fost de față 
Gheorghe Dobra, prim adjunct 
al ministrului minelor, petrolu
lui și geologiei, președintele 
părții române in Comisia mixtă, 
și Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

o Miine, la orele 13, în saia 
Dalles are loc deschiderea expo
ziției „Capodopere ale artei 
mexicane“.

• în distribuția spectacolului 
Operei de stat „Carmen“, de 
miine seară : Cornel Stavru, Dan 
Iordăchescu, Mihai Panghe, Iu- 
lia Buciuceanu, Teodora Luca- 
ciu. Conducerea muzicală Ro- 
bert Satanowski din Polonia’.

• O reintîlnire cu dansurile 
populare din Oaș, călușul, pre
cum și cu cei mai îndrăgiți so
liști de muzică populară, astă 
seară, Ia orele 19,30 cu „Rapso
dia română“ la sediul din str. 
Lipscani.

• Aspecte din Țara Oașului și 
din Breaza (Prahova) sint pre
zentate și în expoziția colectivă 
de pictură și grafică deschisă la 
Casa corpului didactic de pe Bd. 
Gheorghe Gheorghiu Dej.

o La librăria „Mihail Sado- 
veanu“ din Bd. Magheru are loc 
astăzi cu începere de la orele 18, 
prima zi de difuzare a volumu
lui „Voievodul“ de George Pe
tra și. P. Copăceanu, în prezen
tarea academicianului Șerban 
CioculesCu.

• Studenții ieșeni au invitat 
Ia casa de cultură doi oaspeți din 
Brăila, care să le vorbească des
pre dezvoltarea județului lor : 
Ioan Roșu, președintele comite
tului, județean pentru cultură și 
educație socialistă și Dumitru 
Grosu. directorul întreprinderii 
județene cinematografice. Ac
țiunea se înscrie în ciclul „Noua 
hartă a patriei“.

• Colegii clujeni întregesc ci
clul „Să discutăm despre noi, 
despre tinerețea noastră și pro-

blemele ei“ cu expunerea „Lo
cul prieteniei in scara valorilor 
morale“. Participă profesorii u- 
niversitari dr. docenți Nicolae 
Mărgineanu și Crișan Mircioiu și 
lector universitar dr. Natalia 
Popa.

Pentru perfecționarea asisten
ței stomatologice in țara noas
tră sint prevăzute in acest an o 
serie de acțiuni. în diverse 
orașe vor lua ființă 100 noi 
unități de profil: vor fi organi
zate treptat cabinete stomato
logice în toate școlile cu peste 
1 500 de elevi. încă 100 cabinete 
de stomatologie se vor adăuga 
și celor din mediul rural.

O atenție sporită se va acorda 
prevenirii bolii paradontaie și a 
cancerului bucal prin asigura
rea consultației oncologice cu 
ocazia examinării curente sto
matologice.

UN TINÄÄ SE 
Ăl? AFIRMĂ

Dana Protopopescu
La abia 10 ani ai săi. Dana 

Protopopescu continuă să im
presioneze prin virtuozitate de 
maestru, împărtășindu-ne talen-

tul pe cele mai mari scene. în
cepe să studieze pianul de la 
vrîsta de 4 ani, primii 8 ani ur- 
mindU-i la Liceul de muzică nr. 
1 din București sub îndrumarea 
profesorului Emilia Vlangali. 
Remarcabilele însușiri muzicale, 
recunoscute de notorietăți in 
materie (pianista Jeanne Marie 
Darré din Franța, compozitorul 
belgian Jean Absil), ii asigură 
admiterea prin concurs la Con
servatorul de muzică din Bru
xelles. Avea numai 14 ani. Doi 
ani mai tîrziu, Diploma superi
oară de pian la clasa prof. An
dré Dumerties certifică efortul 
plin de pasiune și talentul sur

prinzător, încununat pînă atunci 
de numeroase diplome și dis
tincții.

După absolvire, urmează la 
aceeași școală, sub îndrumarea 
renumitului Eduardo del Pueyo, 
cursurile de virtuozitate. Obține, 
în 1972, în unanimitate de vo
turi, premiul VAN CUTSEM- 
Belgia, iar un an mai tirziu ciș- 
tigă concursul TENUTO al ra- 
dioteleviziunii belgiene pentru 
desemnarea tinerilor soliști mu
zicieni. Concertează în Belgia, 
Olanda, Londra ; in țară susține 
recitaluri la radio și televiziu
ne. Ateneul Român, Sala mică 
a Palatului, la Brașov, Craiova 
etc.

Anul 1974 ii rezervă alte con
fruntări cu publicul. Sâmbătă va 
apare în compania Filarmonicii 
de stat din Cluj intr-un concert 
simfonic, interpretînd Haydn, 
Brahms, Erwin Junger. Revine 
în aprilie la București și Brașov, 
pentru că la sfîrșitul acestei 
luni se prezintă la Conservato
rul din Bruxelles în cadrul Po- 
dium-ului tinerilor soliști; în fe
bruarie întreprinde un turneu în 
Spania (Madrid. Sevilla, Sara- 
gosa. Huesca) ; în martie susți
ne un recital în cadrul manifes

Cum ne vom mobila

tărilor omagiale George Enescu, 
tot la Bruxelles, unde o vom re- 
întîlni și in lunile următoare în- 
tr-un recital patronat de Amba
sada română, intr-un concert cu 
orchestră, ca laureată a concur
sului TENUTO. în iunie partici
pă la Concursul pentru Diploma 
superioară de muzică de cameră, 
la același conservator din Bru
xelles.

Critica de specialitate a avut 
de fiecare dată aprecieri elogioa
se, publicul a primit-o cu entu
ziasm.

Frig și viscole
Vremea se menține rece, cu 

cerul schimbător, mai mult a

coperit. Vor cădea ninsori cu 
caracter local în sudul și sud- 
estul țării și izolat în est. Vîn- 
tul va prezenta intensificări din 
sectorul estic, spulberind pe a- 
locuri zăpada. (Moldova, Dobro- 
gea, Muntenia și Oltenia). Tem
peraturile minime in Maramu
reș, Transilvania și nordul Mol-
dovei. vor fi cuprinse înrte —20 
și —12 grade, local mai scăzute, 
in celelalte regiuni între —12 și 
—2 grade. Maximele oscilează 
Intre —8 și +2 grade.

A apărut
„MUNCA DE PARTID"
Nr. 1 — ianuarie 1974 — 

anul XVIII
Din sumar :

ÎN 1NTÎMPINAREA 
GLORIOSULUI JUBILEU
• CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE 

ROLUL CONDUCĂTOR 
AL ORGANELOR ȘI OR
GANIZAȚIILOR
DE PARTID

• STIL DINAMIC $1 COM
PETENȚA ÎN DIRIJAREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMI
CO-SOCIALE

• COMUNIȘTII IN FRUN
TEA MIȘCĂRII NAȚIO
NALE PENTRU ÎNDE
PLINIREA CINCINALU
LUI ÎNAINTE DE TER
MEN

Redactorul rubricii :
VASILE RAVESCU
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ACTUALITATEA
A

FOTBAL
• PE UN TIMP FRIGUROS 

(ploaie și vint), miercuri pe 
stadionul „Ban Siro“ din Mila
no, in prezența a 10 000 de spec
tatori, ș-au întiinit din prima 
manșă' a „Supar-cupei Europei“ 
la fotbal echipele A.C. Milan și 
Ajax Amsterdam. Jocul a luat 
sfțrșit cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor italieni. 
Unicul punct a fost marcat în 
minutul 77 de Luciano Chia- 
rugi, care a primit o pasă de la 
Rivera. Atacantul italian ne
marcat a înscris nestingherit de 
la 9 m. De remarcat eă echipa 
olandeză a înscris un punct in 
minutul 40 prin Neeskens care 
a fost anulat pe motiv de of
said de arbitrul elvețian Scheu- 
rer. în ultima parte a jocului 
echipa Ajax a dominaț autori
tar insă nu a putut obține eta
larea.

• ECHIPA DE FOTBAL FA
RUL CONSTANȚA a sosit la 
Tokio in vederea participării la 
turneul internațional organizat 
de federația japoneză de spe
cialitate.

Pupă cum s-a mai anunțat, la 
acest turneu vor mai participa 
reprezentativa Japoniei, echipa 
braziliană Juventus S_ao Paulo 
și selecționata olimpică a țării- 
gazdă.

Fotbaliștii români vor juca in. 
ordine eu selecționata Olimpică 
a Japoniei (13 ianuarie, la O- 
saka), Juventus Sao Paulo (15 
ianuarie, la Tokio) și reprezen
tativa Japoniei (20 ianuarie, la 
Tokio).

• ÎN CADRUL UNUI INTER
VIU, trei dintre componenții e- 
chipei reprezentantive de fotbal 
a Braziliei au declarat că selec
ționata Iugoslaviei este mai 
redutabilă și mai greu de învins 
deeît eea a Spaniei. Cei trei 
jucători brazilieni, Paulo Cezar, 
Fețix și Marc Antonio, au sub
liniat că preferă ca echipa Spa
niei să cîștige jocul de baraj pe 
care-1 va susține cu formația 
Iugoslaviei, la 13 februarie, la 
Frankfurt pe' Main-

în schimb, cunoscutul inter
național Jairzinho a declarat că 
preferă să joace in compania 
Iugoslaviei, deoarece fotbaliștii 
spanioli sint superiori celor 
iugoslavi la capitolul tehnică.

• COMENTIND RECENTA 
TRAGERE LA SORTI pentru 
stabilirea celor patru grupe ale 
campionatului mondial de fot
bal. cunoscutul internațional 
vest-german Gerd Miiller a de
clarat că, după părerea sa, fi
nala „1974“ a popularei compe
tiții va fi disputată intre echi
pele italiei și R. F. Germania. 
Miiller a indicat următoarele e- 
chlpe care se vor califica pen
tru grupele semifinale: R, F, 
Germania (Grupa A), Brazilia, 
Scoția (Grupa B), Olanda, Uru-

guay (Grupa C), Italia, Polonia 
(Grupa D).
• CUNOSCUTUL JUCĂTOR 

DE FOTBAL PELE și-a recon
firmat hotăriren sa de a nu mai- 
evolua in echipa reprezentativă 
a Braziliei, Referindu-M) la i‘o- 
cent® declarație a iui Joao Ha- 
velange făcută ziarului „Gaze- 
tta Sportive“, în care președin
tele Confederației sporturilor 
din Brazilia a spus că va lansa 
un apel pentru ca celebrul in
ternațional șă revină asupra 
deciziei sale, Fele a declarat; 
„Am aflat din ziar despre ceea 
ce intenționează Joao Havelan- 
ga. îi mulțumesc, dar declar că 
hotărirea mea, luată eu aproape 
doi ani în urmă, rărnine ne
schimbată. în prezent, singur.^ 
mea preocupare este obținerea 
diplomei de profesor de educație 
fizică la . facultatea din orașul 
Santos. Selecționarea mea în e- 
chipa națională aparține de do
meniul trecutului“ — a încheiat 
Pele.
• PUPITRUL DE „DIRIJOR" 

AL ECHIPEI RAPID. vacant 
timp de aproape o lună și ju
mătate. a fost oferit mai vechiu
lui jucător și antrenor secund 
al feroviarilor. Ion Urechiatu, 
care, împreună eu Nicolae Be- 
lizna, conduce, incepînd de ieri, 
antrenamentele giuleștenilor la 
Predeal.

• CU PRILEJUL UNEI 
REUNIUNI de natație desfă
șurată la Sydncy, tinăra 
sportivă Jenny Turrall (Aus
tralia), în virstă de 13 ani. 
a corectat recordul mondial 
în proba de 1 500 m cu 
timpul de 16’49’’9 10 și apar
ținea aceleiași sportive.

• ÎN CEL DE-AL CIN- 
CELEA MECI din cadrul 
turneului pe care-1 între
prinde in Canada, reprezen
tativa de hochei pe gheață a 
Poloniei a intilnit formația 
„Komet", pe care a învins-o 
cu scorul de 9—3 (2—0, 4—2, 
3-1).

După cum se știe. în a- 
ceastă cursă concurenții uti
lizează un combustibil de tip 
special, care nu se fabrică în 
Brazilia.

• REPREZENTATIVA DE
HOCHEI PE GHEATĂ a 
U.R.S.S.. aflată in turneu in 
S.U.A., a jucat la New Ha- 
ven (Connecticut) cu o selec
ționată a primei ligi ameri
cane. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 
8—5 (2—1, 3—2. 3—2).

• CELEBRUL SCHIOR I- 
TALIAN Gustavo Thoeni, 
complet refăcut după acci
dentul suferit la sfirțitul a-

Calendarul 
sporturilor 

olimpice '74

apartamentul ?

i i i |I
• ÎN CADRUL UNEI ȘE

DINȚE care a avut Joc la 
Sao Paulo, conducerea Con
federației sporturilor din 
Brazilia a anunțat oficial că 
„Marele premiu automobi
listic al Braziliei", contînd 
pentru campionatul mondial 
ai piioților de formula I, va 
avea totuși loc la 27 ianuarie, 
așa cum inițial fusese prevă
zut. Organizatorii acestei tra
diționale curse au rezolvat 
problema carburanților, obti- 
nind cantitatea necesară de 
la Consiliul național al petro
lului (C.N.P.).

.............. li ...................  
nului trecut în concursul de 
la Schladming. a terminat 
învingător în proba de sla
lom special desfășurată la 
Berchtesgaden.

• ÎN CADRUL CON
CURSULUI de natație des
fășurat în bazin mic la Cul
ver City (California), inotă- 
tnarea americană Shirley 
Babashoff a terminal în
vingătoare în șase probe. La 
stilul „liber", Shirley Babas- 
hoff s-a clasat pe primul Ioc 
in probele de 100 yarzi — 
53”20/100 ; 200 yarzi —
l’53”70 100 și 1650 yarzi — 
17’23”4/l0.

M ȚI CUMPĂRA T BICICLETĂ ?
♦

(Urmuie din pag. I)

troleibuzelor sau tramvaielor. 
Dacă se iau în considerație și 
drumurile de acasă pină in sta
ții, din stații la întreprinderile 
sau instituțiile unde lucrăm, 
sferturile de oră necesare pen
tru așteptarea sau schimbarea 
vehiculelor, cîștigul de timp esie 
și mai substanțial, chiar pentru 
trasee relativ lungi. Această 
constatare, din păcate cunoscu
tă doar de cei ce utilizează efec
tiv bicicletele, credem că poate 
fi valabilă pentru o mare cate
gorie de salariat!, elevi sau slu- 
denți, în toate orașele și nu nu
mai pentru deplasările Ia ser
viciu, ci și in rezolvarea multor 
probleme cotidiene, Spațiul în
gust in care șe înscrie la mers, 
mobilitatea deosebită Ia inter
secții scurte, gararea și parcarea 
lipsită de probleme, fac ca bici
cletele să nu greveze, practic, 
circulația. în altă ordine de idei 
costul redus al unei biciclete de 
oraș (600—900 lei) atît de ușor 
amortizabil. întreținerea simplă 
și deloc costisitoare se adaugă 
avantajelor arătate. Toate accs-

tea se constituie intr-un argu
ment ce pledează pentru folo
sirea bicicletei ca un mijloc de 
transport destul de rapid, co
mod și extrem de ieftin, care pe 
deasupra mai conferă și avan
tajul practicării exercițiului fi
zic, a mișcării zilnice, necesita
te vitală in condițiile societății 
moderne. Comitetul municipal 
de partid al Capitalei a luat o 
serie de măsuri menite să im
pulsioneze acest gen de miș
care. Printre ele enumerăm : 
facilitarea deprinderii de a folosi 
cotidian bicicleta prin stabilirea 
de noi trasee, marcarea străzilor 
cu benzi speciale, asigurarea din 
partea întreprinderilor și insti- 

• tuțiilor a spațiilor necesare 
parcării bicicletelor in apro
pierea locurilor de muncă, an
grenarea tinerilor în excursii și 
întreceri pe biciclete. Această 
inițiativă incumbă numeroase 
sarcini din parțea organizațiilor 
și instituțiilor contingente pro
blemei. Ele includ școlile, orga
nizațiile U.T.C., colectivele largi 
de salariați, agențiile și cercu
rile de turism pentru tinereii

*

federația de specialitate și nu 
in ultimul rind întreprinderile 
producătoare de bicielete și pie
se de schimb.

Un mare ajutor in lărgirea 
ariei de utilizare a bicicletelor 
îl pot da inspectoratele de mili
ție ale Capitalei, municipiilor și 
orașelor țării. în acest sens ar 
trebui reconsiderată acțiunea de 
limitare a circulației bicicletelor 
în favoarea autoturismelor. Din 
păcate exemplul mai vechi al 
Capitalei a fost preluat cu 
„succes“ și astăzi chiar în oră
șelele abia răsărite, pe principa
lele străzi le intimpină indica
toare de interdicție a circula
ției bicicletelor.

Ar putea fi redeschise circu
lației bicicletelor toate străzile 
adiacente marilor bulevarde — 
pină la limita lor — a intersec
țiilor peste acestea. Nu lipsită 
de interes ar fi restudierea va
labilității obișnuitelor indieații 
restrictive și în cazul biciclete
lor, lucru frecvent folosit chiar 
în țări cu o circulație mai inten
să, unde se acordă un regim 
preferențial vehiculelor cu două 
roți.

bob;
Ne apropiem de | 
perioada de virf 
a sezonului corn- I 
petițional de ! 
iarnă, cînd vom ’ 
urmări, din nou, | 
pe temerarii bo- I 
beri care se vor I

avînta pe pirtiile înghețate, im- . 
primind „papucului fermecat“ o I 
viteză uimitoare, de peste 160 | 
km pe oră. Din programul in
ternațional reține atenția, în I 
mod deosebit, noua ediție a | 
Campionatelor Mondiale de bob • 
pentru echipajele de 2 și 4 per- ■ 
soane, ce se va desfășura in cu- I 
noscuta și pitoreasca stațiune de | 
munte, Salnt Moritz (Elveția) 
între 19 și 27 ianuarie. Este vor- I 
ba de cea mai disputată și pa- I 
sionantă întrecere, care va reuni ’ 
la start sportivi valoroși din | 
Austria, Italia, Elveția, R. F. I 
Germania, S.U.X., Canada, I 
Franța. R. D. Germană, Suedia . 
etc. Printre protagoniști se nu- I 
mără și boberii români, dețină- | 
torii unui frumos palmares in
ternațional, Amintim, de pildă, I 
că anul trecut, la „mondialele“ I 
de la Lake Placid (S.U.A.), con- • 
curind in condiții atmosferice ■ 
deosebit de dificile, echipajul | 
nostru de 2 persoane Ion Pan- | 
țuru — Dumitru Focșeneanu, a 
cucerit medalia de bronz, avind | 
ca principali adversari pe vest- I 
germanii ZIMMERER—UTZS- ’
CHNEIDER (locul I) și elveție- , 
nii CANDRIAN—SCHENKER •
(locul 2), cu care se vor întrece , 
și la actuala ediție a C. M. După I 
cîteva zile, boberii noștri vor e- | 
volua pe pîrtia de la Cortina 
d’Ampezzo (Italia), care va găz- I 
dui Campionatele Europene. I 
Programul acestor întreceri a ’ 
suferit unele modificări, fiind t 
decalat cu cîteva săjztămini, da- I 
torită condițiilor atmosferice ne- I 
prielnice, Respectiv, „europe- 
nele“ de bob vor avea loc în- I 
tre 2 și 10 februarie, după C.M. I 
de la St. Moritz. Faptul este 
inedit în istoria întrecerilor a- I 
cestui sport. Din lotul republi- I 
can, alături de maeștri emeriți • 
Ion Panțuru și Dumitru Focșe- • 
neanu, mai fac parte : Dragoș I 
Panaitescu, Dumitru Pascu, N. | 
Stavarache, ca și tinerii Eu
gen Bogdan, C. Vulpe, Au- I 
rel Marin, Ion Moraru. Mar- I 
cel Furdui, B. Zabet, II. . 
Iliețu. „Cadeții" vor parti- I 
cipa, in zilele de 2—4 fe- | 
bruarie, le Campinatele Europe
ne de tineret, programate la I 
Cervihia (Italia). De asemenea. I 
lotul de tineret va evolua la un ’ 
important concurs internațional I 
de bob in stațiunea Oberhoff I 
(R.D.G.), intre 8 și 10 martie. I

M. LERESCU I

— Anul acesta, multe familii 
se vor muta in casă nouă. Gra
dul de confort este determinat 
și de modul cum ne mobilăm 
locuința. Ce ne oferă industria 
mobilei in acest sens ?

— în producția acestui an 
îmbunătățim structura de func
ționalitate, față de anul 1973. 
V-aș putea da in acest sens 
cîteva cifre care reprezintă 
creșteri la contractările pentru 
fondul pieței : la dormitoare 17 
la sută, la sufragerii și camere 
de zi circa 21 la sută, la bucă
tării 22 Ia sută. O creștere sub
stanțială o înregistrăm la ca
merele de tineret, procentul 
fiind de 70 la sută. Foarte multe 
familii tinere, și nu numai ele, 
vor avea posibilitatea să găseas
că un sortiment mai variat. Spun 
aceasta, pentru că industria re
publicană s-a prezentat la con
tractările pentru fondul pieței cu 
59 de modele noi de garnituri 
și piese separate șl credem că 
vom satisface în măsură tot 
mai mare cerințele și exigențe
le pieței interne. Ar trebui, cred, 
evidențiat și faptul că spre de
osebire de anii trecuți, pentru 
contractările anului 1974, mer
ceologii au solicitat mai multe 
produse moderne. Acest lucru 
este cu atît mai important cu 
cit noi urmărim nu numai să 
satisfacem cerințele cumpărăto
rilor, sub aspect cantitativ, ci 
să contribuim direct la educa
rea gustului pentru frumos.

— Pentru că ați vorbit de nou 
ce ne 5Yor oferi magazinele in 
acest an ?

— „Sirius“ va fi un dormitor 
elegant, cu dulapuri cu două sau 
3 uși. Cumpărătorul iși poate a- 
lege o variantă sau alta în 
funcție de spațiu, buget etc. 
Vom executa și camera com
binată „Beiuș“ in mai multe 
variante, cu pat sau canapea 
extensibilă, cu două variante de 
dulapuri. Anul acesta se vor 
găsi în magazine 10 modele de 
dormitoare, 18 de sufragerii și 
camere de zi, 22 garnituri de 
hol, 15 de biblioteci, 12 de ca
napele extensibile, 14 de du

lapuri. 14 de fotolii și 9 garni
turi de bucătării. Se înțelege 
dar că dorim să satisfacem cele 
mai diverse preferințe ale cum
părătorilor. Tot pe linia diver
sificării, înscriem lărgirea 
mei funcționale Ia unele 1 
nituri apreciate — ..Drobcta’ 
exemplu (care in 1973 se fa 
cau și se livrau numai în o 
ponență de camere combin 
completindu-se programul 
sufragerii, holuri și camere de 
lucru. Existența unui asemenea 
program complex poate asigura 
mobilarea unui apartament de 
2—3 și chiar 4 camere.
între n<wtăți trebuie să vă mai 

spun că spre deosebire de anii 
trecuți, industria republicană a 
pregătit pentru contractări mai 
multe garnituri pentru camere 
de tineret, foarte solicitate. In
tre acestea, „Octav“, produsă la 
C.L.P. Blaj, „Juventus“ purtind 
marca C.I.L. Pitești. Se disting 
prin componență corespunzătoa
re și o linie modernă. Vom pro
duce fotolii din polistiren cu 
picioare metalice sau din lemn 
cu o linie modulată modernă, 
cu un grad de confort foarte 
ridicat și un preț de cost 
scăzut, fiind accesibile tuturor 
categoriilor de cumpărători.

— Ne-ați vorbit despre un 
plan complex de măsuri care 
vizează continua îmbunătățire 
a calității și aspectului mobi
lei. Fe care le socotiți cele mai 
concludente ?

— Importante sint cele care 
se referă la asigurarea unei mai 
bune stări a materialului prin 
creșterea capacității «ie uscare. 
Extindem procedeele tehnolo
gice folosind lacuri opace, mat- 
transparente și oglindă. De ase
menea, lărgim gama mobilei cu 
plăci melaminate și emailate, in 
special pentru bucătării și ca
mere de tineret ; cu plăci aglo
merate înnobilate in locul plăci
lor fibrolemnoase pe rame. Vom 
obține astfel o stabilitate mai 
bună a panourilor în produsul 
finit și se vor înlătura unele 
nemulțumiri care au existat in 
anii precedenti privind rezis
tența mobilei. Acordăm o aten
ție deosebită tapițeriei care tre
buie să se armonizeze cu cu
loarea mobilei. în acest sens 
vom colabora mai îndeaproape 
<•11 fabricile de stofă de mobilă.

aspectul rezistenței și aspectu
lui. în cursul trimestrului II va 
intra in funcțiune o fabrică de 
tapițerii la Arad. Se vor execu
ta fotolii cu schelet din polisti
ren care permit să se dea o for
mă cit mai comodă produsului, 
în plus, aceste produse sint 
ușoare și realizăm și economii 
de material lemnos. La mobila 
de bucătărie vom extinde mi- 
nerele și trăgătorii din alumi
niu, rezistente și cu aspect 
plăcut.

— Industria mobilei ne re
zervă deci, plăcute surprize.

— Nici nu se poate altfel. 
Anul 1974, în care aniversăm 30 
de ani de la Eliberare va con
stitui pentru noi un nou prilej 
de eforturi și de realizări.

LIDIA POPESCU
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INVOTAȚiE
LA HANUI^IILE
COOPERAȚIIEII 
DE CONSUM

O vacanță poate fi |a fel de plăcută și în sezonul alb! 
Petrpceți zilft de adevărată recreere, într^un decor pi
toresc, la hanurile cooperației de consum, care vă asi
gură condiții bune de cazare și masă. Rețineți deci t 
Hanurile CHEIA și SLANIC din |udețul Prahova j Hanul 
BRAN - iud. Brașov; Hanul RUCAR - jud. Argeș ; Mo
telul TOPOLOG - jud. Vîlcea ; Hanul URSUL NEGRU- 
Sovata •* lud. Mureș ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 
NEAMȚ ; Hanul BUCURA-Hațeg - iud. Hunedoara, Ha
nul DRAGUȘENI și Motelul ILIȘEȘTI - jud. Suceava.

nn

Acestea sînt numai cîteva dintre numeroasele unități 

turistice ale cooperației de consum care vă oferă ospi

talitate și iarna.

„ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII META
LICE Șl PREFABRICATE 
BUCUREȘTI,
Secția de prefabricate, 
subansamble și confecții 
metalice Popești-Leor- 
deni, Km. 11 Sectorul 5, 
autobuzul I.T.B. nr. 44,

ANGAJEAZĂ 
IMEDIAT

SUDORI din toate spe
cialitățile, LĂCĂTUȘI con» 
strucții metalice, MACA
RAGII pod rulant, ME
CANICI AUTO ți repa
rații utilaje de construc
ții, categoriile de înca
drare 1-6.

Se asigură pentru ne- 
familiști, cazare în bloc 
cu încălzire centrală, iar 
pentru cei ce domiciliază 
pe șos. București-Olte- 
nița și nu doresc cazare, 
asigurăm transportul 
pină in comuna de do
miciliu, cu autobuze con
tractate '

Din marile cartiere, direct la munte
Pentru amatorii de schi și pentru cei ce apreciază farmecul montan în haină albă, în

treprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante - București, organizează excursii cu auto
carele pe itinerariile :

1. BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL - cu plecarea din cartierele :
- DRUMUL TABERII
- B E R C E N I
- TITAN
- P-TA PALATULUI R.S.R

2. — BUCUREȘTI

- cinematograful FAVORIT
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- Complexul A. 9 - restaurantul Miniș
- restaurantul CINA

- costul excursiei - 67 lei de pers, -
SINAIA PREDEAL — POIANA BRAȘOV
- cu plecarea din :

- P-ȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA
- costul excursiei - 77 lei de pers. -

IMPORTANT - Plecările au loc în fiecare duminică la ora 7,00, iar in costul biletului, 
care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus și un dejun.

Excursii cu trenul pe itinerarul:
— BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL

1 zi - eu plecare în fiecare duminică din i
- Gara de Nord - ora 5,12 - Gara Basarab - ora 8,00

- costul excursiei - 38 lei de pers. -
— BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL2.

1 1/2 zi - cu plecare în fiecare sîmbătă din Gara de Nord - orele 14,58
- costul excursiei - 87 lei de pers. -

INFORMAȚII SUPLIMENTARE - la filialele de turism din cal. Victoriei 100 și b-dul Repu
blicii nr. 63

Telefon - 15 7411 și 14 08 00

1.
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„Un mare interes față de
politica României“

I

DistirrsuT oaspete argenti
nian GUILLERMO NOLASCO
JUAREZ ne întîmpină cu un 
zîmbet blînd și caldă bună
voință. Porțile dialogului sînt 
larg deschise...

• Sînteți specialist în 
probleme economice fi di
rector de editură. Cum ați 
parcurs distanța dintre 
cele două preocupări ?

— La 28 de ani eram consilier 
economic la Camera Deputați- 
lor. însemna debutul meu intr-o 
funcție de stat. Am fost, de a- 
semenea, consilier al uneia din 
cele mai vechi și mai importan
te bănci argentiniene „Banco de 
Buenos Aires“. Activitatea des
fășurată avea un caracter foarte 
concret : am elaborat planuri de 
credit și de redistribuire a cre
ditului bancar, am stabilit prio
rități indreptind partea cea mai 
importantă spre agricultură, in
dustria mineritului și pescuitu
lui. Nu am stimulat creditul co
mercial destinat operațiunilor 
speculative și nici producția de 
lux. Am fost consilier al Confe
derației Generale a Muncii, li
nele guverne militare mi-au o- 
ferit funcții importante dar nu 
am acceptat. Am preferat să 
conduc o editură și împreună cu 
un grup de economiști și socio
logi să iau parte la activitatea 
„Centrului de planificare econo
mică și socială" (Centroplan), 
unde dețin postul de subsecre
tar general.

• Ingăduiți-mi ca, mai 
întii, să mă adresez eco
nomistului. Ce caracter 
are „Centroplan“ ?

— Este un organism privat, 
un centru de investigare. în ca
drul lui activează figuri strălu
cite ale economiei și tehnicii ță
rii, specialiști de la Centrul na
țional de energie atomică, pro
fesori și pedagogi. Activitatea 
desfășurată acoperă sectoare e- 
sențiale. Am elaborat un plan e- 
conomic pentru guvern.

• Care sînt direcțiile 
principale ale acestui 
plan ?

— Stimularea producției agri
cole și a creșterii vitelor care se 
mențin aproape la nivelul anu
lui 1935. în 1935 producția de ce
reale a reprezentat 17 000 000 
tone. în 1972 — acest volum nu 
a fost depășit. In 1935 erau 
45 000 000 capete de vile. Acum 
cifrele oficiale indică 56 090 000. 
Ar trebui, însă, să adăugăm că 
din 1935 pină in 1972 populația 
a crescut cu aproape 10 000 000 
locuitori...

• Ce factor determină 
in agricultură o dezvolta
re lentă sau chiar stagna
rea ?

— Apartenența păminturilor. 
Cele mai bogate sînt stăpînite de 
latifundiarii tradiționali. Profi
tul pe care îl dobindesc este su
ficient de mare pentru a nu-i 
stimula să facă noi investiții. Fi
rește, lipsa investițiilor deter
mină fenomene de criză și ele 
duc la tensiuni sociale. Or, la
tifundiarii folosesc drept argu
ment pentru a-și justifica refu
zul investițiilor tocmai aceste 
tensiuni, rezultate din politica 
lor economică...

• Ce rol atnbuiți in
dustriei ? -q

— Industria s-a dezvoltat. Dar 
există 2 500 000 autovehicule 
produse în Argentina. Și numai 
120 000 tractoare. Raportul ar fi 
trebuit să fie invers într-o țară 
cu preponderență agricolă. Nu 
trebuia să se înceapă cu obiec
tele de lux. Producem 2 000 000 
tone de oțel și importăm alte 
2 000 000 tone material siderur
gic. Proiectul de plan pe care 
l-am elaborat reorienta priorită
țile. Am prevăzut, de pildă, 
construcția unor uzine de îngră
șăminte chimice. La cereale pro
ducția medie la hectar este de 
1000—1300 kg, în funcție de anul 
respectiv. O utilizare superioară 
a îngrășămintelor chimice ar 
permite cu ușurință dublarea 
producției agricole. Am avut în 
vedere creșterea producției de 
energie electrică, readaptarea

Editorul argentinean
GUILLERMO NOLASCO

JUAREZ, vorbește 
„Scinteli tineretului“

porturilor, mărirea tonajului 
marinei comerciale etc.

• Încă o întrebare a- 
dresată economistului: ce 
anume oonsiderați drept 
cea mai mare satisfacție 
din cariera dumneavoas
tră ?

— Cea mai mare satisfacție o 
voi avea atunci cînd planul eco
nomic propus se va realiza...

. • L-aș ruga pe directo
rul de editură să se refere 
la activitatea instituției pe 
care o conduce...

— Editura noastră este orga
nizată pe patru mari sectoare : 
științe politice — am publicat 
lucrări de profundă actualitate, 
printre care o operă de deose
bită semnificație : cea a pre
ședintelui Ceaușescu, la care am 
avut marea satisfacție de a scrie 
studiul introductiv; filozofie (am 
editat de la Aristotel la Hegel); 
economie — cu accent pe proble
mele naționale și continentale ; 
literatură — originală și tradu
ceri. inclusiv un volum de Whit
man tălmăcit de cel mai mare 
poet argentinian. Din 1969 și 
pînă în prezent am editat 100 
titluri. Este vorba de un efort 
cultural, mai mult decit de o ac
tivitate comercială.

• Ați publicat și debu
ta nți ?

— Da. Tineri, premianți ai 
fondului național al artelor. Atit 
poeți, cit și prozatori.

• Volumele da litera
tură găsesc solicitatori ?

— Puțini. Datorită enormei a- 
fluențe de reviste superficiale se 
găsesc mai greu cititori...

de peste hotare
• Cum reacționează ti

nerii în fața rafturilor cu 
cărți ?

— Tinerii cumpără cărți. Mai 
ales cele cu problematică so
cială.

• La ce categorie de ti
neri vă referiți?

— Studenții. Ceilalți, în gene
ral, n-au acces la cultură...

• Cum se împacă acti
vitatea editorului cu cea 
a specialistului economic?

— Perfect. In unele împreju
rări, precumpănește o direcție, 
in altele — cealaltă. Finalmente, 
editorul și economistul merg 
impreună...

• Sînteți la prima vizită 
în România. Cum ați cu
noscut țara noastră înainte 
de a o vizita ?

— Politica internă și interna
țională a României mi-a trezit 
un mare interes și a impulsio
nat dorința de a o cunoaște din 
ce in ce mai bine, de a studia 
dezvoltarea ei. De aceea am 
parcurs aproape 20 000 km, im
preună cu soția mea, spre a vi
zita România. In drum spre 
București am petrecut la Roma 
mai multe zile și am perceput 
aceeași neliniște a societății ca 
și în țara mea, neliniște care se 
repetă acolo unde a fi este pus 
în dependență de a avea. în 
România am descoperit o certi
tudine, o seninătate, care cred 
că sînt consecința realității voas
tre. în toate convorbirile avute 
am sesizat același echilibru, 
calm, aceeași certitudine, o pu
ternică forjă interioară...

• Revin la directorul de 
editură. Vă rog să vă refe
riți la publicwea volumu
lui de texte selecționate 
din cuvintările și artico
lele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, volum la care 
ați elaborat studiul intro
ductiv.

— Luasem cunoștință de o se
rie de lucrări ale președintelui 
Ceausescu, apreciam in mod 
deosebit programul său politic, 
planurile sale economice. Am 
considerat că ar fi extrem de 
util ca publicul argentinean să 
cunoască gindirea acestui presti
gios om de stat. Am editat volu
mul „Filozofia de pace a unei 
societăți contemporane“, convins 
fiind de deosebita actualitate și 
ampla semnificație a ideilor ex
primate de președintele Consi
liului de Stat al României.

• Ce ecou a avut edi
tarea volumului ?

— A stîrnit un viu și larg in
teres. Trebuie să spun că im
portante sectoare ale vieții pu
blice din Argentina au solicitat 
volumul.

...Trecuseră peste două ore 
de la începutul convorbirii. 
Ne-am despărțit de interlocu
torul nostru dorindu-i un voiaj 
plăcut pe meleagurile româ
nești.

EUGENIU OBREA

Convorbiri privind colaborarea 
și cooperarea economică
dintre România si India

->
Miercuri, 9 ianuarie, au înce

put la Delhi, convorbiri între 
delegația economică română 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte ăl Con
siliului de Miniștri, președinte
le Comitetului de Stat
Planificării, și delegația
diană condusă de D.P. 
ministrul planificării, tehnolo
giei și economiei.
; In cadrul convorbirilor dintre 
cele două părți s-a relevat im
portanța deosebită pe care au 
avut-o vizita în India a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și recenta 
vizită în România, a președin
telui Indiei, V.V. Girii Au fost 
evidențiate rezultatele pozi
tive obținute în dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări, 
precum și posibilitățile de lăr
gire și diversificare a colaboră
rii economice 
dustriale și 
între România 
za principiilor 
dependenței și 
ționale, egalității în 
neamestecului în 
terne și avantajului reciproc.

al 
in- 

Dhar,

și cooperării in- 
tehnico-științifice 
și India, pe ba- 
respectării in- 

suveranității na- 
drepturi, 

treburile în-

In 
două . 
mentele cu privire la constitui
rea Comisiei mixte permanente 
româno-indiene de cooperare 
economică, științifică și teh
nică ; proiectul de acord pri
vind cooperarea economică in
dustrială și tehnico-științifică 
pe o perioadă de perspectivă în
delungată (10—15 ani) ; stadiul 
actual al relațiilor economice 
dintre cele două țări și explo
rarea posibilităților de dezvol
tare în perspectivă a cooperării 
economice, industriale și tehnice 
și a extinderii relațiilor comer
ciale ; convenirea unei colabo
rări permanente între organele 
de planificare din cele două 
țări in vederea evidențierii de 
noi domenii de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică.

★
In aceeași zi, tovarășul Ma

nea Mănescu a avut o întîlnire 
de lucru cu Y.B. Chavan, mi
nistrul indian al finanțelor» cu 
care a purtat convorbiri asupra 
unor probleme financiar-ban- 
care de interes comun pentru 
India și România.

timpul convorbirilor, cele 
părți au examinat docu-

Protocol româno-sovietic
in domeniul agriculturii

Tovarășul Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor al Republicii Socialiste România, aflat în
tr-o vizită oficială in Uniunea 
Poleanski, ministrul agriculturii

Sovietică, s-a intilnit cu D. S. 
al U.R.S.S.

Sen lumini la Kolacsh...
O cunună de ardei

— aceia din care se 
fabrică „paprica" tra
dițională — marchează 
încă orașul Kolacsâ 
pe harta Ungariei. 
Simbolul cartografie 
datează din vremea 
nu prea îndepărtată 
cînd două mori alcătu
iau toată zestrea in
dustrială a orașului. 
Astăzi se află acolo 18 
unități cu profil eco
nomic și odată cu 
apariția lor Kolacsâ a 
intrat fără rezerve în 
constelația centrelor 
industriale ale țării.

O pasăre măiastră 
își desface aripile pes
te ghirlande de flori
— purpură, azur, sma
rald, adunate pe fața 
imaculată a pinzei, pe 
luciul porțelanului, pe 
tencuiala pereților — 
aceasta e cealaltă em
blemă a locurilor. 
Două simboluri — 
unul contrazis de îna
intarea prin timp, al
tul păstrat cu sfințe
nie în nealterată fru
musețe — dau ținutu
lui un farmec aparte.

Media de vîrstă a 
care transfigu- 

Fa- 
de porțelanuri

zultatul ambiției de a 
imortaiiza și pe su
prafața porțelanului 
ceea ce femeile 
Kolacsâ știau 
grăvească atit 
pe pinză.

Am vizitat 
pe înserat și 
tilnit acolo, in 
alături de 
re, zeci de eleve de la 
liceul orașului. Fetele 
învață carte diminea
ța și capătă scara o 
altă învățătură : aceea 
de a duce mai depar
te pe căi 
meșteșugul

din 
să zu- 
de bine

fabrica 
am în- 
ateliere, 

muneitoa-

avansate 
mamelor

întreg program de ini
țiative). Acum se află 
printre cei care invie 
episoadele epopeii ero
ice.

Seara, in Kolacsâ se 
aprind lumini și la fe
restrele clubului „Fo
rum". Kati Kelemen 
e secretara clubului. 
Sediul „Forum“-uiui 
înseamnă o încăpere 
relativ mică, intr-un 
local vechi de sute de 
ani — așa cum 
toate casele din 
lacsâ — dar ce
mată poate fi viața a- 
cestui așezămînt in

sînt 
Ko- 
ani-

In cadrul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă de lu
cru, tovărășească, cei doi mi
niștri s-au informat reciproc în 
legătură cu dezvoltarea agricul
turii in cele două țări, au con
venit asupra extinderii colabo
rării și cooperării, a schimbului 
de experiență în domeniul agri- 

• culturii pe anul 1974 și au pro
cedat la un schimb de vederi 
privind colaborarea dintre cele 
două ministere în cincinalul 
1976—1980.

In încheierea convorbirilor, a 
fost semnat, la Moscova, pro
tocolul de colaborare tehnico- 
științifică în domeniul agricul
turii pe 1974 intre Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și Academia de 
Științe Agricole și Silvice ale 
Republicii Socialiste România 
pe de o parte, și Ministerul A- 
griculturii al U.R.S.S. și Acade
mia Unională de Științe Agri
cole „V. I. Lenin“ — de cealal
tă parte. Documentul prevede 
lărgirea schimburilor de specia
liști în domeniile producției și 
cercetării științifice, livrărilor 
reciproce de semințe, material 
săditor și animale de prăsilă. 
Protocolul a fost semnat 
Angelo Miculescu și D. Ș. 
leanski.

Atit la convorbiri, cit și 
semnarea protocolului, a 
parte Gheorghe Badrus, amba-

sadorul României în Uniunea 
Sovietică.

La 9 ianuarie, tovarășul An
gelo Miculescu a avut o întil- 
nire cu G. S. Zolotuhin, minis
trul colectărilor al Uniunii So
vietice. In cadrul întrevederii au 
fost abordate probleme legate 
de extinderea colaborării dintre 
cele două ministere în dome
niile contractării, colectării și 
păstrării produselor agricole.

A fost de față ambasadorul 
României în U.R.S.S., Gheorghe 
Badrus.

Consfătuirea
consacrată activității

de 
Po-

la 
luat

celor 
rează artistic, în 
brica _
după cele mai moder
ne procedee, motivele 
străvechi ale zonei este 
de 21 de ani. O între
prindere născută in 
anul 1972 are — la nu
mai un an de la în
ființare — o reputație 
națională și internațio
nală pe deplin meri
tată.

— 13 femei din Ko- 
lacsă — își amintește 
Benyeda Lăszdne. di
rectoarea fabricii — 
au plecat la Herend să 
învețe tehnica desenă
rii și vopsirii pe sticlă 
a motivelor. Acesta a 
fost nucleul din 
s-a dezvoltat 
prinderea, iar 
apariției ei a fost re'

care 
între- 
rostul

de la Praga

și bunicelor...
Seara, la Kolacsâ, 

este, poate, la fel de 
vie ca și diminețile. 
Ferestrele în spatele 
cărora se zămislește 
porțelanul rămîn lumi
nate pînă tirziu. Ală
turi, la Școala de mu
zică se repetă, cu pu
blic, scene din „Kale
vala". Printre inter
preti Istvan Bagó (cu 
un ceas înainte se afla 
la Casa Orașului, gata 
să ne lămurească un

ciuda zgirceniei de 
spațiu și a dificultă
ților de dotare ! Bă
ieții și fetele care 
aparțin „Forum“-ului 
fac excursii și dansea
ză, cîntă și lucrează, 
pregătesc programe și 
citesc laolaltă. Tamas 
Vattai, chitaristul
„consacrat“ al clubu
lui, își satisface acum 
stagiul militar. Și-a 
lăsat un „succesor", 
dar fiecare scurtă per
misie pe care o do-

bîndește înseamnă ore 
petrecute laolaltă cu 
ceilalți. Este un talen
tat interpret de muzi
că „beat", știe cîn- 
tece multe, compune 
ei insuși. Colegii de 
club cunosc pe din
afară fiecare refren 
din repertoriul chita
ristului și îl reiau, pre- 
făcind recitalurile noc
turne în adevărate 
programe artistice.

Găbor Farcas a fost 
ani de zile secretarul 
Comitetului orășenesc 
al organizației de tine
ret din Kolacsâ. A- 
cum a trecut la județ, 
dar se întoarce acasă 
de cîte ori poate. Nu 
doar pentru că soția 
și feciorașul de 4—5 
anișori au rămas încă 
fideli „Forum“-ului, ci 
fiindcă în fiecare 
bucurie sau consacra
re a tinerilor din oraș 
e o părticică din sufle
tul lui, din viața pe
trecută alături și îm
preună cu băieții și fe
tele orașului.

M-am despărțit tîr- 
ziu, în noapte de tine
rii din Kolacsâ. Clubul 
„Forum“ are țintuit la 
intrare un panou (poa
te e cam pretențios 
termenul, mă rog, o 
carte de impresii cu o 
singură filă, ingenios 
așezată) pe fața că
ruia s-au adunat im
presiile multor oaspeți 
ai băieților și fetelor 
din oraș. Am semnat 
și eu, cu plăcere, în 
această veritabilă carte 
de onoare a tinereții 
și prieteniei, adăugind 
propriile-mi impresii 
despre bogatele preo
cupări ale tinerilor pe 
care i-am cunoscut la 
Kolacsâ.

SOFIA SCORȚARU 
PĂUN

revistei „Probleme ale
Păcii și Socialismului"

„PedicarulCC

La Praga au continuat, în zi
lele de 8 și 9 ianuarie, lucrări
le consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești consacrate activității re
vistei „Probleme ale păcii și 
socialismului“.

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea i raportylui prezentat de 
colegiul și consiliul de redacție, 
a luat cuvintul tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a expus punctul de 
vedere al C.C. al P.C.R. in le-

ORIENTUL
GENEVA 9 (Agerpres). — 

Cea de-a șasea reuniune a 
grupului de lucru militar pen
tru discutarea problemelor re
feritoare la efectuarea dezanga
jării trupelor egiptene și a ce
lor israeliene la Suez și-a în
cheiat, miercuri, lucrările după 
numai o oră și zece minute de 
dezbateri. Următoarea reuniune 
va avea loc la 15 ianuarie.

In legătură cu aceasta, surse 
oficiale ale conferinței, reluate 
de agenția United Press Inter
național, precizează că delega
țiile militare de la Geneva ale 
Egiptului și Israelului nu au 
competența de a se angaja in 
delicate convorbiri politice in 
problema abordată, ele urmind 
să examineze detaliile tehnice 
ale hotăririlor de dezangajare 
numai după ce acestea din 
urmă vor fi adoptate de către 
guvernele respective. Totodată, 
sursele informează că, în răga
zul existent pînă la reuniunea 
de săptămina viitoare a grupu
lui de lucru militar, vor avea 
loc o serie de contacte în legă
tură cu propunerile israeliene 
asupra dezangajării trupelor.

CAIRO 9 (Agerpres). — Mi
nistrul egiptean de externe, Is- 
mail Fahmy, a avut o întreve
dere cu ambasadorul Hermann 
Eilts. șeful misiunii diplomatice 
a S.U.A. la Cairo. Au fost abor
date diferite aspecte ale evolu
ției situației in Orientul Mijlo
ciu. informează agenția M.E.N. 
Hermann Eilts s-a reîntors de 
curind la Cairo, după ce a avut 
consultări cu guvernul său la 
Washington..

Ismail Fahmy a primit, de a- 
semenea, delegația Congresului 
Național al Statelor Unite, for
mată din parlamentari din New 
York, California 'și Texas, cu 
care a discutat situația din zona 
Orientului Mijlociu.

CAIRO 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. l-a primit, la 
Assuan, pe Abdel Moneim Ri-

• HUSSEIN EL SHAFEI, 
vicepreședinte al Republicii A- 
rabe Egipt, a primit pe Meh- 
med Yalcub, muftiul cultului 
musulman din Republica Socia
listă România, care se află în 
vizită la Cairo. în cursul între
vederii, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, s-a ex
primat satisfacția în legătură 
cu dezvoltarea continuă a rela
țiilor de colaborare dintre Ro
mânia și Egipt pe diverse pla
nuri.

APROPIAT

gătură cu activitatea, conținutul 
și orientarea revistei în ultimii 
doi ani, cu principiile . și condi
țiile care trebuie respectate cu 
consecvență pentru ă se asigu
ra îndeplinirea 
mental al revistei, 
în direcția întăririi 
cării comuniste și 
internaționale.

Lucrările consfătuirii s-au în
cheiat prin adoptarea unui co
municat de presă, care va fi 
dat publicității.

rolului funda- 
de a milita 
unității miș- 
muncitorești

fai, consilier personal al regelui 
Hussein al Iordaniei și condu
cător ăl delegației iordaniene la 
Conferința de pace de la Ge
neva asupra Orientului Apro
piat.

La sfîrșitul întrevederii, Rifai 
a declarat că a expus șefului 
statului egiptean punctul de ve
dere al țării sale asupra con
juncturii actuale și, în special, 
asupra conferinței de pace de la 
Geneva.

Rifai va avea convorbiri su
plimentare și cu ministrul egip
tean de externe, Ismail Fahmy.

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, va face, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, vizi
te la Cairo și Tel Aviv — anun
ță un comunicat al Casei Albe.

Șeful diplomației americane 
va examina cu oficialitățile din 
cele două țări aspecte ale dez
angajării forțelor egiptene și 
israeliene la Canalul Suez, pro
blema care face, în prezent, o- 
biectul negocierilor grupului de 
lucru militar constituit 
drul Conferinței de la 
pentru pace în Orientul 
piat.

Un purtător de cuvînt 
ședintelui Nixon a anunțat că 
Kissinger va părăsi Washingto
nul joi, seara, plecind la Cairo.

în ca- 
Geneva 

Apro-
al pre-

JAPONIA. - Aspect de la o demonstrație a femeilor din Tokio împotriva creșterii continue a pre
țurilor bunurilor de larg consum.

REMANIERE

LA LONDRA
Primul ministru britanic, Ed

ward Heath, a procedat la o 
remaniere a cabinetului său, 
cauzată de actuala situație é- 
nergetică a țării, care a deter
minat, după cum se știe, redu
cerea săptăminii de lucru la 
trei zile. Principala măsură a 
constat în crearea unui nou mi
nister, însărcinat cu probleme
le energiei, in fruntea căruia a 
fost desemnat lordul Carring- 
ton, pină acum ministru al apă
rării. (Funcția rămasă vacantă 
a fost încredințată adjunctului 
lordului Carrington, Ian Gif- 
mour). Celelalte modificări au 
afectat portofolii de importanță 
secundară. Obiectivul remanierii 
îl constituie întărirea guvernu
lui in actuala situație de criză, 
pe care premierul însuși a cali- 
ficat-o drept cea mai gravă din 
întreaga istorie postbelică a 
țării. In prezent, numărul șo
merilor temporari este de 
915 000, cifră ce nu include to
talul persoanelor care se aflau 
în căutare de lucru înainte de 
declanșarea crizei energetice — 
450 000.

Măsurile și programele de economisire a combustibililor 
sînt o preocupare pe toate meridianele. Printre cei chemați 
să economisească benzina sînt — nu în ultimul rînd — 
posesorii de autoturisme. în unele țări s-a introdus 
raționalizarea benzinei pentru autoturisme. In altele 
au intrat în vigoare restricții în materie de viteză și de ca
lendar de folosire a autovehiculelor. în vreme ce marile 
concerne producătoare de automobile din occident au în 
față prognoze sumbre (se vorbește de o scădere cu circa 30 
la sută a producției) 
a unor motoare care 
ducere a consumului 
înlocuirea actualelor 
formații din Franța, 
grese în experimentarea unor motoare care folosesc hidro
genul drept combustibil. O știre din Tokio relevă că intr-un 
laborator din orașul japonez Nagoya a fost construit mode
lul experimental al unui automobil al cărui motor funcțio
nează pe bază de spirt industrial (motor care, cu prilejul 
probelor, a dezvoltat o viteză de 40 kilometri pe oră).

Pînă una alta sub imperiul crizei de combustibil, remar
căm în diferite părți ale globului o veritabilă risipă de in
geniozitate în materie de mijloace de locomoție fără ben
zină și... nepoluante. Revalorizării bicicletei i se adaugă alte 
vehicule propulsate de... brațele și picioarele pasagerilor.

Inginerul Wolfgang Herbst din München a construit un ve
hicul pe trei roți (fotografia de sus) cu care călătorește in 
fiecare zi către și de la locul de muncă. Dacă pedalează e- 
nergic, tinărul inginer atinge o viteză de 30 de kilometri pe 
oră. O firmă din marele oraș vest-german a preluat „pa
tentul“ Iui Wolfgang Herbst și construiește „mini-automobile 
fără motor pe trei roți“ la prețul de 400 de mărci, vehicule 
care își găsesc un mare număr de cumpărători. Genul a- 
cesta de „automobil“ și-a găsit adepți și peste ocean, în 
Statele Unite. Așa cum se vede în cea de-a doua fotografie 
pe care o reproducem, senatorul american Alan Cranston, so
sește ia lucrările Congresului in „pedicarul" său (care, spre 
deosebire de „mini-automobilul" tinărului inginer vest-ger-

se accentuează tendințele de realizare 
să se bazeze pe o înlocuire sau o re- 
de hidrocarburi. în S.U.A. se extinde 
motoare auto cu motoare Diesel. In- 
S.U.A. și U.R.S.S. vorbesc despre pro-

man, are patru roți). „Este o plăcere să pedalezi în pedicar“ 
— mărturisește senatorul privitorilor aflați Ia locul de 
parcare.

Asistăm oare la începutul unei epoci de glorie a sportului 
cu pedale ?

pCscurtte scurt »pe scurt• pe scurt*pe scurt

Statele Unite și Republica 
Panama au ajuns la un acord 
privind principiile care ur
mează să stea Ia baza unui 
nou tratat asupra Canalului 
și Zonei Panama, — au de
clarat surse panameze și 
nord-americane.

Acordul preliminar — sem
nat la sfirșitul celor două 
zile de negocieri desfășurate 
pe Insula Contadora între 
delegațiile S.U.A., condusă 
de ambasadorul Ellsworth 
Bunker, și cea panameză, 
avindu-1 în frunte pe minis
trul de externe Juan Anto
nio Tack — conține o serie 
de prevederi care să permi
tă încheierea unui nou tra
tat menit să-l înlocuiască pe 
cel din 1903 care acorda 
Statelor Unite jurisdicția 
permanentă asupra Zonei 
Canalului Panama.

Conferința O.P.E.C mulți factori. în acest interval, 
statele industrializate, consu
matoare de petrol, trebuie să 
acționeze, eficient pentru com
baterea fenomenelor inflaționis
te și pentru aplicarea unui con
trol riguros asupra veniturilor 
companiilor petroliere.

participa la un guvern de cen- 
tru-dreapta, așa cum propusese 
anterior premierul desemnat, 
Naim Talu. în felul acesta, a 
eșuat și cea de-a doua tentativă 
a lui Talu de a constitui noul 
guvern turc.

ocupat, timp de 70 de zile, fortul 
părăsit de la Wounded Knee.

Doi dintre protagoniștii acestei 
acțiuni de protest, Russel Means 
și Dennis Banks, sint acuzați de 
complicitate la spargere, furt, 
agresiune împotriva agenților 
federali, posesiune ilegală de 
explozibil și... complot.

finală de 
finanțe 

Amouze- 
lucrările 
că țările 
înghețe

0 MIERCURI la Geneva, s-a 
încheiat Conferința ministerială 
de trei zile a Organizației țări
lor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), convocată la cererea 
Venezuelei, care a examinat 
unele probleme privind sistemul 
de fixare a prețului petrolului 
pe termen lung.

După ședința
miercuri, ministrul de 
al Iranului, Jamshid 
gar, care a condus 
Conferinței, a declarat 
O.P.E.C. au decis să 
pină la 1 aprilie a.c. prețul ac
tual al petrolului brut.

înainte de a se adopta vreo 
decizie in acest domeniu, va fi 
examinat un raport întocmit de 
Comisia economică a O.P.E.C. 
care a primit mandat să stu
dieze problema prețurilor pe 
termen lung, in funcție de mai

»

Criza de guvern din 
Turcia

0 O NOUĂ AMINARE a in
tervenit, miercuri, în eforturile 
ce se depun în Turcia, după 
alegerile generale de la 14 oc
tombrie, în vederea 
guvernului. După trei 
dezbateri, Consiliul 
General al Partidului 
a anunțat că acest partid nu va

• VICEPREMIERUL JAPO
NEZ Takeo Miki a sosit la 
Washington, unde va avea con
vorbiri cu oficialitățile ameri
cane privind recenta sa călăto
rie în capitalele a opt țări arabe 
din Orientul Apropiat și criza 
petrolieră.

Victime ale poluării

formării 
zile de 
Executiv 
Dreptății

« LA SAINT-PAUL, statul 
Minnesota, a început procesul 
intentat indienilor „Sioux" care, 
în primăvara anului 1973, au

• in prima săptămina a 
lunii ianuarie. în orașul nipon 
Kawasaki au decedat cinci per
soane bolnave de diferite mala
dii provocate de poluarea me
diului cu reziduuri industriale. 
Orașul Kawasaki, mare centru 
industrial din Japonia, este cu
noscut și ca un oraș cu un înalt 
grad de poluare a atmosferei și 
apelor, fapt care a determinat, 
pină în prezent, moartea a 71 
de oameni.
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